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MULŢUMIM, DOMNULE ACADEMICIAN SOLOMON MARCUS!
Toţi se gândesc să schimbe lumea, dar nimeni nu se gândeşte să se schimbe pe sine.
Am citit această expresie şi m-am gândit că sunt totuşi mulţi oameni, care prin schimbarea lor
au schimbat faţa lumii. Şi, în această categorie am cunoscut un OM excepțional,
DOMNUL ACADEMICIAN SOLOMON MARCUS.
Domnia sa ne-a arătat ce înseamnă să ai caracter. Nu există substitut pentru caracter. Poţi să
cumperi inteligenţă, dar nu poţi să îţi cumperi caracterul. Domnia sa ne-a arătat ce înseamnă să dai
SENS vieţii.
„Mintea seamănă cu un procesor capabil să aloce o cantitate limitată de resurse pentru
perceperea realităţii. Deoarece resursele creierului nostru sunt limitate, avem de făcut o alegere: să
folosim aceste resurse limitate pentru a percepe numai durere, negativism, stres şi nesiguranţă sau să le
folosim pentru a privi lucrurile dintr-o perspectivă de recunoştinţă, speranţă, putere de supravieţuire,
optimism si SENS. Cu alt cuvinte, deşi nu putem schimba realitatea doar prin forţa voinţei, ne putem
folosi creierul pentru a schimba modul în care percepem lumea, iar aceasta ne va schimba şi modul în
care reacţionăm faţă de ea. Fericirea nu înseamnă să ne autoînşelăm, să ignorăm lucrurile negative, ci
să ajustăm gândirea astfel încât să găsim căi de a ne ridica deasupra circumstanţelor.” (Schwan Achor)
Domnia sa ne-a arătat ce înseamnă să-ţi foloseşti creierul precum o pârghie (Arhimede a spus:
„Daţi-mi o pârghie suficient de lungă şi un punct de sprijin şi voi răsturna Pământul.”)
Domnia sa ne-a arătat că omul nu îmbătrâneşte niciodată, că sufletul de copil care învaţă prin
poveşti rămâne mereu tânăr dacă nu arunci peste el spinii maturităţii, ce neagă bucuria de a fi fericit.
Am văzut această fericire la domnul academician, de fiecare dată când vorbea cu un copilaş şi de
fiecare dată când vorbea despre un copilaş.
MULŢUMIM, DOMNULE ACADEMICIAN SOLOMON MARCUS!
Cu admiraţie pentru tot ceea ce sunteţi,
Mirela Berza, profesor şi director al Colegiului Naţional „Ferdinand I” Bacău
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ARGUMENT
Concursul şi Simpozionul purtând numele academicianului Solomon Marcus
reprezintă una dintre căile prin care ideile, concepţiile sale, exprimate în numeroasele
volume şi studii publicate de-a lungul anilor pot prinde viaţă în rândul tinerelor
generaţii. Conotaţia de „interdisciplinar” vizează una dintre ideile favorite ale
academicianului – aceea că pentru o înţelegere şi o cunoaştere a lumii în unitatea,
totalitatea ei trebuie descoperit numitorul comun al fenomenelor, al faptelor specifice,
iar acest lucru se poate realiza pintr-o reconfigurare a viziunii educatorilor şi a elevilor
care pot face maleabile graniţele dintre discipline. Segmentarea cunoaşterii în discipline
are avantaje, dar şi dezavantaje şi, de aceea, Solomon Marcus şi proiectul care îi poartă
numele ne invită să depăşim obstacolele impuse de aceste graniţe în calea cunoaşterii
temeinice a lumii „complicate la prima vedere”, dar având o ordine a ei, ascunsă,
camuflată, care ne provoacă permanent la descoperire. Această descoperire este numită
de către Solomon Marcus „jocul cel mare, căruia îi sunt dedicate deopotrivă arta şi
ştiinţa”. Proiectul a invitat prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii care
conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice să se prind în acest JOC, un joc
interdisciplinar şi transdisciplinar deopotrivă.
Prezentul volum cuprinde lucrări ale profesorilor şi ale elevilor, atât din ţară, cât şi
din stăinătate, care au participat la Simpozionul Național „Solomon Marcus”, în
perioada martie – aprilie 2014. Această manifestare este parte a Proiectului-Concurs
Interdisciplinar „Solomon Marcus”, inclus în ambele calendare ale Ministerului
Educației Naționale: Calendarul Concursurilor Naționale Școlare 2014 (secțiunea
Concursuri Școlare Interdisciplinare și Transdisciplinare, poziția 3) și Calendarul
Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2014 (poziția 208).
O parte importantă a proiectului a constituit-o Simpozionul Național „Solomon
Marcus”, o sesiune de comunicări ştiinţifice destinată cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar şi universitar, studenţilor şi elevilor. Simpozionul a fost
organizat pe patru secţiuni, pe care le vom prezenta în continuare.
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Scena „Artelor” conţine lucrări ce valorifică elemente din domeniile: literatură,
artă plastică, fotografie, cinematografie, muzică.
Scena „Didactică” include lucrări care evidenţiază disponibilitatea inovativă a
cadrelor didactice în a crea „scenarii didactice, altfel”. Au fost acceptate şi lucrări de
disiminare ale proiectelor europene/cursurilor de formare continuă în străinătate care
evidenţiază bune practici în educaţie.
Scena „Universaliilor” cuprinde lucrări ce valorifică elemente de conţinut din
domeniile: istorie, geografie, ştiinţe umaniste etc.
Scena „Abstractă” cuprinde lucrări valorificând elemente de conţinut din
domeniile: matematică, fizică, chimie, noile tehnologii.
Prof. dr. Mihaela-Alina Chiribău-Albu
Prof. Silvia Bogdăneanu
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EVOLUŢIA UNUI CONCEPT
DE LA MITIC ŞI SIMBOLIC LA SOCIAL ŞI EDUCATIV
Prof. CIOBANU GABRIELA, Şcoala Gimnazială „Nicolae Mantu”, Galaţi
Conceptul de libertate a fost unul care a preocupat gândirea omenească din cele mai vechi
timpuri şi până astăzi. În mentalitatea veche asiatică există un singur mijloc de a găsi libertatea:
retragerea din lume, izolarea desăvârşită. Omul nu este singurul care suferă, dar el are posibilitatea
de a se elibera de suferinţă prin meditaţie. Stoicii considerau că esenţa lucrurilor şi înlănţuirea
cauzelor depind de divinitate, omul care doreşte ceea ce nu depinde de el este un sclav. Creştinismul
deschide un drum nou conceptului de libertate, aducând în atenţie problema liberului arbitru, idee ce
va fi preluată de majoritatea filosofilor epocilor dominate de această religie. La creştini omul nu
trebuie să se supună unui destin, este responsabil de propria sa mântuire. Din Antichitate până în
epoca raţionalismului clasic, omul a fost privit ca o fiinţă dominată şi condusă de raţiune; începând cu
secolul al VIII-lea acesta este dominat dorinţe, prin urmare raţiunea este roaba pasiunilor.
Cuvinte cheie: libertatea, liber arbitru, concept,raţiune, voinţă
Conceptul de libertate a fost unul care a preocupat gândirea omenească din cele mai vechi
timpuri şi până astăzi. Apariţia conştiinţei a fost urmată de nevoia omului de a găsi un răspuns
muiţumitor unor întrebări existenţiale. Problema libertăţii a fost iniţial de nedespărţit de gândirea
religioasă, chiar mitică, apoi omul a încercat să-şi delimiteze „libertăţile” independent de problematica
religioasă. Conceptul de libertate a devenit unul care caracterizează nu numai zona filozofiei, ci şi cea a
sociologiei, a ştiinţelor juridice, a vieţii cotidiene chiar. Se vorbeşte, în egală măsură, de libertatea de
acţiune a omului, de libertatea de gândire, de exprimare, de o libertate a presei, de libertate religioasă,
de libertate civilă etc. Dincolo de definiţia de dicţionar a acestui terme 1, se remarcă faptul că de-a
lungul timpului conceptul a tins să devină din ce în ce mai complex, fiecare epocă aducându-şi
contribuţia la această diversificare semantică. Pentru a avea o perspectivă corectă asupra acestui proces
va trebui să urmărim nuanţările pe care le propune fiecare perioadă în înţelegerea conceptului.

„1 (fil.) înţelegerea necesităţii, cunoaşterea legilor obiective şi stăpânirea conştientă a forţelor naturii şi ale vieţii sociale,
întemeiată pe această cunoaştere; 2 situaţie a unei persoane fizice; 3 (pl.) drepturi cetăţeneşti; 4 posibilitate de a acţiona
după propria voinţă sau dorinţă, de a face sau de a nu face o acţiune”, Dicţionar de neologisme
1
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La nivel social şi juridic, Antichitatea aduce o delimitare destul de clară a oamenilor liberi de
sclavi. La nivel filozofic şi religios, trebuie să avem în vedere diversele culturi care se dezvoltă în
această perioadă istorică.
Spiritualitatea chineză concepe lumea ca totalitate de ordin ciclic: o vreme de împlinire şi una
de decădere, o vreme de viaţă şi o vreme de moarte, viziune care se bazează pe principiul polarităţii ce
nu trebuie confundat cu ideea de opoziţie sau conflict. Principiul alternanţei yin (întunericul, femininul,
negativul) – yang (lumina, masculinul, pozitivul) era considerat a fi baza şi originea lumii. Această
concepţie filozofică a primit numele de Dao sau Tao, iar a te călăuzi după Dao înseamnă a te conforma
voinţei cerului. Tot datorită acestei dorinţe omul trebuie să îndeplinească sacrificiile şi celelalte
ritualuri tradiţionale.
La indici se vorbeşte despre durerea pe care omul o întâmpină în viaţa sa, durere de care trebuie
să se elibereze. Există un singur mijloc de a găsi libertatea: retragerea din lume, detaşarea de bunuri şi
ambiţii, izolarea desăvârşită. Omul nu este singurul care suferă, dar, spre deosebire de animale, el are
posibilitatea de a-şi depăşi efectiv condiţia. Eliberarea de suferinţă este scopul tuturor practicilor de
meditaţie. În literatura indică şi în imagistică eliberarea de legături a fost zugrăvită prin metafora
sfâşierii unui văl, a înlăturării unei năframe care acoperă ochii, a trezirii.
Atât timp cât omul rămâne un necunoscător, el va fi un prizonier al lumii acesteia şi al şirului
nesfârşit de reîncarnări. De aceea, în hinduism problema libertăţii este strâns legată de cea a cunoaşterii
şi e una, în egală măsură, de natură religioasă şi filozofică. Eliberarea se produce numai printr-un şir de
ritualuri însoţite de stări meditative (intervin aici practicile yoga); doar astfel omul poate să
conştientizeze adevărata sa natură, şi anume faptul că este identic cu Brahman şi că timpul şi spaţiul pe
care el le percepe nu sunt decât imagini create de Maya, Marea Iluzie. Ceea ce are propriu filozofia
indiană este tocmai faptul că nu pune problema libertăţii într-un cadru istoric bine delimitat, ci neagă
chiar existenţa unui astfel de cadru, nu discută despre libertatea omului de a cunoaşte, ci mai degrabă
despre falsitatea a ceea ce oamenii obişnuiţi numesc cunoaştere. Aproape toate elementele care stau la
baza gândirii ştiinţifice sunt negate de acest mod de a concepe lumea. Totuşi teoriile moderne par a
pune în evidenţă ceea ce omul antic intuia, faptul că o cunoaştere bazată pe simţuri este una iluzorie.
Stoicii (Zenon, Cicero, Senecca, Epitect, Marc Aureliu) considerau că divinitatea şi realitatea
formează un tot unitar. Esenţa lucrurilor şi înlănţuirea cauzelor depind de divinitate; lumea fiind
raţională şi divină. Se probează astfel existenţa libertăţii umane. Libertatea şi supunerea coincid cu
libera adeziune la binele suprem. Libertatea nu e o alegere arbitrară. Omul care doreşte ceea ce nu
depinde de el este un sclav. Prin urmare filosofii cer cetăţenilor să participe la viaţa societăţii, să-şi
asume responsabilităţile, să se achite de toate îndatoririle lor şi să supravegheze ordinea statului.
20

Gândirea creştină a modificat concepţia despre lume a omului european. În cadrul relaţiei om –
Dumnezeu accentul cade pe individualitatea omului. Omul nu trebuie să se supună unui destin, este
responsabil de propria sa mântuire, răul fiind responsabilitatea omului. Dumnezeu l-a înzestrat cu
raţiune, cu facultatea de a alege (liberul arbitru) binele sau răul.
Toma d’Aquino susţinea că fiinţele omeneşti pot acţiona liber. Atinge problema liberului
arbitru 1, spunănd că acţiunile libere sunt cele făcute din raţiune şi voinţă, şi întreaga natură a libertăţii
depinde de modul de cunoaştere.
Despre voinţă şi despre libertatea acesteia discută trei sute de ani mai târziu materialistul
Thomas Hobbes. În viziunea lui nimic nu se produce decât pentru că este determinat cauzal, iar fiinţele
umane fac parte din sistemul cauzal într-o măsură la fel de mare ca şi oricare alte elemente. Libertatea
umană nu trebuie înţeleasă ca libertate faţă de necesitatea cauzală. A voi ceva înseamnă să te mişti
către ceea ce-ţi trebuie. Dacă mişcarea către obiectul dorinţei este neimplicată, înseamnă că omul
acţionează liber, dar dacă este stânjenită sau oprită, înseamnă că acesta nu este capabil să acţioneze
liber. Dacă nu se poate ajunge la obiectul dorit datorită unei piedici care să aparţină subiectului, atunci
nu mai e vorba de o restricţie impusă libertăţii, ci de incapacitatea naturală a individului.
Pentru Spinoza libertatea omului vine din eliberarea de pasivitate, înţelegându-se prin aceasta
gândirea intuitivă ce provoacă idei confuze şi inadecvate, de suferinţă; este înţelegerea raţională a
motivului pentru care totul este aşa cum este. Trebuie să urmărim cunoaşterea, întrucăt cu cât mai
multe lucruri înţelege mintea, cu atât măi puţin suferă de pe urma emoţiilor şi cu atât mai puţin se teme
chiar de moarte. Privarea de cunoştinţe nu face decât să ducă la mizerie şi suferinţa. În ceea ce priveşte
adevărata libertate 2 a fiinţei umane, aceasta nu există, nici chiar voinţa lui Dumnezeu nu este liberă să
se schimbe 3.
Gottfried Wilhelm Leibniz restrânge libertatea omului şi pe cea a lui Dumnezeu. Odată ce
existenţa omului a fost proclamată de Dumnezeu, viaţa acestuia va urma un curs neabătut pe care
divinitatea nu-l va mai putea schimba; iar libertatea omului este absolut inexistentă, întrucât traseul
vieţii sale este prestabilit.

„Aşadar, omul este propria sa cauză, nu numai în mişcare, ci şi în judecată. Dar are liber arbitru când vorbim de judecăţi
libere în privinţa acţiunii sau a abţinerii de la ea.”, apud Diane Collinson, Mic dicţionar al filozofiei occidentale, Ed.
Nemira, Bucureşti, 1995, p. 48.
2
„Nu există nici o minte absolută şi nici o voinţă liberă, ci mintea este determinată să voiască acest lucru ori altul de către o
cauză determinată, la rândul ei, de altă cauză, şi aceasta la fel, de alta, şi tot aşa până la infinit.”, apud Diane Collinson, op.
cit., p. 80.
3
„Toate lucrurile depind de puterea lui Dumnezeu. Pentru ca lucrurile să fie altfel decât sunt, ar fi nevoie de o schimbare a
voinţei lui Dumnezeu, dat voinţa lui Dumnezeu nu se poate schimba, aşadar lucrurile n-ar putea fi altfel decât sunt.”, apud
Diane Collinson, op. cit., p. 81.
1
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Jean-Jacques Rousseau a fost interesat de libertatea cetăţenilor, de participarea acestora la viaţa
legislativă în scopul binelui comun. Libertatea oamenilor trebuie asigurată de lege, nu de anarhie. În
Contractul social el cercetează principiile care stau la baza acestei libertăţi, studiind oamenii aşa cum
sunt, şi legile aşa cum pot fi ele.
Libertatea este o Idee a Raţiunii, susţine Immanuel Kant, şi ca atare nu este cognoscibilă în felul
în care sunt cognoscibile conceptele înţelegerii. Acţiunile omului sunt supuse cauzalităţii, căci lumea
fizică şi implicit fiinţa umană şi faptele sale este dirijată de determinism. În consecinţă omul nu poate fi
considerat liber, deci responsabil moral pentru faptele sale. Rezolvarea dilemei este făcută de filosof
prin recunoaşterea unei raţiuni capabile de a dirija voinţa şi cu ajutorul căreia ne putem gândi pe noi
înşine ca elemente supuse unor legi întru totul diferite de cele ale naturii, formulate de raţiune.
Problema libertăţii a cunoscut de-a lungul istoriei recente a filosofiei o dublă deschidere, cei ce
s-au aplecat asupra acestei probleme au avut în vedere fie aspectul constrângerilor interioare, fie
aspectul autorităţii politice.
În ceea ce priveşte constrângerile interioare, din Antichitate până în epoca raţionalismului
clasic, omul a fost privit ca o fiinţă dominată şi condusă de raţiune. Începând cu secolul al VIII-lea
acesta devine o fiinţă dominată de afecte şi de dorinţe, prin urmare raţiunea este roaba pasiunilor, omul
fiind condus de dorinţe incontrolabile.
Adept al ideii mai sus menţionate, Schopenhauer contesta existenţa libertăţii. În Lumea ca
voinţă şi reprezentare afirmă că intelectul este doar o funcţie a creierului, un accident, prin urmare el
trebuie dirijat de voinţa care reprezintă, de fapt, stăpânul acestuia. Intelectul nu poate face decât să
analizeze clar natura motivelor proprii fiecui punct de vedere. El nu poate să determine voinţa însăşi,
căci voinţa îi este complet inaccesibilă, de „nepătruns şi neobservabilă pentru el”. Iluzia libertăţii vine
tocmai din capacitatea omului de a concepe la modul abstract un act înainte ca acesta să se împlinească.
Pentru că alegerea este condiţionată de un motiv, de o cauză, nu se poate vorbi de o libertate adevărată.
Contestând libertatea Schopenhauer aduce în discuţie fatalismul şi pesimismul.
Heidegger, în Fiinţă şi timp, se preocupă de problematica autenticităţii existenţei omului şi
concluzionează că în momente de răscruce, precum clipa morţii, acesta are revelaţia faptului că nu a
trăit el însuşi şi că a fost supus imperativului se cade să.
La polul opus se află concepţiile despre libertate ale filosofilor Nietzsche şi Sartre care
consideră că pentru om nu există nici un fel de constrângeri fatale, constatând libertatea nelimitată a
omului dotat cu o voinţă puternică. În viziunea lui Nietzsche omul are libertate absolută. Corelaţia
dintre cauză şi efect, succesiunea, legea nu există, ele sunt doar invenţii ale omului aşa cum este şi
ideea de libertate. În Dincolo de bine şi de rău reia problema liberului arbitru definit ca superioritate
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faţă de cel ce trebuie să se supună: „eu sunt liber, el trebuie să se supună”. Libertatea este „voinţa de a
avea responsabilitate faţă de sine”. Argumentele aduse în acest sens sunt menţinerea distanţelor care ne
separă, indiferenţa faţă de lipsuri, chiar faţă de viaţă, posibilitatea sacrificării vieţilor omeneşti, inclusiv
a celei proprii pentru o cauză. „Omul care a devenit liber calcă în picioare acel fel de stare plăcută
demnă de dispreţ la care visează băcanii, creştinii, vacile, muierile, englezii şi alţi democraţi” 1, spune
Nietzsche. „Omul liber este un războinic”, susţinând prin urmare faptul că libertatea reprezintă domnia
instinctelor primare generatoare de război şi însetate de victorie. Pentru a măsura libertatea, ia ca punct
de reper rezistenţa ce trebuie învinsă, cât de mare e efortul pentru a o atinge şi a o păstra. „tipul suprem
al omului liber se află la cinci paşi de tiranie” (înţeleasă ca maximum de autoritate provocată de
instincte neîndurătoare şi teribile), aproape de pragul primejdios al servituţii.
Jean-Paul Sartre afirmă că nu există constrângere şi că „nici o constrângere nu poate mobiliza
libertatea cuiva: „sunt absolut liber şi absolut responsabil de situaţia mea”. Omul este fiinţa
condamnată la libertate, deci nu este predeterminată. El este cel care alege şi-şi construieşte propria
devenire. Nu există nici o valoare, nici o esenţă, nici Dumnezeu care să-l predetermine să existe, nimic
în afara acestei condamnări la libertate.
Problema libertăţii omului în societate a fost abordată (cu un deosebit impact asupra
contemporanilor, dar şi asupra viziunilor ulterioare lagate de acest concept) de Jean Jacques Rousseau.
Libertatea înseamnă a nu supune voinţei noastre voinţa altuia, căci nici un om care este stăpân nu poate
fi liber. Libertatea depinde de legi, prin urmare nu există libertate acolo unde nu sunt legi sau acolo
unde cineva se află deasupra legilor. Un popor trebuie să aibă conducători, nu stăpâni, aceştia având
rolul de a sluji legile de a le păzi.
Mill scoate în relief uriaşele binefaceri realizate de libertate în viaţa economică a veacului al
XIX-lea, în urma revoluţiei industriale britanice de la sfârşitul secolului al XVIII-lea „Libertatea, după
John Stuart Mill, este un curs permanent de morală publică”. Ea îşi orientează virtuţiille creatoare în
toate domeniile, în cultură ca şi în viaţa economică, în artă că şi în învăţământ, în politică şi în presă.
Întrebarea care se ridică este cât din viaţa omului poate fi lăsată pe seama năzuinţelor individuale şi cât
anume pe seama societăţii. Individul şi societatea trebuie să-şi aibă fiecare sfera sa de acţiune.
Individului trebuie să i se lase liberă acea parte din viaţa lui care-l priveşte pe individ şi societăţii acea
parte din viaţa membrilor ei care priveşte societatea. Traiul într-o societate obligă individul să adopte o
anumită conduită faţă de semenii săi care să vizeze neprimejduirea intereselor nimănui şi să participe la
apărarea societăţii şi a membrilor ei.

1

Friedrich Nietzsche, Amurgul idolilor, Editura ETA, Cluj-Napoca, 1993, p.60.
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Totuşi nu se cuvine ca o fiinţă să-şi îngăduie să-i spună alteia că nu este cazul să-şi indrume
viaţa după propriul interes. Trebuie să se respecte normele sociale generale în ceea ce priveşte
comportamentul fiinţelor omeneşti una faţă de alta. În ceea ce priveşte viaţa individuală trebuie lăsată
spontaneitatea fiinţei umane să se manifeste. Deşi omului i se oferă raţionamente considerate pozitive
pentru a-i călăuzi judecata, acesta poate săvârşi greşeli. Unele fiinţe pot astfel ajunge la un asemenea
nivel josnic de neghiobie sau de depravare a simţurilor şi gusturilor, încât, chiar dacă o asemenea
situaţie n-ar îndreptăţi luarea de măsuri coercitive împotriva unei atari fiinţe, aceasta totuşi n-o va
împiedica să devină nesuferită semenilor ei. Avem libertatea de a ne dovedi propria noastră
individualitate evitând persoana în cauză şi prevenind pe alţii de comportamentul necorespunzător al
acesteia. Se schimbă cu totul lucrurile atunci când actele unui individ încalcă îndatoririle legale privind
protecţia semenilor ei, căcă, în asemenea caz, urmările se răsfrâng şi asupra altora. Societatea care are
un rol protector în ceea ce priveşte membrii ei trebuie să împună pedeapsa cât se poate de aspră.
Individul nu trebuie să dea socoteală societăţii de acţiunile sale în măsura în care acţiunile sale
nu privesc interesele nimănui altcuiva decât ale lui însuşi. Singurele mijloace prin care societatea e
îndreptăţită să-şi exprime dezaprobarea sau repulsia faţă de comportamentul cuiva sunt sfaturile,
îndemnurile, înduplecările şi, în cele din urmă, evitarea contactului cu el, dacă toate aceste măsuri i se
par societăţii că ar fi utile spre binele individului. Dacă acţiunile vatămă interesele altora, individul
trebuie să dea socoteală şi poate fi supus unei pedepse sociale sau judiciare tocmai pentru a se asigura
protecţiea cetăţenilor. Libertatea constă în a face ceea ce doreşti şi nu poate nimeni dori cu adevărat săşi facă singur rău. Oamenii au libertatea să acţioneze în ce-i priveşte pe ei înşişi aşa cum socotesc de
cuviinţă, pe riscul şi răspunderea lor. Ei trebuie lăsaţi liberi să se consulte şi cu alte persoane în legătură
cu ceea ce ar avea mai bun de făcut, să afle şi alte păreri. Problema începe să fie îndoielnică atunci când
instigatorul unor fapte obţine câştig personal din promovarea unor idei sau fapte considerate de
societate vătămătoare. Totuşi persoanele nu pot fi obligate să ţină şi angajamentele ce pot viola
drepturile altora sau propriile interese. Capacitatea de a dispune de bună voie de propria ta fiinţă este
limpede. Omul este o fiinţă liberă, prin urmare nu trebuie să ne amestecăm în acţiunile făcute de o
persoană ce dispune de plenitudinea voinţei sale, cu condiţia ca asemenea acţiuni să nu vatăme. Fiind
lăsată să aleagă mijloacele pe care le consideră bune să-i asigure astfel interesul, i se asigură totodată şi
libertatea în cel mai înalt grad. Principiul în virtutea căruia trebuie să se recunoască indivizilor o
libertate de acţiune necontrolată pentru orice îi priveşte exclusiv pe ei impune ca toţi aceeia care au
ajuns să fie obligaţi faţă de alţii, în lucrurile care nu-i privesc pe terţi, să aibă posibilitatea dea se elibera
de angajamentele luate şi de a-i alibera şi pe aceeia care s-au angajat faţă de ei. Dacă fiinţa umană este
liberă să facă orice doreşte în chestiunile ce o privesc exclusiv pe ea, nu e liberă să facă ceea ce pofteşte
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când acţionează pentru altul. Mill militează pentru abolirea tiraniei soţilor şi pentru egalitatea în
drepturi a femeii cu bărbatul. Referindu-se strict la domeniul educaţiei, susţine că existenţa concurenţei
între sistemele educaţionale e o cale sigură pentru ridicarea nivelului de excelenţă a individului.
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MIRCEA ELIADE ŞI LITERATURA FANTASTICĂ
Prof. dr. MIHAELA-ALINA CHIRIBĂU-ALBU
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Lucrarea evidenţiază concepţia lui Mircea Eliade despre literatura fantastică, aşa cum apare,
explicit sau implicit, în textele de memorialistă ale scriitorului. Fantasticul este considerat drept
consubstanţial realului, într-o perspectivă integratoare ce tinde spre ilustrarea misterului existenţial.
În terminologia lui Mircea Eliade există o anumită omologare între sacru, mit, mister, fantastic şi
simbol. Fantasticul este un instrument de cunoaştere, prin care se intuieşte substanţa realităţii,
conexiunile existente între diferite niveluri ontologice. Legătura dintre fantastic şi irecognoscibilitatea
miracolului sau camuflarea sacrului în profan constituie alte aspecte ale viziunii scriitorului asupra
conceptului supus analizei. De asemenea, lucrarea explică modul în care au fost construite naraţiunile
fantastice eliadeşti.
Cuvinte cheie: fantastic, sacru, profan, Eliade, irecognoscibil, transcendent
Privită în totalitate şi în evoluţie, proza fantastică a lui Mircea Eliade afirmă treptat şi sigur o
poetică personală a fantasticului, atât explicită în note de jurnal, interviuri, eseuri, cât şi implicită în
opera fantastică în care întâlnim o viziune şi o tehnică originale.
Primul exeget care a remarcat la M. Eliade existenţa unei teorii închegate a fantasticului este
Eugen Simion care, în Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, susţine că, în raport cu literatura
fantastică din secolul nostru şi, în bună măsură, cu teoria fantasticului, Eliade face figură aparte: „mai
întâi povestirea fantastică este pentru el nu atât o structură, o metodă epică specială, cât o viziune
asupra lumii. Aici este punctul de pornire. O viziune («o fereastră asupra sensului») şi un punct de
vedere asupra modului de a fi al omului în lume” 1. Vocaţia pentru fantastic în cazul lui Eliade este
deplină, indubitabilă şi se manifestă încă din copilărie, ea permiţându-i scriitorului înţelegerea
experienţei ca descoperire, ca revelaţie şi iniţiindu-l în simbolismul secret al lumii, în fascinaţia
sensului dezvăluit în plină banalitate cotidiană.
Între activitatea ştiinţifică şi cea literară a lui Eliade nu numai că nu există incompatibilitate, dar
ele trebuie considerate într-o unitate indestructibilă a unei personalităţi bipolare în care opera literară se
1

Eugen Simion, Mircea Eliade, un spirit al amplitudinii, Iaşi, Editura „Demiurg”, 1995, p. 65.
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circumscrie celei ştiinţifice, mergându-i alături parum passi. Între cele două compartimente ale operei,
legătura se face la nivel subteran, lin, maiestuos, ambele prezentând analogii şi, deci, făcând posibile
abordări profund similare. Interesul manifestat pentru mit, sensul particular pe care scriitorul îl acordă
hermeneuticii, credinţa profund înrădăcinată că în viaţa omului pot fi revelate sensuri neaparente prin
intermediul imaginilor şi simbolurilor îl definesc în egală măsură pe scriitor şi pe gânditor. Cele două
moduri de creaţie sunt necesare echilibrului interior al scriitorului care mărturiseşte:„Este probabil ca o
serie de întrebări, de mistere şi de probleme pe care activitatea mea teoretică mi le interzicea, îşi
căutau exprimarea şi libertatea în opera literară” 1.
Pendularea între literatură şi ştiinţă se explică şi prin aceea că niciunul dintre cele două moduri de
creaţie nu l-a satisfăcut pe deplin şi, în consecinţă, interferenţele s-au impus: „Este în orice caz reală
dependenţa unor scrieri literare de cele teoretice şi viceversa. Începând cu exemplele cele mai
evidente, aş putea aminti Secretul doctorului Hőnigberger care derivă direct din yoga”. Pe tărâmul
literaturii, Mircea Eliade a pendulat între genul fantastic şi cel realist: „şi tot de la început literatura pe
care o făceam era realistă şi fantastică” 2.
Pasiunea pentru fantastic se instalează de timpuriu în preocupările scriitorului şi ea nu-l va mai
părăsi până la moarte. După cum aflăm din Memorii, prima sa naraţiune fantastică este o compunere
despre primăvară, cu personaje mitologice. Memoriile notează bucuria actului de creaţie şi conştiinţa
scriitorului că pătrunde în universul inedit al inspiraţiei. Debutul literar propriu-zis se produce în 1921
odată cu publicarea în Ziarul Ştiinţelor Populare a naraţiunii Cum am găsit piatra filosofală, sugestiv
intitulată pentru cucerirea tărâmului literelor de către tânărul scriitor.
Pentru a examina concepţia despre fantastic la Mircea Eliade se impune o precizare a conceptului
de real. În Încercarea labirintului scriitorul mărturiseşte dificultatea definirii realului: „Mi se pare că e
evident şi, dacă nu e evident, fără îndoială e nevoie de o lungă demonstraţie” 3. Înţelegerea conceptului
trebuie pusă în legătură cu dialectica sacru-profan şi cu accepţiunea dată în gândirea indiană acestui
termen. Libertatea înseamnă autonomia spiritului şi situarea omului în Centru, în real sau în Realitatea
Absolută. Pentru omul care trăieşte în profan, Realitatea Absolută nu poate fi decât efemeră, percepţia
ei fiind esenţialmente instabilă, fulgurantă.
Realul înţeles ca Realitate Ultimă este camuflat în aparenţă, asemenea sacrului în profan. El
există ca stare potenţială în aparenţă şi se revelează ca realitate absolută sub forma revelaţiei efemere şi
sensibile unui cerc restrâns de indivizi. Cele două tipuri de real – pe de o parte aparenţa, maya,
Mircea Eliade, Jurnal I, Bucureşti, Ed. „Humanitas”, 1993, p. 205.
Mircea Eliade, Memorii, Bucureşti, Ed. „Humanitas”,vol. II, pp. 223–224.
3
Mircea Eliade, Încercarea labirintului – Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet (trad. rom.), Bucureşti, Ed. „Humanitas”,
2007, p. 160.
1
2
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existenţa profană, istorică etc., şi pe de altă parte, realul absolut – sunt două niveluri ale unui întreg, iar
M. Eliade spune că: „în fond, problema este aceasta: cum să recunoşti realul camuflat în aparenţă” 1.
În ceea ce priveşte noţiunea de fantastic, considerăm că, în concepţia lui Eliade, el este mai întâi
un atribut integrat Realului, iar, în al doilea rând, un mijloc de revelare a realului ultim. Fantasticul pare
a fi fost genul predilect, în măsură să-i permită scriitorului, prin jocul planurilor real-ireal posibilitatea
de a arăta infinita bogăţie a realului, nevăzutele lui feţe în vederea desprinderii semnificaţiilor. Credem
că la M. Eliade, fantasticul este un loc de contact, de unificare a două niveluri – cel superficial al
experienţei imediate, empirice şi cel abisal, al experienţei fantastice şi simbolice.
Scriitorul nu şi-a propus, evident, să facă o teorie a fantasticului, dar aceasta se lasă desprinsă din
note de jurnal, interviuri, eseuri în care îşi exprimă ideile despre literatura fantastică. El a fost un
scriitor preocupat de receptarea propriei opere, prilej cu care aduce în nenumărate rânduri clarificări
sau accente în interpretare.
Convingerea intimă a lui M. Eliade este că literatura fantastică are o valoare gnoseologică şi
existenţială aparte, motiv pentru care scriitorul se arată deosebit de încrezător în viitorul acesteia. Spre
deosebire de genul realist, mimetic, care e previzibil şi care şi-a epuizat în mare măsură energiile,
literatura fantastică poate reda omului modern gustul pentru semnificaţiile ascunse.
Literatura contemporană – susţine Eliade în Jurnal – greşeşte prin faptul că nu se deschide spre
lume şi spre lumea omului care s-a îmbogăţit atât de mult prin descoperirile psihanalizei, etnologiei,
istoriei religiilor şi chiar cu ajutorul experienţelor paranormale. Descoperirile de ultima oră ale
umanităţii pot inspira o „nouă literatură fantastică inteligibilă şi semnificativă, fără nicio legătură cu
literatura romanticilor din secolul al XIX-lea, nici cu cea a decadenţilor şi a simboliştilor”. Această
literatură nu va fi totuşi una de evaziune, fară legătură cu realitatea şi istoria, pentru că în ea se vor fixa
şi experienţele şi descoperirile omului din ultimii 50 de ani. Înţelegem că Eliade pledează pentru un
nou tip de fantastic, ataşat de real şi îmbogăţit cu descoperirile ştiinţelor umaniste din secolul XX, o
valorizare a epicului care convine convingerilor filosofice profunde şi viziunii specifice asupra lumii a
scriitorului: „şi această literatură accesibilă, semnificativă, fascinantă, va fi ca o fereastră asupra
sensului pentru tinerii închişi azi în propriul vid. Regăsim astfel epicul, naraţiunea pe care a
abandonat-o noul val. Regăsim în cele din urmă mitul, simbolicul, riturile care au hrănit toate
civilizaţiile. Ele nu vor fi recunoscute, desigur, ca atare, sub camuflajul lor. Aceasta va fi o nouă
mitologie. De nostalgia ei suferă, de pildă, tinerele generaţii” 2.
Mircea Eliade, Jurnal I, Bucureşti, Ed. „Humanitas”, 1993, p. 389.
Mircea Eliade, Încercarea labirintului – Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet (trad. rom.), Bucureşti, Ed. „Humanitas”,
2007, p. 143.
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Înţelegem că mitul în concepţia lui Mircea Eliade, oferă şansa renaşterii literaturii moderne pentru
că revelează omului căzut în uitare originile lui mitice şi nobleţea pierdută, îl conduce, altfel spus, spre
regăsirea sacrului.
În legătură cu înţelesul termenului de „fantastic”, este de observat întinderea sensului său la M.
Eliade. El foloseşte în numeroase rânduri cuvântul fantastic în locul aceluia de sacru: „În nuvelele
mele încerc întotdeauna să camuflez fantasticul în cotidian”, adaugând: „anistorismul este camuflat în
istorie, extraordinarul în obişnuit”. Folosirea unui termen pentru altul apare, în special, în scrierile de
tinereţe în care fantasticul are o conotaţie ontologică şi importante consecinţe pentru dialectica sacrului:
„prezenţa fantastică în ins este nevroză; prezenţa fantastică într-o colectivitate este folclor.
Fantasticul, iraţionalul (teluric sau ceresc) este asemenea unei nimfe care străbate prin tot organismul
vieţii asociate”; „Prezenţa fantastică modifică fundamental orice fapt concret, acordându-i semnificaţii
şi valori noi” 1.
Tot în lucrările de tinereţe, M. Eliade vorbeşte despre simbol făcând referire la fantastic: „Setea
omului de simbol este egală cu setea de experienţă fantastică” 2. Ambele noţiuni fac parte din
experienţa colectivă a omenirii care, din timpuri imemoriale, a căutat să depăşească particularul şi să
ajungă la universal. Dacă viaţa omului participă la o comunitate organică, atunci înseamnă că ea este
trăită ca o semnificaţie transindividuală, simbolică. Simbolul şi fantasticul revelează întotdeauna o
metafizică şi o cosmologie, pentru că provin din dorinţa omenească de a da un sens existenţei.
În aceleaşi scrieri de tinereţe, Eliade vorbeşte despre fantastic în înţelesul larg de imaginar care se
explică în folclor prin prezenţa vieţii asociate. În Teme folclorice şi creaţie artistică, din volumul
Insula lui Euthanasius, savantul precizează: „Care este izvorul viu care alimentează întreaga producţie
folclorică? Este prezenţa fantastică, este o experienţă tradiţională, alimentată veacuri de-a rândul de
o anumită viaţă asociată”3.Vorbind despre bogăţia uimitoare a vieţii sufleteşti a unui primitiv, Eliade
spune că: „les mains civilises, cum li se spune, au o viaţă sufletească plină de fantastic, în aparenţă,
dar bazată pe experienţe concrete”4. Vorbind despre cinematograf ca despre „un nou destin al omului”,
Mircea Eliade spune că ilustrează „setea lui de alt spaţiu, de o altă libertate, de o altă justiţie; şi mai
ales setea lui de fantastic, de medieval”5 şi explică: „Într-adevăr, facultatea aceasta de a visa treaz,
alături de realitate, de a crea un prezent paralel prezentului concret – este atât de specifică omului,
Mircea Eliade, Folclorul ca instrument de cunoaştere, în „Insula lui Euthanasius”, Bucureşti, Ed. „Humanitas”, p. 39.
Mircea Eliade, Solilocvii, Bucureşti, Colecţia „Carte cu semne”, 1932, p. 54.
3
Mircea Eliade, Teme folclorice şi creaţie artistică,în„Insula lui Euthanasius”, Ed. cit., p. 195.
4
Mircea Eliade, Folclorul ca mijloc de cunoaştere, în „Eseuri. Mitul eternei reîntoarceri. Mituri, vise şi mistere”, Bucureşti,
Ed. „Ştiinţifică”, p.174.
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Mircea Eliade, Eseuri. Mitul eternei reîntoarceri. Mituri, vise şi mistere, Ed. cit., p.20.
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încât socotesc descoperirca cinematografului ca ceva predestinat, ceva care nu are nimic de-a face cu
tehnica şi cu legile fizice, ci de-a dreptul cu fantasticul, cu sufletul ascuns al omului”.
În articolul Folclorul ca instrument de cunoaştere, Eliade spune că producţiile folclorice sunt
„mediul nutritiv în care şi-a înfipt adânc rădăcinile instrumentul de cunoaştere mitică, simbolică,
fantastică” 1. El afirmă cu convingere că producţia folclorică prin participarea la prezenţa fantastică
poate fi instrument de cunoaştere pentru că – prin prezenţa fantastică – „se ajunge la rădăcinile
lucrurilor, se intuieşte substanţa realităţii, se exprimă limitele vieţii şi nemărginirea morţii” 2. Creaţia
folclorică – proces nedisociat de subconştientul uman – „este un contact direct cu fantasticul” 3.
Cu privire la diferenţa specifică între fantasticul cult şi cel folcloric, M. Eliade precizează în
articolul Fragmente: „Povestirile fantastice, chiar scrise de un geniu ca Edgar Poe îţi repugnă prin
exalaţiile lor neurotice, bolnave, inumane, demoniace. Fantasticul folcloric, dimpotrivă, te pune în
contact direct cu o realitate iraţională, dar concretă: cu o experienţă asociată în care s-a concretizat
intuiţia globală a vieţii şi a morţii” 4.
Autor autoreflexiv, Eliade revine deseori cu comentarii ale propriilor procedee literare. Explicând
construirea naraţiunilor sale fantastice, pe mai multe planuri, prin crearea unor universuri paralele
guvernate de legi diferite ale timpului şi spaţiului, Eliade compară apariţia unei opere fantastice cu
descoperirea unei axiome: „Tot aşa cum o nouă axiomă revelează o structură a realului necunoscută
până atunci, altfel spus, întemeiază o lume nouă, literatura fantastică revelează sau mai degrabă
creează universuri paralele” 5. Cu prilejul apariţiei romanului său Domnişoara Christina, M. Eliade
subliniază ce consideră a fi important în scrierea unui roman fantastic: „Un roman fantastic nu se poate
baza nici pe atmosferă, nici pe tehnică. În primul rând e nevoie de o acţiune fantastică, de intervenţia
unor agenţi extramundani care să transforme un episod într-un destin şi o stare sufletească într-un
delir” 6.
Mircea Eliade îşi explică „tehnica” fantastică în felul următor: „Vorbim de concepţia mea despre
fantasticul în literatură. Îi reamintesc unui student că această concepţie îşi are rădăcinile în teoria mea
asupra irecognoscibilităţii miracolului sau în credinţa că, după Întrupare, transcendentul se
camuflează în lume sau în istorie, devenind în felul acesta irecognoscibil. În Şarpele, o atmosferă
banală şi nişte personaje mediocre se transfigurează în mod treptat. Dar ceea ce venea de dincolo, ca
Mircea Eliade, Folclorul ca mijloc de cunoaştere, în „Eseuri. Mitul eternei reîntoarceri. Mituri, vise şi mistere”, Bucureşti,
Ed.cit., pp.181-182.
2
Ibidem, p.182.
3
Ibidem.
4
Mircea Eliade, Fragmente, op.cit., p.80
5
Mircea Eliade, Încercarea labirintului – Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet (trad. rom.), Bucureşti, Ed. cit., 2007, p.
152.
6
***Romanul românesc în interviuri, Bucureşti, Ed. „Minerva”, vol. I, partea II, pp. 900 – 901.
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şi toate imaginile paradisiace de la sfârşitul povestirii erau deja acolo de la început, dar camuflate în
banalitatea de toate zilele şi astfel de nerecunoscut” 1.
În interviul acordat în 1979 lui Adrian Păunescu, intitulat Scriu în limba română, limba în care
visez, M.Eliade aduce noi accente teoriei camuflării, subliniind că ea îi uneşte subteran
compartimentele operei: „sacrul şi suprafirescul sunt aşa de amestecate în realitatea profană, încât nu
se disting. Prezenţa unei sacralităţi irecognoscibile în realitatea profană, acesta este elementul de
unitate al scrisului meu. Filosofia mea reprezintă în plus universul meu imaginar, oniric, la fel de real
şi el, pentru că de acolo vine atâta viaţă”.
În Încercarea labirintului, întrebat dacă crede în experienţele ce li se întâmplă eroilor săi din
Nopţi la Serampore sau Secretul doctoruhd Hőnigberger, Eliade declară cu convingere: „Cred în
realitatea experienţelor care ne fac să ieşim din timpşi să ieşim din spaţiu” 2. (s.n.– M.C.-A.)
O primă concluzie a acestor rânduri ar privi supradimensionarea semantică a noţiunii de fantastic:
imaginar în sensul cel mai larg, asimilat sferei sacrului; miraculos când este vorba de folclor,
„iraţional” sau „suprafiresc” în aplicarea la literatura cultă, fantasticul pare a fi la Eliade atât o
dimensiune nevăzută, umbrită a fiinţei, dar şi un mod de revelare a „realului”, de revelare a
semnificaţiei înţeleasă ca ţel adânc al vieţii de toate zilele spre care tinde fiinţa umană: „A fi om
înseamnă să cauţi semnificaţia, valoarea, să o inventezi, să o proiectezi, să o reinventezi” 3. Din această
perspectivă de înţelegere a fantasticului ca mijloc de revelare a sacrului, trebuie să-l citim pe Mircea
Eliade: „Pentru mine sacrul este întotdeauna revelaţia realului, întâlnirea cu ceea ce ne mântuieşte,
dând sens existenţei noastre” 4. O altă concluzie ar fi că în terminologia lui Eliade există o anumită
omologare între sacru, mit, mister, fantastic şi simbol.
Tot aşa cum sacrul coexistă cu profanul ad originem reprezentând realităţi permanente,
universale, ireductibile şi mai ales ambivalente, fantasticul este consubstanţial realului într-o
perspectivă integratoare ce tinde spre ilustrarea misterului existenţial. Ambiguitatea ţine de regimul
însuşi al existenţei, nu este doar efectul structurii epice a textului sau al semnificaţiilor nebănuite într-o
existenţă profană, ci se materializează la nivelul conştiinţei personajelor care trăiesc o neînţeleasă,
ilogică, paradoxală încurcătură sau un mister torturant. În prozele sale, se produce o stranie deplasare a
celor două lumi, una spre cealaltă, planurile existenţiale se întrepătrund într-o inexplicabilă armonie

Mircea Eliade, Jurnal I, Bucureşti, Ed. „Humanitas”, 1993, p.459.
Idem, Încercarea labirintului – Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet (trad. rom.), Ed. cit., 2007, p. 62.
3
Ibidem, p. 138.
4
Ibidem.
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naturală. „Se distinge o interpenetrare transparentă a lumilor care condiţionează statutul ontologic al
fiinţei, ce rătăceşte cu senină cecitate în mixtura tenebroasă care o înconjoară” 1.
Degradare, erodare a sacrului şi recuperare în acelaşi timp a lui, fantasticul eliadesc este un
fantastic de reconversie şi de apropiere de categoriile mentale moderne, un fantastic care tinde spre
revelarea interferenţelor cu o lume a sensurilor (Steinhardt) sau un fantastic al interpretării (Matei
Călinescu), un mod de unificare a realului, ţinând de nostalgia unei Realităţi Absolute.
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CALEA SPRE UNIVERSALITATE PRIN TRADUCERE
Prof. dr. CRISTINA NECULĂEŞ, Colegiul Naţional ,,Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ
Articolul nostru îşi propune să evidenţieze rolul traducerii în literatura contemporană şi şansa
de care trebuie să profite o cultură într-o limbă cu o mică circulaţie de a-i fi traduse operele esenţiale.
Deşi extrem de dificilă, traducerea de poezie reprezintă calea poetului spre universalitate.
Personalitatea aleasă spre exemplificare este Nichita Stănescu, în două interpretări de excepţie.
Cuvinte - cheie: traducere, Nobel, literatura bulgară, literatura americană, universalitate.
PRIMA EDIŢIE FILIT ŞI TRADUCERILE. Festivalul Internaţional de Literatură şi
Traducere, desfăşurat în 2013, la Iaşi, a fost, cu certitudine, o reuşită. A avut o agendă bogată şi s-a
bucurat de succes. Poate că nu atât entuziasmul echipei de voluntari a fost apreciat, cât
profesionalismul acestor tineri. Au demonstrat pasiune pentru cultură, demontând prejudecata
dezinteresului generaţiilor tinere pentru oricare demers de acest fel. Au citit, au cumpărat cărţi, au
participat cu însufleţire la toate întâlnirile cu scriitorii şi au transformat vechea urbe moldavă într-o
capitală culturală, aşa cum, de altfel, îşi doresc autorităţile: oraşul Iaşi vrea să devină Capitală Culturală
Europeană în 2021. Verva festivalului a fost întreţinută şi de excelenta pregătire lingvistică a
voluntarilor. Tinerii au avut oportunitatea să vorbească într-o limbă străină, ca o demonstraţie a ideii că
traducerea este o poartă spre deschiderea culturală de care omul modern are atâta nevoie. Ulrich
Schreiber, coordonatorul unuia dintre cele mai mari festivaluri literare din Europa, La Literaturfestival
Berlin, a fost impresionat de armata de voluntari, dar şi de calitatea acestora. Nu ar fi fost suficientă
prezenţa lui François Weyergans, reputat scriitor francez şi membru al Academiei, la Iaşi, dacă ideile
sale nu ar fi fost traduse publicului cu acurateţe. Nu este de ajuns să ştim că Iaşiul este locul în care
trăiesc trei dintre cei mai importanţi scriitori contemporani (Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici şi
Florin Lăzărescu), dacă volumele lor nu ar fi traduse şi ei nu ar deveni, astfel, cunoscuţi în Europa.
Prestigiul Editurii Polirom, una dintre puţinele edituri care promovează literatura contemporană, nu ar
fi acelaşi, dacă nu ar exista şi preocuparea permanentă de a publica traduceri din marea literatură a
lumii.
ARTA TRADUCERII – O ARTĂ INGRATĂ? Traducătorul este considerat fie un intrus în
lumea scriitorilor, fie un ales, acela care acceptă să împartă plăcerea lecturii cu ceilalţi.În peisajul
cultural actual, a fi traducător nu este doar o ocupaţie utilă, dar şi o responsabilitate şi o muncă
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solicitantă. Calitatea unei traduceri se verifică prin respectarea spiritului textului original. Legea
nescrisă a traducătorului literar o reprezintă respectarea palierului lingvistic, dar şi a naturii textului
original. Traducătorul de excepţie are simţul limbii, inteligenţa afectivă şi electivă de a oferi un text
memorabil. Prin traducere, un autor străin poate fi lansat sau poate fi îngropat pe scena artistică
românească. Munca de traducere literară reclamă respect faţă de cititor, dar şi faţă de tine însuţi.
Cea mai delicată traducere o reprezintă aceea a poeziei. Textul liric are un mecanism complex,
alcătuit din silabe, ritmuri, asonanţe, capabile să reflecte spiritul original al poetului. Orice modificare
(schimbarea de ritm, eliminarea jocurilor de cuvinte etc.) distruge echilibrul ansamblului. Este celebră
aserţiunea italiană Il traduttore e sempre un traditore. A traduce poezia este ca un fel de transpunere a
unei piese muzicale, compuse pentru un anumit instrument, în vederea interpretării la un alt instrument.
Paul Valéry spunea că apreciază mult traducerea poeziilor sale în limba germană de către Rainer Maria
Rilke, dar că nu le mai recunoaşte, textele sustrăgându-se paternităţii iniţiale. Şi Lucian Blaga are o
concepţie proprie despre traducere, în general, şi despre traducerea poeziei, în special: ,,A traduce
înseamnă a anexa. Un popor poate să anexeze alt popor, traducând literatura acestuia în limba sa.
Poporul anexat nu pierde nimic, iar cel care anexează creşte şi se înalţă.” (1). Ideea a fost reluată
nuanţat: ,,O poezie tradusă trebuie să fie, în primul rând, poezie şi, numai în al doilea rând, traducere”.
UN POET ROMÂN PENTRU NOBEL. Nichita Stănescu a pierdut Premiul Nobel de două
ori: prima dată, în 1980 şi, a doua oară, în 1984. Meritul principal al candidaturii lui Nichita la Premiul
Nobel, în 1980, îi aparţine Gabrielei Melinescu. După ce l-a părăsit, în 1974, scriitoarea a emigrat în
Suedia, căsătorindu-se cu René Coeckelbergh. La Stockholm, Gabriela a început, pe lângă activitatea
de scriitor, să facă lobby pentru marele poet, care-i fusese iubit. A avut şi sprijinul soţului, care, fiind
un editor reputat şi având relaţii puternice la Academia Regală Suedeză de la Stockholm, a atras atenţia
juriului Nobel asupra valorii lui Nichita. În paralel cu demersurile Gabrielei, a funcţionat şi promovarea
făcută de scriitorii sârbi. Adam Puslojici a declarat că ei l-ar fi propus pe Nichita la Premiul Nobel încă
de la începutul anilor ’70. În aprilie 1980, Nichita a fost anunţat de scriitorul Constantin Chiriţă că e
nominalizat la Premiul Nobel şi că urmează să primească vizita unei delegaţii din Suedia. Uniunea
Scriitorilor a refuzat să găzduiască la sediu întâlnirea lui Nichita cu suedezii, aşa că poetul i-a primit la
el acasă. ,,Legenda” (neconfirmată de Dora Stănescu) spune că poetul a cumpărat toate florile din Piaţa
Amzei şi le-a dus la el în apartament, unde le-a transformat în paturi de flori. Aşa i-ar fi primit Nichita
pe suedezi, care au plecat fermecaţi de această întîmpinare, ca şi de versurile recitate de poet. Împotriva
lui Nichita au lucrat atunci atât Securitatea, cât şi scriitori, unii prieteni declaraţi ai poetului. De fapt,
prin ei a lucrat Securitatea. Motivul: ar fi fost total ,,nepotrivit” ca Nichita să ia Premiul Nobel înaintea
lui Ceauşescu. Această lucrătură a Securităţii ne-a fost confirmată de Stela Covaci, una dintre cele mai
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apropiate prietene ale poetului. A doua şansă la Premiul Nobel ar fi fost în anul 1984. Faptul că luase
Cununa de Aur la Festivalul Internaţional de la Struga (în mare parte datorită promovării făcute de
Dumitru M. Ion şi Carolina Ilica) îl propulsa automat, din nou, în vizorul Academiei Regale Suedeze.
Festivalul de la Struga era, la vremea aceea, cel mai mare festival de poezie din lume. Anul 1984 ar fi
fost, aşadar, o a doua şansă a lui Nichita. Dar el nu mai era.
CALEA SPRE UNIVERSALITATE PRIN TRADUCERE. Ognean Stamboliev spune că
orice vers trebuie să vorbească urechii. Dacă beletristul poate ajunge până acolo, încât să nu ia în seamă
calităţile sonore ale limbii, poetul se bazează tocmai pe ele. Într-un vers frumos, dacă e într-adevăr
frumos, gândul rămâne întotdeauna nedespărţit de melodie. Ca traducător, şi-a format lumea sa poetică,
în care se simte cel mai sigur. Traduce, cu predilecţie, versuri care sunt în armonie cu firea sa. Nu poate
întinde mâna către un autor care îi este pe deplin străin. Poezia este acel ceva, care, chiar şi în limba în
care a fost creat, nu are o echivalenţă exactă şi nu dispune de alte mijloace pentru a se reproduce.
Traducătorul bulgar consideră că lectura unor versuri traduse reprezintă un act poetic, care se bazează
pe încredere. Ognean Stamboliev, traducătorul bulgar al lui Nichita, l-a cunoscut şi a declarat că era un
,,un om şi un poet astral, în a cărui aură exista ceva nepământean.” (2) Ca să-l traducă, a încercat să-i
stea în preajmă şi să-l înţeleagă. A realizat nu numai talentul său extraordinar, dar şi generozitatea lui.
A frecventat casa poetului din Bucureşti, un fel de club pentru poeţi, muzicieni, pictori şi admiratori.
Pentru a transpune corespunzător versurile lui Nichita, traducătorul trebuie să se familiarizeze cu
sensibilitatea ascuţită a poetului, cu nivelul său cultural superior, dar, mai ales, cu gândirea sa modernă
şi reflexivă. Ognean Stamboliev îl consideră pe poetul român un vizionar, al cărui limbaj expresiv pare
ciudat de imprevizibil, dar o traducere bună îl va face pe cititor părtaş la marile revelaţii ale lui Nichita.
Aşa se explică succesul traducerilor: Bazorelief cu îndrăgostiţi, Editura Narodna Kultura, 1979,
Bulgaria şi O viziune a sentimentelor, Editura Zaharie Stoyanov, Sofia, în colecţia Ars Poetika, 2001,
volum premiat de Uniunea traducătorilor din Bulgaria şi Soros.
Un profesor american de literatură, specializat în traduceri, a primit o bursă, pentru a traduce
poeziile lui Nichita Stanescu în limba engleză, din partea National Endowment for the Arts (NEA). Dr.
Sean Cotter, profesor asociat de literatură modernă internaţională şi de literatură română, este
câştigătorul uneia dintre cele 20 de burse ,,2011 Literature Fellowship for Translation Projects” din
partea NEA. Bursa, în valoare de 12.500 de dolari, susţine traducerea din limba română, în engleză, a
volumului de poezii Belgradul în cinci prieteni (1971). Filologul american are un doctorat în literatură
comparată, obţinut la Universitatea din Michigan. În 2009, a fost premiat de Institutul Cultural Român,
pentru ,,contribuţii extraordinare la promovarea literaturii române prin traduceri”.
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Antologia de poezii a lui Nichita Stănescu, tradusă în limba engleză de Sean Cotter, sub titlul
Wheel With a Single Spoke and other poems (Roata cu o singură spiţă şi alte poeme), a fost publicată la
,,Archipelago Books”. Traducătorul poemelor a primit, pe 3 mai 2013, prestigiosul premiu Three
Percent BTBA, Three Percent Best Translated Book Award for Poetry. Această recunoaştere,
importantă în lumea cărţilor traduse în America, exprimă, de fapt, şansa pe care o pot oferi literaturii
române multiculturalismul şi multilingvismul profund al unei lumi care nu are obsesia spaţiilor minore
şi nici prejudecata valorilor omologate de centre de referinţă ori de limbi cu o arie vastă de circulaţie.
Cu alte cuvinte, americanii se pot arăta, uneori, mult mai interesaţi de marii poeţi români decât vocile
critice, circumspecte şi complexate ale unor conaţionali. Doina Uricariu a salutat acest eveniment,
evidenţiind valoarea momentului: ,,Acest fel de a te bucura şi de a te interesa de Celălalt şi de a nu-l
supune discriminărilor de meridian, vârstă, gabarit, priorităţi cronologice e o lecţie pe care ar trebui s-o
învăţăm şi noi. Ca să nu mai judecăm valorile comparând mere cu pere.” (3)
Vocaţia de traducător ideal al poeziei româneşti se împleteşte, în cazul profesorului Sean Cotter,
cu numeroase studii ce analizează actul traducerii, contextele literare, strategii. Sunt importante studiile
sale despre Strategia de supravieţuire a lui Blaga în faţa colonizării sovietice, concretizată în
traducerile poetului român din T. S. Eliot, un studio despre The Sacramental Dada of T. S. Eliot,
studiul despre Confesiunile lui Augustin în contextul interferenţelor dintre creştinism şi tradiţiile precreştine. În Postfaţa antologiei sale, Sean Cotter explică poezia lui Nichita şi impactul ei ca o reacţie la
contextul proletcultist în care se naşte şi complicitatea dintre cititorii poetului şi lirismul paradoxal în
care aceştia descoperă şi dezleagă semnificaţii obscure, acel impenetrabil menit să submineze o
vigilenţă dictatorială. Traducerile lui Sean Cotter au darul de a cuprinde spectaculoasele amestecuri din
poezia lui Nichita Stănescu. Traducătorul a observant auzul simfonic al poetului, simţul său olfactiv,
tactilul fericit din opera sa. Palmaresul lui Sean Cotter se completează prin această dublă încununare a
operei unui mare poet român din secolul al XX-lea, un adevărat spărgător de gheaţă al limbajului
liric naţional şi mondial, cum s-a spus la decernarea Marelui Premiu de la Festivalul Internaţional
,,Serile de poezie de la Struga”, în 1982, când laureatul desemnat a fost Nichita. Atunci, acesta a spus:
,,Nevoia noastră fundamentală este nevoia de timp. Principalul nostru drept este dreptul la timp”. A
vorbit despre el care visează şi gândeşte în limba română şi a cărui încoronare adevereşte încă o dată
,,spiritualitatea plină de dor şi dumnezeiască a poporului român”. A vorbit despre miracolul poeziei şi
despre diferenţa dintre miracolul naşterii şi meseria de moaşă. Prin traducerea sa, Sean Cotter i-a dăruit
poetului român dreptul la timp.
Cele două ipostaze pe care le-am semnalat aici au vrut să demonstreze faptul că miza unei
traduceri este apropierea de cititori. Chiar dacă poetul român a ratat Nobelul, are şansa, peste timp, să
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fie cunoscut, citit, apreciat de culturi diferite, prin traducere. Arta traducerii, pe care o omagiem, este
intrinsec legată de lumea contemporană, care nu poate fi concepută în afara ei.
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COMUNITATEA CEANGĂIASCĂ DE PE VALEA SIRETULUI
Prof. MIHAELA STOEAN, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău
Ceangăii au atras atenţia prin dialectul lor ciudat, „unguresc”, ce se mai aude şi astăzi în
multe sate ale Moldovei. În unele lucrări se susţine că strămoşii ceangăilor, apăruţi nu se ştie cum şi
de unde, ar fi fost asimilaţi de maghiari în împrejurimi necunoscute.
Despre ceangăi s-a afirmat de multe ori că ar fi maghiari şi tot de atâtea ori s-a semnalat că se
îmbracă româneşte şi au o fizionomie caracteristic românească. Important de remarcat este faptul că
ceangăii înşişi, în marea lor majoritate, se consideră români. Ei se ştiu şi se consideră mereu români,
iar această identitate subiectivă constituie unul din elementele importante ale identităţii lor naţionale.
Cuvinte-cheie: ceangăi,origine, obiceiuri,costum popular, Moldova
Ceangăii au atras atenţia prin dialectul lor ciudat, „unguresc”, ce se mai aude şi astăzi în multe
sate ale Moldovei. În unele lucrări se susţine că strămoşii ceangăilor, apăruţi nu se ştie cum şi de unde,
ar fi fost asimilaţi de maghiari în împrejurimi necunoscute; mai recent se presupune că ar fi
deznaţionalizaţi, în marea lor majoritate, de către românii moldoveni.
Nicolae Iorga, în lucrarea România cum era până la 1918. II. Moldova şi Dobrogea (1940, p.
208) referitoare la portul lor transilvănean, a tras concluzia că ei „nu sunt nici pe departe aşa străini
cum s-ar putea bănui”. O lucrare reprezentativă o constituie cea a lui Dumitru Mărtinaş – Originea
ceangăilor din Moldova

(1984); autorul „se ridică împotriva unor teze unanim acceptate cu

amărăciunea şi obida celui ce se vede neînţeles chiar de ai săi, demontând metodic, monumentul
neadevărului, scornit adeseori din rea-credinţă mai mult decât neştiinţă, repetându-şi adevărul cu
insistenţă (…), dar şi argumentându-l pe îndelete”.
Ceangăii reprezintă acea parte a populaţiei transilvănene, insuficient maghiarizată, ce a emigrat
în secolele XVII-XVIII în Moldova. La acesta au concurat mai mulţi factori: scăderea simţitoare a
populaţiei din Moldova în această perioadă, creşterea indicelui demografic în aşezările din
Transilvania, intensificarea exploatării exercitată de statul feudal maghiar, presiunea confesională
asupra românilor. În acest sens, circula şi o zicală semnificativă: „În Moldova-i mult mai bine / Cine
pleacă nu mai vine” [Dorinel Ichim]. Această populaţie românească venită din Transilvania apare cu
numele de „ungureni”.

41

În zona Bacău sunt menţionate mai multe aşezări cu acest nume. Ungurenii sunt menţionaţi şi în
lucrarea lui Dumitru Drăghicescu – Din psihologia poporului român (1907): „sunt sate întregi de
oameni care se păstrează astfel, şi, care se înfăţişează cu totul deosebit de ceilalţi români ai satelor
vecine, din care cauză se şi numesc şi sunt numiţi ungureni”. Studiind satele de „ungureni” şi
„pământeni”, Ion Chelcea menţionează: „În 1750, Grigore Ghica, la îndemnul lui Nicolae Balomir,
protopop ardelean, dă un hrisov privitor la aceşti ungureni trecuţi peste Carpaţi, în care se prevedea
dreptul lor de a întemeia sate pe locurile libere. Adică, trecuţi în ţara mamă, ei aveau voie să se aşeze
pe locurile deschise şi, totodată aveau voie să-şi aleagă dintre ei conducătorii într-ale administraţiei:
primari, notari. În privinţa birului, li se cerea şase taleri pe an. Se mai făcea menţiune că de acest bir
sunt scutiţi cei necăsătoriţi şi că locurile părăsite din această parte de ţară deveneau de drept
proprietatea lor dacă erau muncite”.
În sprijinul tezei originii româneşti a ceangăilor s-a invocat şi argumentul etnografic. Aceasta
pentru că obiceiurile şi tradiţiile, costumul popular, modul de viaţă a unui anumit grup etnic, au un rol
deosebit în reliefarea coordonatelor specificului etnic şi se constituie într-o marcă de apartenenţă la un
spaţiu cultural, prin care acest grup se defineşte şi se identifică.
Despre ceangăi s-a afirmat de multe ori că ar fi maghiari şi tot de atâtea ori s-a semnalat că se
îmbracă româneşte şi au o fizionomie caracteristic românească. Sever Pop, autorul Atlasului lingvistic
român constata următoarele: „Le costume des femmes, dans la région, n’a rien de hongrois; il offre, au
contraire, presque toutes les caractéristiques du costume des régions montagneuses de la Moldavie”.
Revelatoare sunt şi impresiile observatorilor maghiari. Vizitând satul Cleja, în 1887, Aladar
Ballagi, preşedintele Societăţii Geografice Maghiare, comentează impresia pe care i-au făcut-o
locuitorii: „La prima vedere ei par valahi. Nu numai portul, dar şi fizionomia lor poartă amprentă
valahă”. Pentru Zold (un misionar catolic), cel ce a făcut şi prima menţiune documentară a denumirii de
ceangău în 1780, consemnează în acelaşi timp şi un amănunt de ordin etnografic ce este caracteristic
pentru identitatea etnică a acestor locuitori de pe Valea Siretului: „îmbrăcămintea lor este românească,
ieftină şi e lucrată de nevestele lor”.
Ştim că identitatea etnică este un ansamblu structurat al elementelor identitare care permite
grupului etnic să se autodefinească într-o situaţie de interacţiune şi să reacţioneze ca factor social
colectiv. Dintre elementele identitare putem enumera: caracteristicile socioculturale (valori şi norme
sociale, credinţă religioasă, limbă), caracteristicile fizice, caracteristicile psihomorale (calităţi şi
defecte). Când se descrie o anumită zonă din punct de vedere etnografic trebuie avut în vedere, în
primul rând, modul de organizare a gospodăriei, obiceiurile şi tradiţiile, precum şi costumul popular.
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Gospodăria ţărănească. Gospodăria constituie unitatea de bază în fiecare aşezare. Ansamblul
gospodăresc se constituie într-un tot unitar compus din locuinţă, terenul aferent acesteia, precum şi
construcţiile ridicate pe terenul aferent. Gospodăriile ceangăieşti sunt răsfirate în vatră şi în hotar, sau
risipite în tot hotarul satului. Bătrânii denumeau porţiune de teren pe care se afla întreaga gospodărie,
silişte (Cleja), vătraşniţă ( Berzunţi), loc de casă (Berzunţi, Răchitiş-Ghimeş).
În amplasarea gospodăriei s-a ţinut seama de forma şi poziţia terenului, de accesul la căile de
comunicaţie şi sursa de apă. Fiecare gospodărie este organizată după sistemul economiei naturale şi se
compune din locuinţă, construcţiile anexe şi gardul cu poartă. Casa este aşezată la intrarea în curte
(Cleja), retrasă în spatele curţii (Răchitiş, Berzunţi), cu faţa la drum (Berzunţi), orientată spre sud sau
est. Construcţiile anexe - acareturi (Cleja)- au fost ridicate pentru a răspunde necesităţilor economice
ale familiei. În foarte multe cazuri, într-o singură gospodărie există mai multe case, locuite fie de
fratele cel mai mare (Fărăoani, Cleja), fie de fratele mai mic. Până în 1900, aceste case nu erau
despărţite şi se foloseau în comun curtea, grădina, vitele, grajdul şi chiar casele. În prezent, acestea sunt
separate prin grajduri.
Grajdul, şopronul, coteţul, poiata sunt folosite pentru adăpostul animalelor şi păsărilor.
Şopronul, şura, perdeaua (Berzunţi) servesc pentru păstrarea uneltelor şi atelajelor. Pentru conservarea
alimentelor şi nutreţurilor s-au construit hambare, fânare, şuri. În curte se mai construiesc o serie de
acareturi: zâmnic sau beci (Berzunţi), chimniţă (bortă făcută în pământ pentru păstrarea cartofilor,
murăturilor, vinului).
Gardul din faţa casei este cel mai frumos, iar „faţetele stâlpilor sunt uneori decorate cu crestături
şi tăieturi ce formează rozete solare, pătrate cu diagonale, motive florale şi astrale” (Dorinel Ichim).
Locuinţa este singurul element din gospodărie care este ornamentat cu elemente artistice, totuşi, în
unele sate sunt ornamentaţi şi stâlpii porţilor. Se ornamentează stâlpii din faţa construcţiilor, coama
acoperişului, uneori uşile şi ferestrele, cu motive geometrice, florale, cruciforme; uneori se întâlneau şi
motivele zoomorfice (până în 1900).
Printre toate aceste elemente de cultură materială a populaţiei ceangăieşti, întâlneşti la tot pasul
aspecte româneşti: modul de organizare a gospodăriei, termenii şi denumirile folosite, ornamentaţiile
prezente, toate sunt româneşti.
Obiceiurile de la naştere. Un rol important la naştere îl avea moaşa, o femeie în vârstă şi
pricepută. Dar şi viitoarea mamă, precum şi naşii, se preocupau de asigurarea celor mai bune condiţii
pentru noul venit pe lume. Potrivit credinţelor existente, fiecare nou-născut avea două ursitoare care îi
hotărau soarta. De aceea, ursitoarele trebuiau primite cu masa întinsă, ca să fie îmbunate. „După
naştere, lehuzei i se dădea să bea rachiu amestecat cu miere de albine, pentru a se întări şi a scăpa de
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durerile numite roiuri” [Dorinel Ichim]. După 15 zile de la naştere, era scăldată de către moaşă, care
primea pentru serviciile aduse bani şi daruri. Pentru scăldarea lehuzei şi a copilului, moaşa aducea
diferite plante, pe care le fierbea – şi în apa răcorită scălda lehuza cu copilul în braţe. Tot moaşa făcea
prima scaldă a copilului. Pământul era luat de pe un muşuroi de cârtiţă – numai acela era socotit ca
pământ bun de scaldă (astăzi nu mai există obiceiul). După scaldă, acestea se aruncau la un loc mai ferit
(la rădăcina gardului). De obicei, primul copil era botezat de naşii de cununie a părinţilor. După botez
începea cumetria, pe la prânz. Participau părinţii, naşii, rudele, care aduceau daruri şi îmbrăcăminte
pentru copil. Se făcea foc în casă sau în ograda gospodăriei şi se jucau sârbe şi ceardaşuri.
Obiceiurile de nuntă. În această zonă, cererea în căsătorie se numeşte peţitură sau împeţitură.
Când cerea fata în căsătorie, mirele venea însoţit de părinţi şi rude, la peţit se cinstesc cu vin, se sparg
nuci şi mănâncă împreună. Se înţeleg asupra noii gospodării (unde să se formeze). Chemarea la nuntă
se făcea cu câteva zile înainte de nuntă, cu mai mulţi vornicei, atât din partea mirelui, cât şi din partea
miresei. Zestrea era stabilită de ambii părinţi. În ziua nunţii, după cununia religioasă, mirele însoţit de
nuntaşi veneau la casa miresei şi luau atât mireasa, cât şi zestrea miresii (lada de zestre). Fetele care
însoţeau mireasa începeau să plângă, pentru că „socoteau că le părăseşte o fecioară”. Aceasta era adusă
de vornici la pragul mirelui. Mirele lovea simbolic mireasa de 2-3 ori cu un toiag (băţ de mire). La
nuntă erau două alaiuri – alaiul mirelui şi alaiul miresei. Nunta se făcea de obicei separat – erau două
mese mari – masa mare de la casa mirelui şi masa mică de la casa miresei. Nuntaşii miresei mergea la
casa miresei, nuntaşii mirelui mergeau la casa mirelui.
În curtea miresei se ridică o prajină – la vârf se punea o batistă albă. Când alaiul mirelui cu
mirele se apropia de casa miresei, unul dintre vornici trebuia „să lovească batista prin foc de armă”.
Vorniceii miresei încercau să împiedice luarea acesteia, iar mirele plătea simbolic câţiva bani ca s-o
poată lua. Odată cu schimbarea miresei avea loc şi schimbarea mirelui. Mirii se strângeau apoi într-o
cameră împreună cu naşii, se spălau pe mâini şi pe faţă şi se ştergeau de acelaşi prosop.
Obiceiuri la moarte. În concepţia locuitorilor comunităţilor ceangăieşti, semnele prevestitoare
de moarte sunt: urlatul câinelui, cucuveaua, „ceasul de perete” – când se auzeau bătăi, ca bătăile unui
ceas, în perete; dacă „pornea uşa”; dacă visau că seceră grâu sau ovăz, că prăşesc, sau dacă intră un urs
în casă, atunci odată apărute aceste semne, moartea nu mai putea fi amânată. Ritualul de înmormântare,
actele şi practicile legate de scalda mortului, priveghiul şi jocul de priveghi se practică după datini
încetăţenite de mai multe sute de ani.
Toate aceste obiceiuri familiale prezentate mai sus sunt aceleaşi pe întreg teritoriul românesc;
diferenţele ce există sunt date de practicile legate de religie: ceangăii sunt catolici. Iar catolicismul lor
reprezintă singurul argument care se aduce pentru a demonstra originea lor neromânească.
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Costumul popular.În zilele de sărbătoare, cu ocazia Anului Nou, la hore, la nunţi şi
înmormântări, ceangăii îmbracă portul pătrat de veacuri de la strămoşii lor – portul popular românesc,
cu tot ce are acesta caracteristic. Piesele de port popular erau confecţionate în casă, iar o parte dintre
acestea se ţes şi astăzi. „Ceangăii poartă costumul românesc, fiind cei mai fideli păstrători ai
străvechilor tradiţii de vestimentaţie ţărănească din Moldova” (Elena Secoşan, Paul Petrescu). O
afirmaţie asemănătoare o găsim şi în lucrarea Mariei Bâtcă „Costumul popular românesc” [1996]:
„Printre cei mai conservatori păstrători ai costumului tradiţional românesc din Moldova trebuie să
amintim pe ceangăii din satele situate pe Valea Siretului, acest fapt fiind unul dintre argumentele
doveditoare ale autohtoniei lor”. [p.89].
Costumul femeiesc. Mult mai împodobite în comparaţie cu cele bărbăteşti, costumele femeieşti
alcătuiesc o gamă largă de tipuri ornamentale şi pot fi studiate pe vârste, începând cu portul fetiţelor
până la zece ani, al fetelor până la căsătorie, al femeilor tinere căsătorite şi al celor până la patruzeci de
ani. După vârsta de patruzeci de ani, femeia are un port caracteristic la care predomină ornamentica
simplă, în culori sobre, închise, la care negrul predomină. Costumul femeiesc se compune din
îmbrăcămintea capului, cămaşa, fota denumită catrinţă, brâu, bete şi încălţăminte.
Femeia măritată nu poartă capul descoperit. Îşi împleteşte două cozi în dosul urechii, pe care le
încrucişează la ceafă, ca să le aducă pe creştetul capului unde le fixează. Peste aceste cozi leagă un
tulpan împădurit în formă de diademă.Cea mai spectaculoasă piesă ce se foloseşte la găteala capului
este marama de borangic, cunoscută sub denumirea de „ştergar de cap”. Ştergarul „reprezintă cea mai
veche învelitoare a capului în portul tradiţional popular de pe întreg cuprinsul ţării” [Maria Bătcă].
Cămaşa costumului ceangăiesc este una dintre cele mai decorative piese femeieşti şi păstrează
străvechi elemente ale portului tradiţional românesc. În primul rând este vorba despre încreţirea la gât a
foilor din care se compune cămaşa, cu o simplă aţă: bezerul. Se ştie că tipul de cămaşă încreţită la gât,
denumită de către specialişti carpatică, are o vechime cel puţin bilenară pe pământul românesc. Peste
poalele cămăşii, se purta catrinţa lungă, până la glezne. Modul de ornamentaţie a catrinţei este
tradiţional, cu dungi simple de culoare roşie sau vişinii. Aceste catrinţe se deosebesc în funcţie de
vârste şi localitate. Cele din Luizi-Călugăra se deosebesc de cele din Cleja; la Fărăoani apare modelul
„frunza bradului”. Ornamentaţia de pe pieptul cămăşii se numeşte „ciupag”, cea de pe spate „ciupag pe
rudă”, iar cele de pe guler „bezărău”.
Costumul bărbătesc. Costumele bărbăteşti din zonă sunt mai puţin împodobite decât cele ale
femeilor. Se compun din căciulă sau pălărie, cămaşa, cioarecii (iţarii), brâul, cureaua şi încălţămintea.
Cămaşa este piesa principală a costumului bărbătesc şi este cunoscută în două variante: cămaşă dreaptă,
croită dintr-o singură bucată, lungă până la genunchi, şi cămaşă cu fustanelă, compusă din două piese
45

(cămaşă scurtă şi fustă), purtată îndeosebi de tineri. Cămaşa dreaptă este croită în acelaşi mod cu cea
femeiască şi prezintă elemente arhaice ce pot fi observate la costumele geto-dacice reprezentate de
monumentele Tropaecum Triani de la Adamclisi şi Columna lui Traian de la Roma. Acest tip de
cămaşă croită cu clini mari, are gulerul îngust cusut cu motive în culori de roşu şi negru. Căciula are o
formă ţuguiată; pălăria veche avea borul mare iar tinerii o purtau cu câteva pene de păun într-o parte.
Pantalonul, specific portului românesc, se poartă încreţit pe picior şi este dezvoltat pe tehnici arhaice.
Brâul, roşu mai demult, are astăzi vârste colorate. Peste brâu se încinge de trei ori cureaua cu nasturi
sau „bunghi”. În unele sate ceangăieşti, peste cămaşă se purta un „cheptar” sau un cojocel, peste care se
punea sumanul. Sumanul s-a păstrat în forma lui iniţială, arhaică, divers colorat: alb, cenuşiu şi negru,
ornamentat cu şarad negru sau roşu. O serie de piese de port popular pot fi întâlnite atât la costumul
femeiesc, cât şi la cel bărbătesc: cingătorile, traistă, încălţămintea, năframele, cojoacele.
Din cele prezentate mai sus se desprind elementele care conturează unitatea costumului popular
ceangăiesc, dar, în acelaşi timp, aceste elemente conturează şi se încadrează în unitatea şi unicitatea
costumului popular românesc. Unitatea şi unicitatea sunt date în primul rând de utilizarea aceloraşi
materii prime în confecţionarea pieselor costumului popular. La aceasta se adaugă un al doilea element,
unitatea de croială, iar la baza acestui principiu stă modul de tăietură în foi drepte (cămaşa dreaptă). Un
al treilea element îl constituie „decorul discret, măsurat, amplasat în câmpuri ornamentale bine
delimitate, care subliniază liniile croielii, dar şi pe cele ale corpului omenesc [Maria Bâtcă].
Important de remarcat este faptul că ceangăii înşişi, în marea lor majoritate, se consideră
români. Ei se ştiu şi se consideră mereu români, iar această identitate subiectivă constituie unul din
elementele importante ale identităţii lor naţionale.
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LE ROLE DES ACTIVITES THEATRALES DANS LA CLASSE DE FLE

Prof. FLORENTINA STANCIU, Colegiul National “Ferdinand I” Bacau

L’utilisation des activités théâtrales dans la classe de FLE offre d’innombrables avantages au
niveau éducationnel et pédagogique aussi bien qu’au niveau du développement personnel des
apprenants. Ainsi, les activités théâtrales peuvent être utilisées sous la forme de jeu de mime, le jeu de
rôle ou l’improvisation (les saynètes).
Des mots-cle: théâtre, mime, le jeu de rôle, classes de FLE

«Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs.»
Le théâtre est un outil langagier qui peut être utilisé avec succès dans l’enseignement des
langues étrangères puisqu’il implique tous les élèves dans des activités interactives, leur permettant de
pratiquer et d’intégrer des compétences linguistiques d’une manière très naturelle. Au sein des classes
de FLE, le théâtre vise à une communication globale, intégrant la gestuelle, la voix et la transmission
des sentiments. Très entraînantes et amusantes, les activités théâtrales apportent plein de bénéfices par
le fait qu’elles constituent un formidable moteur de motivation pour les apprenants, encourageant un
style exploratoire et créatif d’apprentissage et stimulant l’imagination. Dans la classe de FLE, les
activités théâtrales apprêtent de nombreux bénéfices: elles encouragent les apprenants à parler, leur
donnant l’opportunité de communiquer au moyen non seulement du langage verbal, mais aussi à
travers le langage du corps et l’expression faciale.

En plus, les activités théâtrales aident à dynamiser

la classe et travailler l’oral de manière ludique, exploitant les possibilités des enfants. Ainsi,
l’apprenant prend plaisir à découvrir sa voix en langue étrangère et à utiliser les rythmes et les
intonations adaptés à chaque situation. De même, ces activités facilitent la confiance en soi et envers le
groupe, finalement les encourageant à utiliser la langue spontanément.
Dans la classe de FLE, les activités théâtrales peuvent être utilisées sous la forme de jeu de
mime, le jeu de rôle ou l’improvisation (les saynètes).
Le mime
Selon John Dougill 1, le mime est la représentation non-verbale d’une idée, d’un objet ou d’une
histoire au moyen de la gestuelle, des mouvements et de l’expression corporelle. Le mime aide les
apprenants se sentir à l’aise en parlant devant un groupe, facilitant la confiance en soi et envers le
1

Dougill, John, Drama activities for language learner, Macmillan Publishers Ltd., Londres, 1987
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groupe. Le mime contribue au développement de l’imagination et de l’esprit d’observation, et
constitue une bonne opportunité de travailler sur la capacité de mémorisation à l’aide de toutes les
associations visuelles qu’elle implique.
Activité: Regroupés en petits groupes, les élèves reçoivent des sujets à partir desquels ils sont
requis créer un scénario mimé de deux minutes environ (par exemple, un incident à l’école, un conflit
dans la cour de l’école, etc.). Également, les élèves ont cinq minutes pour préparer et répéter le mime.
Ensuite, tout à tour, les élèves jouent le mime, pendant que le reste de la classe essaye de deviner
l’action.
Le jeu de rôle
Blatner 1 affirme que le jeu de rôle est un moyen d’explorer des questions impliquées dans des
circonstances sociales complexes, puisqu’il entraîne l’apprenant pour la communication dans un
contexte social et culturel complexe. En simulant la réalité, le jeu de rôle aide à recréer le langage que
les apprenants ont utilisé en divers situations, et dont ils auront probablement besoin en dehors de la
classe, en d’autres mots, il leur permet de se préparer et de pratiquer la langue étrangère pour des
situations futures.
Le jeu de rôle comprend des activités de type: jeux de dynamisation ou jeux de découverte.
Selon Adrien Payet 2 «les jeux de dynamisation permettent de stimuler la prise de parole en
français tout en créant une atmosphère ludique.» Ce type d’activité relève donc des activités de
l’approche communicative, visant à créer d’interactions au sein de la classe. En outre, elle permet
d’exploiter un grand nombre de champs lexicaux et notions grammaticales. Les jeux de dynamisation
sont particulièrement adaptés pour commencer le cours (ils permettent d’introduire en cinq-dix minutes
de jeu les notions à apprendre), pour remédier la baisse d’attention, ou bien pour conclure une notion
du programme).
Exemple de jeu de dynamisation 3: Les quatre points cardinaux
Niveau: A2
Type: dynamisation en mouvement
Objectifs pédagogiques: révisions multiples de grammaire et de vocabulaire
Objectifs personnels: rapidité et concentration
Durée: 10 minutes
1

Blatner, A., Role playing in education, www.blatner.com/adam/pdntbk/rlplayedu.htm, 2002 [retrouvé le 27.06.2013,
17.00]
2
Adrien Payet, Activités théâtrales en classe de langue, CLE International, Paris, 2010, p.25.
3
Activité retrouvée depuis Adrien Payet, Op.cit., p.68. Pour plus d’activités théâtrales de type jeu de dynamisation voir
l’Annexe 2.
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Participation: toute la classe
Lieu: la classe – espace de jeu
Matériel: 4 chaises
Support pédagogique: fiches cartonnées
Avant le jeu
-

Choisir le vocabulaire ou la règle de grammaire à exploiter

-

Délimiter l’aire de jeu en plaçant quatre chaises aux quatre extrémités.

-

Ecrire quatre champs lexicaux et placer les fiches sur les chaises. Exemples: les couleurs, les
animaux, les végétaux, le corps.

Déroulement
Les participants marchent sur l’aire de jeu en occupant tout l’espace. Lorsque le professeur énonce un
mot, tous les participants se dirigent vers la chaise correspondant au champ lexical du mot. Par
exemple, le mot « chat » correspond à la chaise « animaux ». Certains mots peuvent avoir une double
appartenance. Exemple : rose = végétaux et couleurs. Le premier arrivé à la chaise a gagné et le jeu se
poursuit.
Variante
Cet exercice peut se réaliser avec un autre type de fiches:
•

Fiches de grammaire: nom, verbe, adjectif, déterminant

•

Fiches de conjugaison: verbes conjugues au présent, futur, imparfait, passé composé.

Les jeux de découverte comprennent «l’ensemble des activités qui favorisent l’échange verbal sans
interprétation de personnage»1. A la manière des jeux de dynamisation, ces activités servent de
transition entre le cours et l’activité théâtrale, incitant à une participation collective de la classe et
permettant d’exploiter toute une série de notions.
L’improvisation (les saynètes)
Une autre pratique largement utilisée dans les classes de FLE repose sur l’exploitation des
situations de la vie quotidienne à travers des mises en situation concrètes, à savoir les saynètes ou
l’improvisation. L’improvisation utilisées dans les classes de FLE signifie imaginer et jouer/
«interpréter une histoire sur le vif» (seul ou en équipe), guidant l’action vers l’objectif pédagogique
souhaité à atteindre. Cela veut dire, par exemple, qu’une improvisation de type «chez le voyant»
portera sur l’apprentissage du futur et du conditionnel, lorsqu’une annonce sentimentale saura mettre en
œuvre le vocabulaire spécifique à la présentation. Il est bien évident qu’un tel type d’activité n’est
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nécessairement à l’aise pour les apprenants. Par conséquent, afin de les aider à mieux interpréter les
scènes à l’aide du corps et de la voix, il est nécessaire de bien définir le personnage auparavant.
Exemple d’improvisation: dialogue entre un chauffeur de taxi et un touriste arrivant à
l’aéroport de Paris.
Définir les personnages:
- D’où vient ce touriste? (vocabulaire sur les pays et les nationalités)
- Que est l’état d’esprit du touriste au moment de monter dans le taxi? (vocabulaire sur le caractère et
les émotions)
- Est-ce que le chauffeur est bavard ou pas? (vocabulaire sur le caractère et les émotions)
- Quelle est la destination? (localisation)
Ainsi, on arrive à une saynète de type: «En sortant de l’aéroport de Paris, un journaliste
particulièrement curieux prend un taxi pour se rendre à la Tour Eiffel. L’action se situe en fin de
journée, le chauffeur est fatigué et souhaite rentrer chez lui.»
On peut donc constater que l’improvisation est une technique extrêmement utile dans les classes
de FLE, puisqu’elle stimule les élèves à participer activement dans des situations authentiques. Même
si au début les enfants peuvent être timides et hésitants, ces techniques, visant à améliorer leur niveau
de confiance, contribuera à améliorer aussi leur utilisation de la langue cible. Puisque l’improvisation
consiste en activités théâtrales inédites (improvisées), les élèves sont autorisés et encouragés à ajouter
leurs propres mots et à développer leurs propres idées ; on stimule ainsi l’imagination et on pratique les
compétences linguistiques et de communication acquises.
L’improvisation peut être utilisée avec de petits groupes, ou même avec toute la classe.
L’enseignant fournit le contexte pendant que les apprenants, en s'appuyant sur leur propre expérience,
jouent l'histoire imaginée.
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CONVERGENŢE CULTURALE ÎN
O CĂLĂTORIE ÎN INDIA, DE E. M. FORSTER
Prof. COSMINA DIACONU, Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Lucrarea de faţă analizează tema neînţelegerii culturale din romanul „O călătorie în India” a
scriitorului britanic Eduard Morgan Forster. Intriga romanului este folosită doar ca pretext pentru a
sugera ideea că încercarea de a stabili o relaţie de prietenie între aceste două lumi , ale Occidentului
şi Orientului, este imposibilă în aceste condiţii din pricina firilor diferite ale englezilor şi indienilor.
Cuvinte-cheie: India, britanici, musulmani,Orient, Occident

Edward Morgan Forster a fost un scriitor britanic de la începutul secolului al XX-lea, poate
ceva mai puţin cunoscut pentru unii datorită faptului că a încetat să scrie la vârsta de 45 de ani pentru a
se dedica vieţii publice (a fost crainic la BBC şi membru al Asociaţiei Umaniste Britanice). Ca un
detaliu lipsit de importanţă, O călătorie în India (1924) a fost ultimul său roman.
Deşi O călătorie în India este considerat cel mai bun roman al său, numele lui Forster este mai
degrabă asociat cu un altul, Howards End, unde, ca şi în O călătorie în India, se pune problema
diferenţelor culturale şi dificultăţii stabilirii unor relaţii între ele.
Acţiunea are loc în India anilor 1920, în perioada dominaţiei Imperiului Britanic şi înaintea
mişcării indiene pentru independenţă. În esenţă, întregul roman se dezvoltă în jurul a trei figuri
centrale: Cyril Fielding – un profesor respectuos faţă de indieni, deşi nu reuşeşte să înţeleagă misterul
Indiei, doctorul Aziz – un indian care lucrează la spitalul englez din Chandrapore, un personaj foarte
emotiv şi cu opinii diferite de la un moment la altul şi tânăra Adela Quested – domnişoara care urmează
să se mărite cu domnul Heaslop, magistratul din Chandrapore.
În prima parte a romanului autorul explorează situaţiile sociale ale acestei lumi ciudate şi de
neînţeles pentru britanici. Dacă englezii îi văd pe indieni ca nişte oameni necivilizaţi, cu care nu
reuşesc să împartă nici măcar spaţiul destinat unei petreceri în aer liber, indieni îi văd pe europeni ca pe
nişte înfumuraţi lipsiţi de orice capacităţi de integrare în lumea reală.
Din punctul de vedere al sublinierii acestor tensiuni rasiale şi prejudecăţi între indieni şi englezi,
Forster zugrăveşte o imagine foarte puternică.
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Totuşi trebuie precizat că intriga între personajele centrale amintite mai sus se dezvoltă foarte
greu, aceasta fiind folosită doar ca pretext pentru a sugera caracterele extrem de schimbătoare ale
oamenilor indieni şi ideea că încercarea de a stabili o relaţie de prietenie între aceste două lumi în
aceste condiţii este imposibilă, nu atât din cauza prejudecăţilor societăţii, cât din pricina firilor diferite
ale englezilor şi indienilor, ale Occidentului şi Orientului.
Una dintre temele majore ale romanului O călătorie în India este neînţelegerea culturală. Opera
începe şi se termină cu o întrebare dacă este posibilă prietenia între un englez şi un indian, cel puţin în
contextul colonialismului britanic. Forster foloşeşte acest cadru pentru a explora chestiunea generală a
controlului politic britanic asupra Indiei la un nivel mai personal, prin relaţia de prietenie dintre Aziz şi
Fielding.
La începutul romanului, Aziz este dispreţuitor faţă de englezi, considerându-i doar comici sau
ignorându-i complet. Cu toate acestea legătura intuitivă pe care Aziz o simte cu domnişoara Moore în
moschee îi deschide posibilitatea de a se împrieteni cu Fielding.
În prima jumătate a romanului, Fielding şi Aziz reprezintă un model pozitiv de umanism liberal:
Forster sugerează că dominaţia britanică în India ar fi de suuces şi ar fi respectată numai dacă englezii
şi indienii s-ar trata unii pe alţii după cum se tratează Fieldin şi Aziz – ca indivizi demni care sunt legaţi
de trăsături comune precum sinceritatea, inteligenţa şi bunăvoinţa.
Dar după climaxul romanului – acuzaţia Adelei precum că Aziz a încercat să o atace şi negarea
sa ulterioară la proces – prietenia dintre Aziz şi Fielding se destramă. Tensiunea care se resimte în
prietenia lor e de natură externă, întrucât atât Fielding cât şi Aziz suferă de tendinţele culturilor lor.
Aziz tinde să se lase purtat de imaginaţie şi lasă suspiciunea să adâncească ranchiuna. Fielding suferă
de un „literalism” şi raţionalism englez ce îi orbesc adevăratele sentimente faţă de Aziz şi îl fac pe
Fielding să se simtă superior şi să nu răspundă conversaţiilor sau scrisorilor lui Aziz.
Comunităţile lor engleze şi indiene îi îndepărtează prin stereotipurile lor reciproce. După cum
putem observa şi în finalul romanului, chiar şi peisajele din India par să îngreuneze prietenia lor.
Viziunea finală a lui Forster în ceea ce priveşte posibilitatea unei prietenii englezo-indiană este
una pesimistă, deşi există posibilitatea unei prietenii pe pământ englezesc sau după eliberarea Indiei.
După cum sugerează şi peisajul de la sfârşitul romanului, o astfel de prietenie poate fi posibilă în cele
din urmă, dar „nu încă”.
Deşi personajele principale din O călătorie în India sunt în general creştine sau musulmane,
hinduismul joacă un rol important în roman. Aspectul hinduismului de care Forster este în particular
interesat este idealul religiei a tuturor lucrurilor vii, de la cel mai mic la cel mai mare, unite prin
dragoste.
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Viziunea universului pare să ofere izbăvire Indiei prin misticism, întrucât diferenţele sociale
dispar într-o colectivitate paşnică care nu recunoaşte ierarhii. Vina individuală şi intriga dispare în
favoare problemelor de ordin spiritual.
Profesorul Godbole, cel mai vizibil hindus din roman, este purtătorul de cuvânt al lui Forster al
ideii unităţii tuturor lucrurilor vii. Godbole este singurul personaj care stă departe de intriga romanului,
abţinându-se în a lua apărarea cuiva. Domnişoara Moore arată şi ea deschidere înspre hinduism. Simte
o legătură profundă cu toate creaturile, drept dovadă stând respectul pentru viespea din dormitorul ei.
Pe parcursul întregului roman India este văzută ca un „amestec”. Forster are mare grijă când
face distincţia între ideile de „amestec” şi „mister” în O călătorie în India. „Amestec” are conotaţiile
dezordinii periculoase şi dezorientatoare, în timp ce „mister” sugerează un plan mistic al unei forţe
spirituale care este mai mare decât omul. Fielding, care se comportă ca principalul purtător de cuvânt al
lui Forster, recunoaşte că India este un „amestec”, pe când personaje precum domnişoara Moore şi
Godbole văd India ca pe un mister.
Amestecul Indiei pare să funcţioneze de la sol în sus: chiar peisajul şi arhitectura de la ţară este
fără forme, şi viaţa naturală a plantelor şi animalelor nu poate fi descrisă. Această calitate amestecată a
mediul este oglindită în machiajul populaţiei native a Indiei, care este combinată într-un amestec de
grupuri religioase, etnice, lingvistice şi regionale.
Amestecul Indiei o dezorientează pe Adela cel mai mult; evenimentele de la Grota Marabar ce o
preocupă atât de mult pot fi observate în manifestarea acestui amestec. Până la sfârşitul romanului, nu
ştim exact ce s-a petrecut în grotă. Forster sugerează că sentimentele Adelei pentru Ronny s-au
exteriorizat şi s-au amestecat în peşteră, şi dintr-o dată experimentează aceste sentimente ca fiind ceva
din exteriorul său.
Deşi O călătorie în India este un text simbolic ţinteşte să fie o documentare realistică a
atitudinilor oficialilor britanici în India.
Forster foloseşte largi secţiuni în roman caracterizând atitudini diferite tipice pe care britanicul
le are pentru indian pe care îl controlează. Satira lui Forster este cea mai aprigă împotriva femeilor
britanice, pe care autorul le descrie ca fiind copleşitor de rasiste, ipocrite şi maliţioase cu populaţia
nativă.
Deşi Forster simpatizează India şi indienii în roman, descrierea sa copleşitoare a Indiei ca un
amestec se potriveşte modului în care mulţi scriitori vestici din vremea lui au tratat estul în lucrările lor.
După cum a spus criticul Edward Said, „orientalizarea” estului a acestor autori a făcut ca logica şi
abilitatea vestică să pară evidentă, şi prin extensie, a catalogat dominaţia vestului asupra estului ca fiind
una rezonabilă sau chiar necesară.
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ZGOMOTUL ŞI FURIA
LA GRANIŢA DINTRE INOVAŢIE ŞI TRADIŢIE
Prof. CIOBANU ANDREEA-ROXANA, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze prezenţa simultană a vechiului şi a noului, a tradiţiei
şi a inovaţiei, a ordinii şi a haosului, a dragostei şi a urii în romanul „Zgomotul şi furia”, a lui
William Faulkner.
Cuvinte-cheie: Faulkner, realităţi sociale, simboluri creştine
Antiteza dintre vechi şi nou pare să structureze „Zgomotul şi furia”, roman publicat de
William Faulkner în 1929. O constantă suprapunere a celor două dimensiuni defineşte toate relaţiile
duale ce alcătuiesc miezul textului: trecut şi prezent, ordine şi haos, atemporalitate şi cronologie,
dragoste şi ură, obiectivitate şi subiectivitate. Sub aspect narativ, conflictul dintre tradiţie şi inovaţie se
reflectă în opoziţia dintre perspectiva autorială realistă şi tehnica scriiturii moderne.
Prezenţa simultană a vechiului şi a noului în opera lui Faulkner îşi găseşte sursa în moştenirea
culturală a scriitorului american. Legat de Sudul său natal precum Nathaniel Hawthorne de al lui
Salem, romancierul şi-a manifestat adesea predilecţia pentru subiecte ce ilustrează tragica existenţă a
unei regiuni ea însăşi sfâşiată între tradiţie şi noutate. După înfrângerea suferită în Războiul Civil,
Sudul a căpătat aspectul unui loc dezolant în interiorul căruia vechile obiceiuri de trai erau puse la grea
încercare de către cerinţele unei societăţi aflate în permanentă dezvoltare. Adânc înrădăcinat în trecutul
său agrar, Sudul găsea că adaptarea la idealurile de industrializare şi progres economic − promovate de
jumătatea nordică a ţării - era un proces dureros şi greu de digerat. Tot ce îi mai rămânea Sudului era să
încerce din răsputeri să-şi menţină memoria intactă. Traiul „pe marginea istoriei” 1 le-a asigurat
scriitorilor sudici nu doar acuitate în vederi ci şi un subiect inepuizabil şi obsedant. Naraţiunea
devenise, astfel, un mijloc de supravieţuire. Măcinaţi de nostalgie şi înzestraţi cu un acut simţ de
apartenenţă la istoria regiunii natale, toţi scriitorii sudici şi-au întors privirea în trecut. Mai mult decât
atât, afiliat literaturii de început de secol douăzeci, Faulkner – asemeni altor scriitori moderni precum
Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf, Thomas Mann – s-a arătat interesat de mecanismele de
funcţionare a memorirei umane şi aproape obsedat de ideea stăpânirii timpului.

1

Irving Howe: William Faulkner. A Critical Study, (The University of Chicago Press, Chicago, 1975), p. 23.
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În Zgomotul şi Furia, aspectul temporal joacă un rol esenţial întrucât fiecare personaj în parte
are o percepţie personală a timpului. Dacă primele două secţiuni ale romanului sunt redate în
retrospecţie, ultimele două părţi sunt orientate spre realitatea prezentă. În naraţiunea dedicată lui Benjy,
însă, cele două dimensiuni se suprapun; prezentul se împleteşte în permanenţă cu trecutul, căci lumea
sa nu este supusă legilor cronologiei. Benjy e rătăcit într-o dimensiune atemporală ce îi permite să îşi
retrăiască amintirile în succesiunea haotică în care acestea emerg. Singurul element de stabilitate este
relaţia cu sora sa Caddy a cărei imagine conferă existenţei sale nu doar ordine ci şi un înţeles. Benjy e
prins astfel într-un iureş inedit de amintiri prin care o regenerează dar o şi pierde pe Caddy în acelaşi
timp.
Personajul cel mai împovarat de percepţia timpului este, indubitabil, Quentin. De la primele
vorbe ale naraţiunii sale, îşi mărturiseşte această preocupare aproape obsesivă: “When the shadow of
the sash appeared on the curtains it was between seven and eight oclock and then I was in time again,
hearing the watch. It was Grandfather’s and when Father gave it to me he said, Quentin, I give you the
mausoleum of all hope and desire; it’s rather excruciatingly apt that you will use it to gain the reducto
absurdum of all human experience which can fit your individual needs no better than it fitted his or his
father’s. I give it to you not that you may remember time, but that you might forget it now and for a
moment and not spend all your breath trying to conquer it.” (p. 93).
Întregul fragment dedicat lui Quentin îl surprinde pe acesta într-o încercare neobosită de a se
elibera de povara timpului; cu alte cuvinte, Quentin aleargă hotărât spre moarte. Cu vorbele tatălui
reiterate la nesfârşit în propria-i minte, Quentin ştie că s-a angajat într-o luptă pe care nu o poate
niciodată câştiga, lupta cu timpul. Cu cât devine mai conştient de acest adevăr, cu atât e mai copleşit
psihic de ticăitul ceasului, astfel că reacţia sa de a îi sfărâma cadranul e una firească: “I tapped the
crystal on the corner of the dresser and caught the fragments of glass in my hand and put them into the
ashtray and twisted the hands off and put them in the tray.” (p. 98) Greutatea cu care timpul apasă pe
conştiinţa lui Quentin este, de fapt, un semn al incapacităţii acestuia da a evada din trecut. El
simbolizează, astfel, moralitatea tradiţională a Sudului ameninţată cu pervertirea de către valorile
degradante ale prezentului. Asemeni lui Benjy, Quentin este profund legat de Caddy, astfel că neputinţa
sa de a accepta pierderea inocenţei surorii sale îl împiedică să se reconcilieze cu noua realitate şi, mai
mult decât atât, conferă o justificare actului său suicidar.
Ambii fraţi sunt în mod iraţional conectaţi cu trecutul şi, îndeosebi, cu amintirea surorii lor. Ei
par să simbolizeze privirea retrospectivă aruncată asupra Sudului de către Faulkner însuşi. Aşa cum
Caddy e, pentru cei doi fraţi, o absenţă mereu prezentă, o realitate interioară pe care nu o pot nicicum
înlătura, Sudul este lumea pe care romancierul nu o poate trece cu vederea. Există o inedită similitudine
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în atitudinea pe care atât Faulkner cât şi alter ego-ul său, Quentin, o adoptă faţă de trecut: o aparentă
detaşare dublată însă de un simţ al vinei, al neputinţei, al ruşinii şi al responsabilităţii. Obsesia lui
Quentin faţă de tărâmul natal este o proiecţie a abnegaţiei cu care Faulkner construieşte mitul Sudului.
Trecerea abruptă către cea de a treia parte a romanului - “Once a bitch, always a bitch, what I
say.” (p. 223) – este menită să marcheze contrastul dintre viaţa interioară angoasată a lui Quentin şi
natura extravertită a lui Jason. Acesta din urmă întruchipează mizantropul absolut care manifestă un
dispreţ iraţional faţă de întreaga lume. De altfel, antiteza dragoste – ură este definitorie pe parcursul
romanului. Dacă iubirea e reprezentată de Caddy, Quentin, Benjy şi domnul Compson, ura este forţa
care îi ghidează lui Jason existenţa. Acesta nu este doar un rasist şi un antisemit convins, ci şi un
vrăjmaş al propriei sale familii. Îi judecă pe evrei pentru că fură banii din buzunarele americanilor, în
schimb nu se sfieşte să-şi însuşească banii pe care sora lui îi trimite fiicei sale. Astfel, ca şi fraţii săi,
Jason este dependent – deşi în cu totul alt mod - de Caddy. Aceasta din urma devine, prin urmare, un
element de legătură al celor trei fragmente ale romanului, dar şi un principiu călăuzitor pentru fiecare
frate în parte. Atâta vreme cât ea se menţine maternală pentru Benjy, candidă pentru Quentin şi
profitabilă pentru Jason, lumile lor sunt în perfectă ordine.
Jason ilustrează noile realităţi sociale, dominate de egoism şi interese mercantile. Monologul
său pare a fi declamat cu violenţă, într-o voce puternică, asurzitoare, de parcă ar urmări să-şi impună
punctul de vedere cu forţa. În timp ce Quentin pozează în apărătorul Sudului vechi, conformist, dar pur,
Jason susţine inovaţia, noua ordine. Am putea specula chiar mai mult daca am lua în calcul contrastul
evident dintre cele doua tipuri de discursuri care se conturează în text. Primele două părţi ale
romanului, a lui Benjy şi a lui Quentin, sunt redate într-un limbaj fragmentat ca pentru a sugera
neputinţa celor doi de a umple golurile, de a recupera sau reuni fărâmele unei realităţi distruse; în
schimb, discursul lui Jason este asertat în vocea triumfătoare a prezentului care – chiar şi la nivel social
- a subjugat trecutul, supunându-l unei schimbări radicale dacă nu întregii sale eradicări. Orbit de
imaginea idealistă pe care şi-o construieşte despre sine - aceea a unei victime pregătite oricând de
propria-i jertfă spre salvarea familiei – Jason nu realizează că, de fapt, el împinge căminul către
colapsul său final. Determinând-o pe nepoata sa, Quentin, să fugă de acasă, el distruge şi ultimul
element de unitate al Compson- ilor.
Cea de a patra şi ultima parte a romanului diferă radical de cele anterioare. Deşi vocea narativă
nu îi mai aparţine unui singur protagonist – ea fiind înlocuită de perspectiva omniscientă a unui narator
obiectiv – pasajul pune totuşi accentul pe unul dintre personaje şi anume pe Dilsey, servitoarea de
culoare a familiei. Cursa frenetică ce îl surprinde pe Jason în finalul celei de a treia părţi este aşezată
într-un contrast evident faţă de progresul calm şi răbdător manifestat de Dilsey pe parcursul întregii
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zile, de altfel o zi cu o semnificaţie aparte, duminica de Paşti. Întregul fragment o surprinde pe Dilsey
pregătindu-se de slujba la care urmează să participe în cadrul unei biserici a negrilor. Într-un mod
paradoxal, dacă ne gândim că negrii aduşi în Statele Unite au fost creştinaţi de către albi, Faulkner o
alege pe Dilsey să ne inspire cu valori creştine. Ea semnifică lentila morală prin care surprindem
caracterul celorlalte personaje. Deşi un martor al întregii istorii a familiei Compson, ea nu aduce
nicicând critici celorlalţi; rămâne mereu calmă, dedicată sarcinilor ei casnice, în sânul unui cămin care
se dezintegrează tot mai mult. În schimb, este singurul personaj din carte capabil să se extindă pe sine
dincolo de nevoile ei personale, ca o manifestare a credinţei sale că idealul de bunătate umană izvorăşte
din auto-sacrificiu.
Cu siguranţă, nu este întâmplătoare prezenţa atâtor simboluri creştine în text. De altfel, Sudul
însuşi era mai preocupat de religie decât orice altă regiune a ţării, deşi –aşa cum sugerează Howe creştinismul, la fel ca şi trecutul, era resimţit de către sudici mai acut, mai profund, în absenţa sa ca „un
standard ocazional de judecată, ca o forţă căreia să-i rezişti, ca o amintire care te tulbură, ca un
principiu al contrastului; însă nu şi ca o moştenire sigură. Faulkner se luptă să-şi definească viziunea
morală pe fundalul disoluţiei convingerilor tradiţionale, iar ceea ce contează în opera sa nu este
fundalul, de altfel familiar, ci lupta, care este unică.” 1
Dilsey este remarcabilă tocmai prin această rezistenţă morală, ea erijându-se în personajul
demn, singurul din text, şi într-o personificare a tuturor valorilor pe care Compson-ii le-au pierdut. Nu
este de mirare că doar ea poate experimenta renaşterea lui Hristos: “Dilsey sat bolt upright beside,
crying rigidly and quietly in the annealment and the blood of the remembered Lamb.” (pp. 370 – 371).
Zugrăvindmembrii familiei Compson lipsiţi de orice urmă de credinţă, Faulkner ilustrează aceeaşi
ruptură între vechi şi nou: supus recentelor principii de progres şi materialism, Sudul şi-a pierdut
virtuţile şi inocenţa.
Această pierdere este surprinsă şi în percepţia distorsionată a timpului. Sub acest aspect, se
conturează o altă antiteză în text, aceea dintre haos şi ordine. În primele două părţi ale romanului,
timpul nu urmează un progres linear, ci dimpotrivă, suprapune trecutul cu prezentul, amestecând la un
loc amintiri, senzaţii, gânduri într-un limbaj lipsit de corenţă şi redat prin tehnica fluxului conştiinţei.
Pentru Benjy, timpul nu are un început şi un sfârşit, ci este mai degraba ciclic, el întorcându-se mereu
la acelaşi element de referinţă din trecut, şi anume la Caddy. Pentru Quentin, timpul este o dimensiune
resimţită interior, un principiu de distrugere şi o povară pihică de care caută cu disperare să se
elibereze; Quentin este destul de sceptic în ceea ce priveşte viziunea escatologică a timpului, în schimb,

1

Howe, op. cit., p. 149.
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are o percepţie retrospectivă supra lucrurilor pentru că este obsedat de un trecut pe care nu îl mai poate
reînvia. Pe de altă parte, în ultima parte a romanului, timpul este linear şi ireversibil. Asemeni lui
Faulkner însuşi, Dilsey trăieşte în prezent fără a nega însă trecutul. Întoarsăde la slujbă, Dilsey
mărturiseşte ca a văzut “de first en de last” (p. 371), ca un semn al faptului ca ea a asistat atât la
naşterea cât şi la sfârşitul familiei Compson.
Ceea ce este interesant este faptul că timpul din roman, dacă este să îl privim cronologic, începe
cu moartea bunicii în 1898 şi se încheie cu Duminica de Paşti din 1928, acoperind astfel cei treizeci de
ani de viaţă ai lui Benjy. Probabil nu este întâmplator că Benjy este singurul membru al familiei pe care
îl intalnim atât la începutul cât şi la sfârşitul cărţii. La urma urmei, aşa cum indică şi titlul romanului –
preluat din piesa shakespeariana Macbeth -, “Life’s but a walking shadow, a poor player / That struts
and frets his hour upon the stage / And then is heard no more. It is a tale / Told by an idiot, full of
sound and fury, / Signifying nothing.” („O umbră călătoare-i viaţa, biet / Actor ce chinuit se lăfăie / Un
ceas pe scenă, şi nu se mai vede. / E o poveste spusă de-un nebun / De vuiet şi de furie plină, dar /
Neînsemnând nimic.” 1).
Scena ce încheie romanul este semnificativă în redarea dihotomiei ordine – haos. În timpul
plimbării cu trăsura, Luster hotărăşte să schimbe cursul obişnuit al traseului şi în loc să vireze la
dreapta, întoarce la stânga; această simplă schimbare de plan perturbă ordinea lumii lui Benjy care, în
mod previzibil, începe să strige. Sosirea lui Jason este cea care restabileşte ordinea bine cunoscută
întorcând trăsura la dreapta; Benjy îşi recapătă calmul, în timp ce faţa i se luminează la revederea
locurilor familiare: “Ben’s voice roared and roared. Queenie moved again, her feet began to clop-clop
steadily again, and at once Ben hushed. Luster looked quickly back over his shoulder, then he drove on.
The broken flower drooped over Ben’s fist and his eyes were empty and blue and serene again as
cornice and façade flowed smoothly once more from left to right; post and tree, window and doorway,
and signboard, each in its ordered place.” (p. 401).
În mod ironic, ordinea din finalul textului este cea stabilită de către un retardat. Mulţi critici sau declarat nemulţumiţi de faptul că romanul eşuează în a oferi vreun răspuns, vreo soluţie sau vreo
perspectivă de ispăşire.Ordinea şi serenitatea din finalul romanului nu oferă nicio credibilitate, ele fiind
acelea dictate de către „un idiot” şi, prin urmare, neputând sugera altceva decât „lipsa de sens şi
zădărnicia vieţii.” 2

Traducere din limba engleză de Adolphe Sterne, Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 2000.
Walter T. Slatoff: Quest for Failure: A Study of William Faulkner (Cornell University Press, Ithaca, New York, 1964), p.
157.
1
2
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Am putea conchide presupunând că povestea, de fapt, nici nu se încheie, ci se repetă la
nesfârşit, întorcându-se iar şi iar la momentul iniţial, la ordinea dezordonată impusă de Benjy. Cu alte
cuvinte, istoria este, până la urmă, ciclică iar prezentul se clădeşte pe trecut, căci tradiţia este cuprinsă
şi asumată de către inovaţie. Aşa cum domnul Compson îi declara fiului său, Quentin, “all men are just
accumulations dolls stuffed with sawdust swept up from the trash heaps where all previous dolls had
been thrown away the sawdust flowing from what wound in what side that not for me died not.” (p.
218).
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IMAGINARUL POETIC EMINESCIAN :
EUL LIRIC IN DIALOG CU LIMITA EXISTENȚIALĂ
Prof. VIOLETA URSINSCHI, Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
Eminescu a perceput şi intuit de timpuriu limita absolută a existenţei umane ca pe o supremă
injustiţie. Conştiinţa şi sensibilitatea poetului au fost antrenate astfel în egală măsură în aventura de
cunoaştere a misterelor morţii, ca expresie a dorinţei irepresibile de a o domina.
Cuvinte-cheie: Eminescu, moarte, creaţie, perfecţiune
Motto:„Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici”
(Mihai Eminescu , Melancolie)
Însetat de absolut, Eminescu a trăit în modul cel mai intens drama eternă a condiţiei umane, a
cărei limită, percepută şi intuită de conştiinţa si sensibilitatea poetului, a fost un permanent prilej de
meditaţie şi revoltă. Natura sa demonică resimte structurile fatale ale existenţei ca pe o supremă
injustiţie şi, de aceea, năzuinţa depăşirii finitudinii ontologice vine dintr-o necesitate de ordin interior.
Cu cât dorinţa de „infinire” este mai mare, cu atât limita existenţială pare mai absurdă. De altfel,
Gabriel Liiceanu definea tragicul existenţial ca „apetenenţă a divinităţii în condiţiile corporalităţii”
(finititudinii) şi tot el arăta că opera ce se constituie ca produs al dialogului dintre conştiinţă şi limită
[...] reprezintă tentarea limitei existenţiale în cadrul unui scenariu tragic de timp existenţial. 1
Între dorinţa de „infinire” însă şi realizarea ei în imaginar stă trează conştiinţa care denunţă în
permanenţă mistificarea realului. De aceea poate, fiecare tentativă de evadare în imaginar, în măsura în
care este resimţită ca o forma de consolatio a spiritului, este însoţită de un „sentiment tragic al vieţii”
(cum ar spune Unamo).
Constituindu-se într-o imensă metaforă mitologică a existenţei, poemul Demonism este
relevator pentru înţelegerea viziunii eminesciene asupra condiţiei umane în general. Poemul ne
propune, în metafore explicite, subordonate simbolului cheie, imaginea unui univers – sicriu.
Viaţa este o închisoare veşnică, omul fiind condamnat să se mulţumească doar cu „lumina
frântă” ce vine dintr-o lume etern interzisă lui. Lumina care este îngăduită este suficientă supravieţuirii,
dar insuficientă trăirii în spirit. Ea nu face decât să sugereze splendoarea paradisului care o cerne şi să
trezească tentaţia lucrului refuzat. Comunicarea între cele două lumi nu este posibilă decât în spirit –
pentru ca „razele de argint” sunt „ţăndări duioase” de cântec ceresc. Din aceste „ţăndări” omul poate
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doar intui şi recompune în imaginar armonia divină. Şi dacă omul are un „ce măreţ în fire”, o parte
curată şi nobilă a fiinţei, aceasta se datorează legăturii organice cu natura, cu „Titanul bătrân”. Este un
dar sublim, pentru că el vine din moartea celui care a îndrpznit să-l înfrunte pe Ormuz, zeul suprem.
Ormuz nu s-a lăsat nici el mai prejos cu darurile:
„Dorinţa de mărire şi putere
Dorinţa de a fi ca el în lume:
Unici. Şi această dorinţă...
-

e răul”

„Viaţa, sufletul, raţiunea” sunt tot daruri divine.
Graţie acestei duble moşteniri, omul (născut din trupul Titanului învins, ca o pedeapsă cu care
Ormuz îşi urmareşte victima sprea a o „batjocori până şi în moarte”) este dominat de două tendinţe
polare.
Una dintre aceste tendinţe, datorată moştenirii de la Titanul pământ, este „întoarcearea la fire şi
dreptate” ca şansă unica întru dobândirea păcii veşnice.
Cealaltă consă în imitarea lui Ormuz, „mare, puternic, egoist”, care, atunci când şi-a împărţit
darurile, le-a şi zădărnicit, omiţând să le dăruiascăşi o fărâmă din puterea lui. De aceea:
„Viaţa noastră e o ironie.
Minciuna-i rădăcina ei. Dorinţa
De-a fi şi de-a avea singur tot ce este
Principiul e de inflorirea ei”
Măreţia omului constă în forţa raţiunii. „Scânteia divină” care face din el un veşnic aspirant la
nemurire este totodată şi cauza marii sale drame. Orgolios şi conştient de valoarea darului pe care îl
posedă, omul ar vrea să concureze divinitatea pe terenul ei, în planul creaţiei. Cu puterea raţiunii, ar
vrea să domine un Univers, pe care şi l-ar dori al său, adică raţional şi inteligibil. Setea de absolut,
dorinţa de unicitate, îl fac să perceapă şi mai acut prăpastia dintre „apetenţa divinităţii” şi „condiţiile
corporalităţii” sau, altfel spus, dintre aspiraţia spre „infinire” şi condiţia de ... „vierme”. „În van voim a
reintra-n natura” pentru că „Dorinţa de a fi ca el în lume: unici” este la fel de puternică.
Vorbind despre demonic, Ştefan Augustin Doinaş arată că „manifestările sale contradictorii,
antinomice, lasă deschisă perspectiva unei despicări interioare a lumii, a unei structuri tragice a fiinţei,
care se pierde într-un infinit de nepătruns”2.
Conştiinţa tragică presupune un mod cu totul excepţional de a percepe şi intui existenţa. Ceea ce
pentru conştiinţa comună este o simplă opoziţie, semnificativă sau nu, pentru conştiinţa tragică
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reprezintă o antinomie ce reflectă însuşi antagonismul dintre principiile ce stau la baza existenţei.
Această antinomie se propagă dureros în fiinţa celui care o percepe ca atare, dându-i senzaţia unei
sfâşieri interioare, ce îi face şi viaţa şi moartea imposibile („Ca să pot muri liniştit, pe mine/ Mie redămă”).
Gândirea raţională este identificată şi în poemul Demonism ca sursă a „veşnicei nefericiri”. Tot
ea era şi cea care năştea „gândirile rele” în Memento mori sau în Mortua est! – după cum am văzut în
primul capitol. Ea este cea care dă şi sentimentul puterii, şi conştiinţa neputinţei. Ea poartă în sine
germenii propriei distrucţii: dorinţa de „infinire” şi luciditatea care o zădărniceşte. Şi, în sfârşit, tot ea
este li cea care zădărniceşte „reintrarea-n natură” – o altă formă de eternizare. „Suntem copii – etern
nefericiţi” pentru că
„... din viaţa noastră, -ntemeiată
Pe rău, şi pe nedrept, şi pe minciună
Şi din ştiinţa morţii – a reînturnării
În corpul mort, din care am ieşit,
Se naşte veşnica nefericire”
Dacă omul are sentimentul injustiţiei divine care îl determină să-şi caute în luptă pacea, el nu
face decât să reediteze gestul Titanului instigat la revoltă de Demon. Inevitabil, pedeapsa sa este
aceeaşi fiindcă „Dreptate nu-i nimic fără putere”. Orice încercare de schimbare a ordinii date este
sortită eşecului şi suferinţei, elanul titanian, ca şi forţele înfrângerii acestuia, aflându-se înscrise în
datele fundamentale ale speciei.
Pe de altă parte, născut din ură divină ca pedeapsă pentru o vină ce nu-i aparţine, omul este
condamnat la suferinţă veşnică prin însăşi condiţia existenţei sale. Tot ce-i ramâne de făcut este să-şi
plângă durerea pietrificată de milenii în sufletul său, asemeni bătrânului Titan:
„Titan bătrân, cu aspru păr de codri,
Plânge în veci pe creţii feţei tale
Fluvii de lacrimi. De-aceea-i ca mort;
Uscat... stors de dureri este adâncu-i
De dureri devenit granit.
A lui gândiri încremeniră reci
În fruntea sa de stânci şi deveniră
Rozele dulci, rubine, foile,
Smaralde, iară crinii,
Diamante. Sângele său
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Se prefăcu în aur, iară muşchii
Se prefăcură în argint şi fier”
Această „plângere” este însăşi creaţia artistică. Ea reprezintă transfigurarea durerii pricinuite de
o existenţă esenţial tragică. Reflexul de lumină şi durere al pietrelor şi metalelor preţioase (rubinele,
smaraldele, diamantele, aurul, argintul) este răspunsul dat în absolut „luminii frânte” ce se cerne dintrun paradis veşnic dorit, etern interzis.
Şi dacă valorile artistice sunt nepieritoare, e pentru că şi suferinţa din care se nasc este eternă.
Actul creator, spectaculos prin universul reconstituit în imaginar, este tragic prin esenţa şi
finalitatea sa. D.D. Roşca aprecia că marile valori create de gândire sunt „iluzii necesare, binefăcătoare
şi consolatoare ... ce ne pun la adăpost contra adevărului crud care... s-ar putea să fie foarte trist”. În
timp ce ştiinţa şi morala „nu ştiu că sunt numai iluzii” iar filosofia ştie că câteodată, dar n-are curaj s-o
mărturisească... , singură arta mărturiseşte cu sinceritate că e nevoie de simple imagini 3.
Fiind expresia unei mistificări conştiinte a realului, arta nu poate să-i modifice structurile de
adâncime, fondul esenţial relevat de conştiinţă ca fundamental negativ. Creând o aparenţă de frumuseţe
şi linişte prin imaginile reconfortante pe care le propune, ea poate doar să salveze spiritul de la
prăbuşirea cu care-l ameninţă acceptarea acelui adevăr al raţiunii. Pentru a realiza această finalitate
însă, este necesar ca artistul să creadă cu adevărat în plăsmuirile imaginaţiei sale, să fie „naiv”.
Această încredere în propria ficţiune, în ciuda mistificării conştiente a realului, este posibilă
numai în măsura în care actul creaţiei artistice este unul stimulat din interior şi nu şi simulat. Artistul
adevărat creează dintr-o necesitate irepresibilă a fiinţei sale, eliberându-se prin expresie de tensiunea
unui conflict interior resimţit dureros.
Într-un poem – confesiune din 1873, din păcate nedefinitivat, poetul mărturisea că:
„Durerea cea mai cruda, cea mai mare,
Aflând o formă, află uşurare”
(Îmbătrânit e sufletul din mine)
Fireşte, acest conflict este legat de modul în care artistul percepe şi gândeşte realitatea
exterioară. Cu cât aceasta îi apare într-o lumină mai întunecată, cu atât reacţia de negare a ei este mai
violentă, iar imaginile pe care fantezia le opune sunt, prin contrast, mai luminoase 4.
Revelator pentru modul în care Eminescu înţelegea actul de creaţie artistică este poemul
Epigonii, scris în 1870 5.
În antiteza dintre poezia înaintaşilor şi cea a contemporanilor, menită să dea relief propriei
concepţii despre poezie, trebuie să vedem înainte de toate antiteza dintre creaţia artistică autentică,
îzvorâtă dintr-un impuls interior irezistibil, şi creaţia minoră, „ce simţirea simuleaza”.
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Atât poezia cât şi filosofia sunt iluzii menite să salveze o realitate dezolantă, punând „haine de
imagini pe cadavrul trist şi gol”.
Filosofia, „combinare măiestrită unor lucruri neexistente”, încearcă să explice existenţa şi
ajunge la concluzia „tristă” că aceasta este în sine ininteligibilă”.
Poezia creează „o alta lume pe astă lume de noroi”, dar nu caută adevăruri ultime pentru că le
are pe cele ale fiinţei sale, deşi vizează aceeaşi realitate. Poetul, descifrând „eternitatea din ruina unui
an”, trăieşte dramatic adevărul existenţei care „stinge sânta candel-a sperării”. De aceea, „treaz de
vântul cel sălbatec” al durerii, el creează „o altă lume”, sustrasă ruinei universale dintr-o necesitate de
ordin interior. Credinţa în propria sa creaţie este astfel naturală şi, prin aceasta, opera îşi atinge
adevărata finalitate, înscriindu-se într-o durata eternă.
Poezia „ce simţirea simulează” este artificială şi de aceea, inutilă. Fiind „lustru fără bază”, deci
artificiu gratuit, universul creat de ea, este predispus ruinării fatale şi contrazice parodic însuşi scopul
creaţiei. Acest cosm static, cu un „cer cârpit”, „sur şi rece”, cu o mare „mânjită” cu valuri – „mare de
îngheţ” – nu poate oferi nicio iluzie binefăcătoare (pentru că nu a existat „deziluzia” care să fi generat
naşterea lui) şi nu poate aspira nici la eternizare (pentru că poartă în sine premisele degradării).
Unei lumi în care „moartea succede vieţii, viaţa succede la moarte”, nu-i poate rezista în planul
eternităţii decât una dinamică, integrată marilor ritmuri universale, o lume creată de o gândire
vizionară:
„Voi, pierduţi în gânduri sânte, convorbeaţi cu idealuri;
.....................................................................................
Voi urmaţi cu repejune cugetările regine,
Când, plutind pe aripi sânte printre stelele senine,
Pe-a lor urme luminoaste voi asemenea mergeţi.
.....................................................................................
Rămâneţi dară cu bine, sânte firi vizionare
Ce făceaţi valul să cânte ce puneaţi steaua să zboare,
Ce creaţi o alta lume pe astă lume de noroi”
Gândirea reflexivă a epigonilor („privirea scrutătoare ce nimica nu visează”) nu se poate
desprinde de fenomenal („Noi reducem tot la pravul azi în noi, mâini în ruină”). Luciditatea extremă
cultivată ca principiu de viaţă, secătuind fantezia, nu găseşte în ea însăşi resurse pentru devansarea
realului deoarece „adevarul trist” al acestuia este perceput doar raţional, nu şi afectiv. Arta apare astfel
ca o simplă „convenţie” – relativă ca toate „adevărurile” raţiunii.
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Dacă gândirea reflexivă ce conştientizează negativitatea realului, nu este absorbită de gândirea
poetică (vizionară), ca expresie a unui impuls demiurgic transformator, opera creată nu poate dobândi
atributele eternităţii. Partea finală a poemului reuneşte, într-o definiţie metaforică a poeziei, simbolurile
transcendenţei şi ale imanenţei:
„Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate,
Voluptos joc cu icoane şi cu glasuri tremurate,
Strai de purpură şi aur peste ţărâna cea grea”
Investită deci cu atributele sacralităţii ca garanţie a eternităţii, poezia instituie un univers
compensator şi protector în acelaşi timp, prin transfigurarea realului în vederea înscrierii acestuia într-o
durată eternă.
Pornind de la sugestia funerară din metaforă – definiţie a poeziei, I.Negoiţescu aprecia că
„poezia devine tocmai revelaţia morţii şi uitarea ei în propria-i voluptate, ori doar semnul bogat,
băutura de vrajă care adoarme şi deci tot gustarea morţii”6.
În măsura în care desprindem această definiţie de contextul poemului şi o raportăm la contextul
general al operei, ideea este deosebit de fertilă. Într-adevăr, descifrarea simbolulilor şi a metaforelor
obsedante din opera lui Eminescu orientează spre identificarea unei relaţii misterioase între moarte şi
poezie. Finalul poemului Memento mori explicitează unul dintre sensurile acestei relaţii:
„Din aghiazima din lacul ce te-nchină nemurirei,
E o picătura vinul poeziei ş-a gândirei,
Dar o picătură numai. Decât altele, ce mor,
Ele ţin mai mult. Umane, vor pieri şi ele toate.
În zădar le scrii în piatră şi le crezi eternizate,
Căci eternă-i numai moartea, ce-i viaţă-i trecător”
Poezia este deci expresia unei aspiraţii spre nemurire într-o lume în care totul este sortit în mod
fatal pieririi. Realitatea acestei aspiraţii implică totodată pătrunderea într-un domeniu în care suverană
este moartea. Poezia este în acelaşi timp eternizarea momentaneităţii, pentru că în această „noapte
pururea adâncă” avem totuşi o clipă care ne aparţine („Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă” –
Scrisoarea I).
Pe de altă parte, am văzut în Demonism că moartea naşte viaţă, o viaţă a frumuseţii eterne.
Durerea şi gândul Titanului înfrânt au informat, (în sensul filosofic primar de a da viaţă formei
dinăuntru) în încremeniri de stâncă, un univers nepieritor, ca o sfidare eternă a propiei sale morţi 7.
Viaţa creatorului reprezintă aşadar tributul plătit nemuririi iar opera – marturia peste timp a relativizării
limitei existenţiale 8.
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În planul concret al existenţei, atât creaţia cât şi dorul de moarte sunt ecouri ale aceluiaşi
„cântec vechi: setea liniştii eterne” la care nu poate râvni cu atâta ardoare decât cel ce „Are într-însul
gramadită/Vecia-ntreagă de dureri şi chin” (Îmbătrânit e sufletul din mine) .
Actul creaţiei oferă o linişte (liniştire) relativă şi momentană prin efortul benefic pe care îl
exercită orice exteriorizare a unui conflict interior devenit insuportabil:
„Oricine-a plâns şi spune că ferice
În lume nu-i, acela e-un nebun.
Ce ştie el ce sunt dureri când zice
Că-ntr-al lui suflet armonii răsun –
Căci armonie-i orice plâns aice,
E-o împăcare cu plânsul... e un bun.
Cel ce nu poate plânge, acela ştie
Ce-i viaţa moarte, ce-i moartea vie?
Acela are într-însul grămădită
Vecia-ntreagă de dureri şi chin,
A ei mărime; ochiul nu s-a stins,
În lacrimi s-o traduci şi în venin...
Nu, nu... şi fie forma cât de nudă,
N-ajunge-n veci durerea noastră surdă”
(Îmbătrânit e sufletul din mine...)
Aspirând spre perfecţiune într-o lume imperfectă şi imperfectibilă, însetat de libertate absolută
într-o lume a constrângerilor de tot felul, aflat în permanent conflict cu această lume, dar mai ales cu el
însuşi , poetul oboseşte uneori. Şi atunci, gândul morţii se insinuează cu mirajul unui liman al liniştii
izbăvitoare. Atunci, spunea Wilhelm Dilthey, „el (geniul) hotărăşte să se unească cu natura infinită
printr-o moarte liber consimţită; el consideră moartea ca o necesitate lăuntrică, izvorâtă chiar din
adâncul fiinţei sale”9.
Cât de aprigă era această sete „a liniştei de veci” la Eminescu, ne putem da seama din insistenţa
cu care îşi găseşte expresie tot mai nuanţată, mai ales în ultima perioadă de creaţie. (Mai am un singur
dor – 4 versiuni, 1878-1883, Peste vârfuri, 1876, O, stingă-se a vieţii..., 1878, Rugăciunea unui dac,
1879 etc.) şi, în sfârşit poate cea mai importantă şi mai tulburătoare relaţie ce se stabileşte între moarte
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şi poezie în opera lui Eminescu, vine din încercarea de cunoaştere şi dominare a celei dintâi, prin
mijloacele celei de-a doua.
Eminescu a perceput şi intuit de timpuriu limita absolută a existenţei umane ca pe o supremă
injustiţie, cu atât mai mult cu cât aceasta i s-a dezvăluit prin pierderea unei fiinţe dragi. Conştiinţa şi
sensibilitatea poetului au fost antrenate astfel în egală măsură în aventura de cunoaştere a misterelor
morţii, ca expresie a dorinţei irepresibile de a o domina. Între conştiinţa lucidă, interogatoare a poetului
şi limita supremă, se angajează un dialog dramatic, a cărui expresie este opera însăşi.
Atitudinile eului liric în acest dialog, mereu diferite în funcţie de unghiul de perspectivă, se
concentrează în stări estetice de mare tensiune şi complexitate, oscilând între tristeţe şi detaşare
superioară. Viziunea generală, conturată din îngemănarea sensurilor tragice ale existenţei, filtrate
dureros de sensibilitatea în vederea convertirii lor în substanţă poetică, este rodul unei aventuri
dramatice în ordinea cunoaşterii. C. Noica spunea că „dacă niciun scriitor român n-a invocat mai mult
nefiinţa, este pentru ca niciunul n-a înfruntat-o mai mult... la fel, invocarea neantului de către Eminescu
poate să nu mai apară acum drept o nostalgie, ci drept o umană sfidare” 10.
Multitudinea sensurilor pe care Eminescu le atribuie morţii, diversitatea unghiurilor din care o
priveşte, dialectica ipostazelor inversate într-un gest de cochetărie tandră cu nefiinţa, contribuie la
conturarea unei viziuni tragice, ale cărei expresii, incifrate în ideea poetică, potenţează conotativ ideea
filosofică.
Poemul

Mortua est! concentrează două dintre atitudinile fundamentale ale eului liric

eminescian faţă de limita supremă: acceptarea acesteia ca eliberare de suferinţă şi negarea ei ca
supremă nedreptate. Polaritatea acestor atitudini se explică prin indecizia spiritului în acceptarea uneia
dintre ipostazele pe care singur şi le propune în efortul de înţelegere a marelui mister.
În măsura în care moartea îi apare ca o eliberare de suferinţă („... dar ştie oricine/ Că ceea ce nu
e, nu simte dureri”), spiritul concepe în elemente de arhitectură cosmică, un paradis extramundan,
moartea înfăţişindu-i-se ca o altă ipostază a vieţii:
„Dar poate acolo să fie castele
Cu arcuri de aur zidite din stele,
Cu râuri de foc şi cu poduri de-argint,
Cu ţărmuri de smirnă, cu flori care cânt;”
Este ceea ce Gabriel Liiceanu numea „relativizarea limitei absolute” ca „modalitate de anulare a
tragicului existenţial” 11.
Acestei ipoteze reconfortante a inimii i se substituie însă o alta, a raţiunii, transformând, prin
amplificare cosmică, reveria în coşmar:
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„Se poate ca bolta de sus să se spargă,
Să cadă nimicul cu noaptea lui largă,
Să văd cerul negru că lumile-şi cerne
Ca prăzi trecătoare a morţii eterne”
Viziunea apocaliptică ce revelează atotputernicia morţii duce, prin particularizare, la concluzia
ireversibilităţii acesteia:
„Ş-atunci de-a fi astfel... atunci în vecie
Suflarea ta caldă ea n-o să învie
Atunci graiu-ţi dulce în veci este mut...
Atunci acest înger n-a fost decât lut”.
Amplificată în Memento mori, aceeaşi viziune are ca efect relevarea precarităţii condiţiei
umane, aflate în mod absurd sub semnul unei fatalităţi nimicitoare:
„Când nimic se întâmpla-va pe întinderea pustie
Am să-ntreb: Ce-a rămas, oare, din puterea ta?
-Nimic!”
„Adevărul” raţiunii se dovedeşte şi într-un caz şi în altul inconfortabil şi insuficient. În Mortua
est! ,ca efect al amplificării conflictului dintre „adevărul inimii” şi „adevărul raţiunii”, în egală măsură
provizorii şi inconsistente, tensiunea interioară atinge punctul maxim, convertind disperarea („Şi nu
ştiu gândirea-mi, în ce să o sting/ Să râd ca nebunii? Să-i blestem? Să-i plâng?”) în revoltă atee:
„La ce?... oare totul nu e nebunie?
Au moartea ta, înger, de ce fu sa fie?
Au e sens în lume? Tu chip zâmbitor,
Trăit-ai anume ca astfel să mori?
De e sens într-asta, e-ntors şi ateu,
Pe palida-ţi frunte nu-i scris Dumnezeu”.
Daca în Mortua est! ideea ireversibilităţii morţii duce la revoltă în planul cunoaşterii (ca
promisiune de descifrare a „sensului ateu”), în Împărat şi proletar aceeaşi idee devine argument pentru
revolta în planul acţiunii:
„Cel ce în astă lume a dus numai durerea
Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi.
.........................................................................
Atunci când după moarte răsplată nu v-aşteaptă,
Faceţi ca-n astă lume să aibă parte dreaptă
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Egală fiecare...”
„Sentimentul mizeriei, al nedreptăţii, al riscului suprem, cu alte cuvinte sentimentul tragic al
existenţei, - explică D.D. Roşca – creşte când scade speranţa unei reparaţii dincolo de moarte” 12.
Dacă viaţa este una singură, limitată şi limitativă în acelaşi timp – pare a spune proletarul
răzvrătit – omului nu-i este indiferent dacă o trăieşte în mizerie şi umilinţă sau în condiţii rezonabile.
Dacă moartea este o limită absolută, de neînfrânt, limitele istoriei sunt relative, convenţionale şi în
consecinţă atacabile. În condiţiile acestea, acţiunea energică, fără compromis, relativizând ceea ce este
relativizabil, se dovedeşte a fi singura cale de ieşire de sub tirania istoriei.
În ordinea internă a poemului, limita istoriei, concepută sub forma separaţiei dintre clase, este
figurată simbolic. De aceea, revolta incendiară, mobilizând la acţiune, vizează inclusiv distrugerea
definitivă a tot ceea ce, simbolizând luxul şi corupţia, sfidează mizeria şi virtutea.
Conştiinţa ireversibilităţii absolute a morţii devine, aşadar, un puternic mobil de acţiune în
planul vieţii sociale.
Pe de altă parte, din punctul de vedere al individului ce-şi asumă existenţa la modul eroic, în
luptă împotriva structurilor sociale opresive, iminenţa morţii este tragică în măsura în care dezvăluie
retrospectiv zădărnicia tuturor eforturilor.
„A muri fără speranţă! Cine ştie-amărăciunea
Ce-i ascunsă-n aste vorbe? – Să te simţi neliber, mic
Să vezi marile-aspiraţii că-s reduse la nimic,
Că domnesc în lume rele căror nu te poţi opune,
C-opunându-te la ele, tu viaţa-ţi risipeşti
Şi când mori să vezi că-n lume vieţuit-ai în zadar
O astfel de moarte-i iadul. Alte lacrimi, alt amar
Mai crud nu e cu putinţă. Simţi că nimic nu eşti.”
(Înger şi Demon)
Poate că „demonului” din acest poem îi lipseşte măreţia tragică ce aureolează moartea unui erou
al istoriei. Accentul tragic nu vine însă din suferinţa „demonului”, nu din prăbuşirea „eroului” (cu
desăvârşire anonim). De această dată conştiinţa tragică tinde să copleşească sensibilitatea estetică –
aspect trădat mai ales de desfăşurarea discursivă a confesiunii. Sentimentul nimicniciei, al inutilităţii, al
zădărniciei şi neputinţei este comunicat direct, cu naturaleţe şi gravitate, într-o invitaţie la con-simţirea
unei dureri ce nu-şi poate afla alinarea. De astfel, Theodor Lipps vedea esenţa tragicului în empatie,
definită ca „trăire concomitentă mediată de contemplarea suferinţei” 13.
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Nu mai puţin nefericită este condiţia savantului de geniu, a eroului intelectual. Cel ce stăpâneşte
tainele universului prin „nemargini de gândire” („Căci sub frunte viitoru-i şi trecutul se încheagă/
Noapte-adânc-a veşniciei el în şiruri o dezleagă”) se află în puterea aceleiaşi „soarte oarbe”.
„Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarmi... orice-ai spune
Peste toate o lopată de ţărână se depune.
Mâna care-au dorit sceptrul universului şi gânduri
Ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru scânduri...”
(Scrisoarea I)
Pentru cugetător, cunoaşterea superioară este în egală măsură sursa marii sale drame şi a
supremei consolări. Conştiinţa sa lucidă percepe acut atât sensul tragic al existenţei universale („Cum
ca lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată/ Că-ndărătu-i şi nainte-i întuneric se arată”) cât şi pe cel al
propriei condiţii. De astfel, Schopenhauer observa că „plus l’intelligence qui repand lumière sur la
volonté de vivre est claire, plus cette volonté apperçoit distinctement la misère de sa condition” 14.
Neputându-şi îngădui nici măcar iluzia eternizării prin operă („Toate micile mizerii unui suflet
chinuit/ Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit” – Scrisoarea I), îşi acceptă condiţia cu
demnitate superioară („M-ai învăţat sa nu- mă-nchin la soarte/ Căci orice-ar fi ce ne aşteaptă-moarte” –
O, - nţelepciune, ai aripi de ceară), găsind refugiu şi consolare în propria sa creaţie.
Dacă o privire, „de foarte de sus şi de foarte departe” cum ar spune Edgar Papu – relevă
imaginea unui univers dominat de aceeaşi fatalitate a morţii care zădărniceşte şi viaţa umană, privirea
„de aproape” – afectivă şi nu raţionala – vede în natură repere stabile:
„De ce mă întristează
Că valurile mor,
Când altele urmează
Rotind în urma lor?
De ce căderea florilor
Ş-a frunzelor ne doare?
-O, norilor, norilor
Şti-veţi, voi, oare
De ce rămân atâtea-n veci
Şi numai omul moare?”
(Cu pânzele-atârnate)
Poetul pare să nu fi găsit niciodată răspuns la ultima întrebare. Conştiinţa şi sensibilitatea sa
însă, au perceput şi intuit limita absolută în mod tragic. Constituindu-se într-o necesitate adâncă a
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fiinţei sale, dorinţa obsesivă de a o domnia îşi găseşte împlinire în absolut, prin creaţie. Soluţiile
„fanteziei” relativizează pe de o parte limita absolută iar pe de altă parte atenuează propriul său
sentiment tragic.
Gabriel Liiceanu observa că „orice tragedie care se naşte în cronologia spiritului poate fi anulată
prin resorbiţia trecătotorului în persistent şi a individualului în universal” 15.
Eminescu a intuit sau a simţit acest lucru pentru că viziunea morţii ca reintegrare în natură apare
foarte frecvent, mai ales începând cu perioada de maturitate a creaţiei.
Reintegrarea în natură presupune însă nimicirea conştiinţei individuale, care poate zădărnici
această aspiraţie. („În van voim a reintra-n natură” – Demonism). Pe de altă parte, chiar atenuarea voită
a conştiinţei individuale este resimţită ca un sacrificiu şi, ca atare, însoţită de un sentiment de
insatisfacţie şi regret. Versurile citate din poemul Cu pânzele-atârnate reliefează tocmai acest aspect,
figurat metaforic prin simboluri ale absolutei perisabilităţi (valurile, florile, frunzele).
Cu toate acestea, spiritul acceptă soluţia şi aspiră la contopirea cu natura pentru că – explica
Mircea Eliade – „devenirea acolo (în natură) nu mai e tragică şi umilitoare”16.
O adevărată teorie apologetică a contopirii prin moarte cu natura veşnică face Euthanasius în
nuvela Cezara: „Ştiu că n-am să simt c-am să mor. Va fi o trecere molcomă şi firească de care nu mă
tem... Mă voi aşeza sub cascada unui pârâu; liane şi flori de apă să-nconjure cu vegetaţia lor corpul
meu şi să-mi străţese părul şi barba cu firele lor... şi-n palmele-mi întoarse spre izvorul etern al vieţei,
„soarele, viespii s-şi zidească fagurii, cetatea lor de ceară. Râul curgând în veci proaspăt să mă dizolve
şi să mă unească cu întregul naturii, dar să mă ferească de putrejune”. Astfel cadavrul meu va sta ani
întregisub torentul curgător, ca un bătrân rege din basme, adormit pe sute de ani într-o insulă
fermecată” .
Concepută în felul acesta, moartea nu mai are nimic tragic17 dar nici nu mai este moarte, ci o
continuare a vieţii prin integrare în ritmurile organice ale naturii18. Constituindu-se ca trecere dintr-un
registru al fiinţei în altul (prin asimilarea ordinii umane perisabile în cea naturală eternă), moartea
devine ea însăşi o formă de eternizare. Limita absolută este astfel înfrântă prin ea însăşi, prin chiar
argumentele pe care le opune vieţii.
Comunicarea prin moarte cu marele Cosmos este perfectă:
„Reverse dulci scântei
Atotştiutoarea,
Deasupra-mi crengi de tei
Să-şi scuture floarea.
Nemaifiind preibeag
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De-atunci înainte
Aduceri aminte
M-or coperi cu drag
Şi stinsele patimi
Le-or troieni căzând
Uitare întinzând
Pe singurătate-mi”
(Nu voi mormânt bogat)
Replica ei în negativ şi totodată în sens invers o aflăm în poemul Melancolie, în care trăirile
eului profund se proiectează deasupra universului. Nonexistenţa nu e sinonimă numai cu neantul
cosmic sau cu pieirea fiinţei biologice, ci şi cu vidul interior, cu senzaţia de pustiu sufletesc, mergând
până la înstrăinarea de sine. „Artistul – spunea Liviu Rusu – nu se mulţumeşte să-şi creeze o viziune a
lui, ci în virtutea tendinţei de transcendare, el îşi generalizează viziunea, extinzând-o asupra lumii
exterioare”19.
Pentru a urmări modul în care se amplifică viziunea din Melancolie, ne vom îngădui o lectură a
poemului pe cinci secvenţe în ordinea constituirii imaginilor funerare.
Prima secvenţă semnalează efectul unei sfâşieri lăuntrice atât de intense, încât cel ce o resimte
are o halucinaţie autoscopică ce-i revelează propriul deces:
„Şi când gândesc la viaţa-mi, îmi pare că ea cură
Încet repovestită de o străină gură,
Ca şi când n-ar fi viaţa-mi, ca şi când n-aş fi fost.
Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost
De-mi ţin la el urechea – şi râd de câte-ascult
Ca de dureri străine? ... Parc-am murit de mult”.
Comicul absurd („-şi râd de câte-ascult ca de dureri străine”) trădează deja o tensiune tragică
ridicată până la limitele deteriorării sale. Cauza teribilei senzaţii de stingere interioară, ne sugerează
textul, trebuie căutată în „povestea” a cărei impresie de rederulare provoacă râsul iraţional semnalat
anterior:
„Credinţa zugraveşte icoanele-n biserici –
Şi-n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici,
Dar d-ale vieţii valuri, de al furtunii pas
Abia conture triste şi umbre-au mai rămas.
În van mai caut lumea-mi în obositul creier,
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Căci răguşit, tomnatec, vrăjeşte trist un greier!
Pe inima-mi pustie zadarnic mâna-mi ţiu,
Ea bate ca şi cariul încet într-un sicriu”
Reluând proiecţia autoscopică, acum ipostaziată metaforic în imaginea trupului – sicriu („Pe
inima-mi pustie zadarnic mâna-mi ţiu,/ Ea bate ca şi cariul încet într-un sicriu”), secvenţa a doua are
funcţie explicativă. Cauza senzaţiei de deces interior se dezvăluie a fi pierderea capacităţii de fantazare,
ca urmare a acţiunii distructive exercitate de „ale vieţii valuri, de al furtunii pas”.
„Poveştile feerici” – plăsmuite de „credinţa” acum absentă – se răsfrâng deformate şi
deteriorate în „conture triste şi umbre” de care spiritul, intrat iremediabil într-o fază de crepuscul,
încearcă sa se prindă cu disperare pentru a-şi evita prăbişirea totala. Efortul de a recupera acea lume
pierdută este zadarnic însă: vicisitudinile vieţii au stins flacăra credinţei zădărnicind tenace, sistematic,
toate iluziile. Intrate într-un anotimp al decrepitudinii şi dezolării, conştiinţa şi sensibilitatea asistă cu
disperare neputincioasă la propria disoluţie.
În planul figurării metaforice a înstrăinării de sine, dusă prin secătuirea resurselor creatoare
până la pierderea identităţii, proiecţiei autoscopice i se substituie total, începând cu secvenţa a treia,
sugestia sepulcrala:
„Biserica-n ruină
Stă cuvioasă, tristă, pustie şi bătrână,
Şi prin ferestre sparte, prin uşi ţiuie vântul –
Se pare că vrăjeşte şi că-i auzi cuvântul –
Năuntrul ei pe stâlpii-i, păreţi, iconostas
Abia conture triste şi umbre au rămas;
Drept preot toarce-un greier un gând fin şi obscur,
Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mur”
Noua viziune, ipostaziată metaforic în imaginea „biserica-n ruină”, se constituie analogic, prin
redimensionarea augmentativă a interiorităţii devastate. Analogia se susşine doar la nivelul sugestiei,
prin reluarea în context a simbolurilor – cheie axate exclusiv pe relevarea spectacolului dezolant propus
contemplării. În textul iniţial
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aceeaşi secvenţă avea şi o funcţie explicativă ce trimitea la sesizarea

cauzei comune a ruinei, alienării şi pustiului:
„De ploaie şi de vânturi s-au şters feţele sfinte
Cari de sfinţi şi de îngeri din ceri ni-aduc aminte”
Renunţarea la sugestia analogică explicativă – comodă interpretării, dar redundantă –
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(„De

ploaie şi de vânturi s-au şters feţele sfinte/ Dar de-ale vieţii valuri, de al furtunii pas...”) are ca efect
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tocmai intensificarea forţei impresive a imaginii reflectate anamorfotic. În interiorul procesului de
semnificare metaforică, relaţia dintre expresia obiectivă (imaginea sufletului pustiit) şi cea transfigurată
(imaginea bisericii în ruină) se stabileşte exclusiv la nivelul efectului provocat de pierderea „credinţei”.
Pierderea puterii de reprezentare a unei lumi frumoase înseamnă pentru suflet alienare, echivalată cu
decesul interior, iar pentru biserică – desacralizare echivalată cu ruina, degradarea, moartea.
Imaginea transfigurată metaforic în expresia independentă reprezintă o nouă treaptă de
universalizare a sugestiei funerare ce se va amplifica în secvenţa a patra:
„Bogată în întinderi stă lumea-n promoroacă,
Ce sate şi câmpie c-un luciu văl îmbracă;
Vazduhul scânteiază şi ca unse cu var
Lucesc zidiri, ruine pe câmpul solitar.
Şi ţintirimul singur cu strâmbe cruci veghează,
O cucuvaie sură pe una se aşează,
Clopotniţa trozneşte, când stâlpi izbeşte toaca,
Şi străveziul demon prin aer când să treacă,
Atinge-ncet arama cu zimţii – aripei sale
De-auzi din ea un vaier, un aiurit de jale.”
Dacă iniţial viziunea sepulcrală reflectă metaforic imaginea unei lumi interioare devastate
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,

prin reproiectarea într-un spaţiu deschis ea se converteşte în reflex exterior al acelei lumi, parcurgând
totodată distanţa de la intuiţie la reprezentare. Şi iată cum: -Unite în linia sonului dizarmonic
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, cele

trei secvenţe mediane marchează tot atâtea etape ale înstrăinării expresiei de sens.
Prima secvenţă înregistrează cântecul fals al greierului („Căci răguşit, tomnatec, vrăjeşte trist un
greier”) ca substitut al unei lumi intruvabile în „obositul creier”. „Vrăjitul” trist al greierului anunţă atât
disoluţia acelei lumi, cât şi deteriorarea facultăţilor aperceptive, ca reflex al frângerii echilibrului
interior. Somnul dizarmonic, „răguşit” semnifică la acest nivel zădărnicia efortului de a reface acel
limbaj interior coerent şi armonios care, unind sunetul cu sensul, dădea viaţă altă dată „poveştilor
feerici”.
A doua secvenţă constituită ca metaforă augmentativ

- anamorfotică a celei dintâi, reia

simbolul pe sugestia obturării căilor de comunicare: „Drept preot toarce-un greier un gând fin şi
obscur”.
Şi în sfârşit, secvenţa a treia amplifică politonal sonul dizarmonic, semnificând reflectarea în
planul expresiei a unui univers interior dezarticulat la toate nivelele prin pierderea sensurilor 24:
„Clopotniţa trozneşte, în stâlpi izbeşte toaca,
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Şi străveziul demon prin aer când să treacă
Atinge-ncet arama cu zimţii aripei sale
De-auzi din ea un vaier, un aiurit de jale”
„Străveziul demon” identificat de Zoe Dumitrescu-Buşulenga drept „însuşi cel rău”
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nu este

altul decât sufletul ce nu-şi poate găsi liniştea după cum aflăm din versiunea iniţială:
„Când sufletu-mi26demon cu vântul lui trezeşte
Arama amorţită...”
De aceea, considerăm că „semnele nefaste” nu sunt cultivate ca simple elemente de recruzită
romantică, pe care prezenţa melmothiană le-ar reuni într-o viziune macabră, ci simboluri ale înstrăinării
imaginii de sens ca reflex exterior al unui univers intim devastat. Viziunea rezultată este expresia unei
lumi reflectate fără de „credinţă”, deci fără puterea reprezentărilor frumoase, fără iluzii şi fără speranţă.
Este abisul ce separă pe „a fi” de „a părea” atunci când fiinţa agresată de vicisitudinile vieţii pierde
puterea magică de a le substitui
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unul altuia. Existenţa în general, moartea (chiar moartea fiinţei cele

mai adânci) este reflectată diferit sub regimul lui „a părea”:
„Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă,
Prin care trece albă regina nopţii moartă.
O, dormi, o, dormi în pace printre făclii o mie
Şi în mormânt albastru şi-n pânze argintie,
În mausoleu – ţi mândru, al cerurilor arc,
Tu, adorat şi dulce al nopţilor monarh!”
Fastuoasa metaforă ce cosmicizează viziunea funerară dovedeşte încă o dată că moartea nu e
„senină şi cuminte” decât atunci când e domniată prin logos. Cuvântul magic este aici „părea”
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. El

deschide poarta visului, a reveriei, a creaţiei, aruncând „strai de purpura şi aur peste ţărâna cea grea”.
Resimţit cu intensitatea unei indicibile sfâşieri lăuntrice, sentimentul tragic ce devastează fiinţa
29

este identificat, explicat, contemplat, universalizat şi recontemplat în expresie sublimată – lectura în

sens invers permiţând pe de o parte identificarea principalelor momente ale estetogenezei, iar pe de altă
parte sesizarea mecanismului de universalizare a viziunii. Moartea are aşadar la Eminescu un sens
interogator, derivat dintr-un adânc sentiment de unitate cu Cosmosul. Sensul tragic al acestui sentiment
se dezvăluie abia la nivelul contradicţiei dintre aspiraţia spre eternizare şi imposibilitatea realizării ei
sub alt regim decât al morţii. Dintr-un fenomen exterior, enigmatic şi neliniştitor, aşa cum se conturase
în poezia de început, moartea devine un domeniu familiar, fascinant, cucerit treptat prin cunoaştere şi
dominat demiurgic prin logos.
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Însăşi intrarea în domeniul ei veşnic este catifelată eutanasic:
„Ştiu că n-am să simt că mor..., voi adormi...”

[19]

Dorinţa de reintegrare în Marele Tot este o constantă a creaţiei eminesciene şi are şi alte conotaţii. Concepute însă
exclusiv pe ideea morţii ca „somnolenţă pe o treaptă vegetativă a lumii” – cum ar spune G. Călinescu, sunt doar
câteva poeme, printre care variantele la Mai am un singur dor şi O, mamă...

[20]

Liviu Rusu, op. cit., p.219.

[21]

Poemul îşi află prima formă în drama Mira (1868-1869).

[22]

Tot redundantă şi, în consecinţă, abandonată în versiunea din 1876 este şi descifrarea simbolului în versiunea din
Mira (1869):
„Biserica sfântă
În care nu preoţii ci vânt şi cobe cântă
E sufletu-mi”
sau în versiunea intitulată Tristeţă (1871):
„Şi-n sufletu-mi ce fuse bisericuţa sfântă
Drept preot e un greier, ce gânduri triste cântă.
În el icoane şterse cu feţele pătate
Sunt visurile mândre ce le-am avut odată”

[23]

Este evident că atât comparaţia cinetică explicită („Ea bate ca şi cariul încet într-un sicriu”) cât şi metafora
revelatorie („Biserica-n ruină”) trimit la acelaşi referent.

[24]

Facem abstracţie de celelalte conotaţii ale simbolurilor în discuţie.

[25]

Viziunea subsecventă o anticipează în linia sonului dizarmonic pe cea din finalul Scrisorii IV, generată şi ea de
frângerea echilibrului interior ca urmare a spulberării iluziilor:
„Dar organele-s sfărmate şi-n strigări iregulare
Vechiul cântec mai străbate cum în nopţi izvorul sare
....................................................................................
Astfel şueră şi strigă, scapără şi rupt răsună
Se împing tumultuoase şi sălbatice pe strună
Şi în gându-mi trece vântul, capul arde pustiit,
Aspru, rece sună cântul cel etern neisprăvit”...

[26]

Zoe Dumitrescu Buşulenga, Eminescu. Viaţă. Creaţie. Cultură, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1989,p.252.
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[27]

Am citat din ediţia Perpessicius şi nu din ediţia îngrijită de Aurelia Rusu – care pare să fi fost influenţată în
reproducerea versului de versiunile ulterioare („Când sufletu-unui demon...”)

[28]

Aceeaşi idee este reluată şi în Scrisoarea II, publicată 5 ani mai târziu, dar conturată cam în aceeaşi perioadă:
„Atunci lumea cea gândită pentru noi avea fiinţă/ Şi, din contră, cea aievea ne părea cu neputinţă”.

[29]

În Mortua est! acesta era „poate” („Dar poate acolo să fie castele...”)

[30]

Pustiul interior este asociat morţii încă dintr-o poezie aparţinând perioadei de la Blaj, publicată abia în 1869:
„Îmi târăsc soarta ca un vultur
Ce îşi târăşte aripa frântă,
Viscolul iernii moarte îi cântă,
Moarte, îi râde tot de-mprejur.
Am uitat mamă, am uitat tată,
Am uitat lege, au uitat tot;
Mintea mi-e seacă, gândul netot
Pustiul arde-n inima-mi beată”
(Amicului F.I.)
În măsura în care acceptăm relaţionarea acestor poeme, se impun câteva observaţii:

-În poemul de tinereţe, senzaţia de pustiu existenţial nu este resimţită cu acea intensitate care să dea sentimentul morţii
fiinţei celei mai adânci. Sentimentul dirijează percepţia realului sub aspectul absolute negativităţi, dar analogia nu duce la
substituire. Sentimentul morţii invadează fiinţa, dar rămâne exterior acesteia („Moarte, îi râde tot de-mprejur”).
- În ambele poeme însă „pustiul” are un aspect dinamic ce-i relevă acţiunea distructivă („Pustiul arde-n inima-mi beată/ Pe
inima-mi pustie zadarnic mâna-mi ţiu/ Ea bate ca şi cariulîncet într-un sicriu”).
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POETICA ROMANULUI OBIECTIV. ABORDARE TEORETICĂ-ROMANUL
DIN PERSPECTIVĂ SINCRONICĂ ŞI DIACRONICĂ
Prof. LUCACI MIHAELA, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău
În articolul de faţă am prezentat evoluţia romanului în literatura universală ,ca martor al
devenirii fiinţei omeneşti. Romanul reflectă existenţa în toată complexitatea şi sub toate aspectele sale,
de la nivelul social, instituţional al epocilor istorice, al curentelor de gândire, al problematicii
universale, al maselor, până la cel al individului, surprins şi analizat din punct de vedere psihologic,
afectiv, mental, relaţional, familial etc
Cuvinte-cheie: roman, epic, istorie, ficţiune
Conform DEXI, termenul roman provine din fr. roman şi „denumeşte o specie a genului epic,
de întindere mare, cu o acţiune bogată şi complexă, desfăşurată de-a lungul unei anumite perioade, la
care participă mai multe personaje, care are un anumit grad de profunzime a observaţiei sociale şi a
analizei psihologice” 1. În pofida popularităţii de care se bucură în universul contemporan, romanul
rămâne un gen dificil de încadrat în canoane rigide, căci „e greu de găsit un numitor comun, de stabilit
genul proxim şi diferenţa specifică a unor texte atât de diferite între ele ca Gargantua şi Pantagruel,
Principesa de Cleve, Tristram Shandy, Suflete moarte, În căutarea timpului pierdut, dar şi cărţile lui
Jules Verne, romanele poliţiste, ştiinţifico-fantastice“ 2. În aceeaşi ordine de idei, Pierre de Boisdeffre
observa că, devenit o denumire echivocă, „termenul de roman acoperă azi forme literare ce nu au
altceva în comun decât numele“ 3.
Pentru Mirela Roznoveanu, romanul este „un imperiu independent al imaginarului“, „un
text, un sistem de relaţii“, raportat permanent la o realitate extratextuală, „un corpus de procedee,
relaţii, structuri şi teme, obsesii, efecte stilistice narative, tehnici funcţionale şi manevre retorice
specifice“, „un text uriaş, în stare să înglobeze şi să digere orice, gata să-şi adjudece indiferent ce
realităţi sau tehnici formale“ 4, ceea ce îi permite cercetătoarei să încadreze în sfera romanului, printre
altele, şi textul Ramayanei, scriere din sec. IV-II î.e.n., atribuită lui Valmiki. Ion Vlad conchide că,
„mai presus de toate, romanul rămâne, însă, istorie, un narator, protagonişti, structuri numeroase,
*** DEXI, coordonator ştiințific Eugenia Dima, Chişinău, Ed. ARC&GUNIVAS, 2007, p. 1696.
Nicolae Balotă, Marginalii la o istorie a romanului modern, prefață la R.-M. Albérès, Istoria romanului modern,
Bucureşti, Ed. pentru literatură universală, 1968, p. VII.
3
Pierre de Boisdeffre, O istorie vie a literaturii franceze de azi, Bucureşti, Ed. „Univers“, 1972, p.181.
4
Mirela Roznoveanu, Civilizația romanului. Rădăcini, vol.I, Bucureşti, Ed. „Albatros“, 1983, p.13.
1
2
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polifonie sau simultaneitate epică, meditaţie şi discurs estetic şi eveniment care-şi pretinde realitatea“ 1,
iar Northrop Frye consideră romanul „o formă de ficţiune în proză care presupune prezentarea
evolutivă a unui personaj, surprinderea manifestărilor umane în societate, formă extrovertă, dar
personală“ 2.
Structură epică deschisă modificărilor de conţinut şi formă, romanul evoluează în raport cu
epoca şi idealurile ei estetice, având un fond de transformare şi permanenţă, întemeiat fiind pe o funcţie
naturală şi transistorică; acesta poate fi perceput ca o atitudine existenţială bazată pe relaţia dintre
arhetipuri universale şi o tematică istorică. Deoarece la început reprezenta un gen umil, adresat unui
public divers şi nepretenţios, care nu respectă normele artei antice, romanul nu a beneficiat de arte
poetice care să-i fixeze canoanele de existenţă, această lipsă de constrângeri având ca efect aşa-numitul
proteism al speciei (tendinţa de a lua forme diferite). Romanul nu are deci reguli fixe, precum tragedia,
epopeea, oda etc., distingându-se prin supleţe, capacitate de adaptare la toate epocile şi curentele
literare, într-o permanentă căutare de noi forme de exprimare. Romanul reflectă existenţa în toată
complexitatea şi sub toate aspectele sale, de la nivelul social, instituţional al epocilor istorice, al
curentelor de gândire, al problematicii universale, al maselor, până la cel al individului, surprins şi
analizat din punct de vedere psihologic, afectiv, mental, relaţional, familial etc. Nu există o specie
literară cu mai mari disponibilităţi spre viaţa reală, fiind de aceea considerat o replică a modernităţii la
epopeea Antichităţii.
Din caracterul proteiform al speciei, din multitudinea de criterii posibile de apreciere şi
delimitare tipologică, din diversitatea infinită a structurilor romaneşti, rezultă o clasificare destul de
complicată a genului. Astfel, se pot avea în vedere: a) criteriul temporal, al momentului în care se
petrece acţiunea: romane istorice, contemporane, de anticipaţie;

b) mediul investigat: romane rurale,

urbane, regionale; c) modalitatea compoziţională abordată de autor, formula epică: roman epistolar,
eseu, jurnal etc.; d) problematica abordată: romane sociale, psihologice, cavalereşti, de aventuri,
poliţiste, istorice, alegorice etc.; e) amploarea epică: roman-ciclu, roman-fluviu, roman-frescă; f)
procedeul narativ pe care se bazează textul: roman de analiză psihologică, experimental, roman-eseu,
parabolă, alegorie, fantastic, oniric etc 3. Această clasificare, din Dicţionarul de termeni literari, ca
multe altele, este evident incompletă, de vreme ce nu are în vedere şi alte categorii de roman:
tradiţional/modern, obiectiv/subiectiv etc.

1

Ion Vlad, Lectura romanului, Cluj-Napoca, Ed. „Dacia“, 1983, p. 38.
Northrop Frye, Anatomia criticii, Bucureşti, Ed. „Univers“, 1972, p. 55.
3
Mioara Apolzan, Dicționarul de termeni literari, Bucureşti, Ed. „Univers“, 1976, p. 239.
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Metamorfozele romanului au fost condiţionate de modelele epice anticipative şi de
continuitatea structurilor romaneşti. Diacronia romanului, unitate a continuităţii şi a discontinuităţii,
presupune existenţa unor modele epice anticipative, de la Epopeea lui Ghilgameş, Ramayana şi
Mahabharata până la Iliada, Satyricon, Măgarul de aur, ce pun în lumină o polifonie de teme, motive,
elemente compoziţional-estetice, în paralel cu naşterea şi renaşterea poeticii romaneşti, la care concură
şi o serie de factori activi: mentalitatea spirituală şi estetică a epocii, modelul literar anterior (ceea ce
ţine de tradiţie) şi cel nou (orizontul de aşteptare), recurenţa unor proprietăţi discursive.
Sincronic sau diacronic, poetica romanului reprezintă acel fond de convenţii şi norme pe care
se grefează atât elementele novatoare impuse sistemului epic de către scriitor, cât şi gradul de coeziune
dintre esteticile ce-i determină ficţiunea (clasicismul, romantismul, realismul, barocul) şi modalităţile
de integrare a realităţii. Se îmbină, astfel, istoricitatea materialului preluat din realitatea obiectivă cu
trăsăturile transistorice, imuabile, căci povestirea rămâne o atitudine fundamentală de enunţare a vieţii,
iar proza – o formă de expresie atemporală. De aceea, trebuie precizate permanenţele – determinările
tematice (aspectele generale ale realităţii transfigurate în operă), modale (naraţiune, dialogul,
monologul, descrierea), submodale (homodiegetica şi/sau heterodiegetica) şi formale (în general, în
proză), fără a fi neglijate libertăţile romaneşti – eliberarea creatorului de tehnici şi structuri narative
clasicizate de predecesori în favoarea unora moderne (introspecţie, autoreflexivitate, intertextualitate,
joc al limbajelor). Estetica romanului îşi are originile în permanentul dialog cu spiritul veacului ce
presupune continuitatea anumitor teme, motive, procedee epice, dar şi promovarea noului, ca rezultat al
schimbărilor sociale, politice, economice, al modificării ideilor filosofice şi al evoluţiei tehnologice şi
ştiinţifice. De aici, ţesătura imprevizibilă de fenomene romaneşti, acronice, sincronice şi diacronice.
Romanul reintră etern în sfera actualizărilor culturale, printr-un proces determinat de forma
mentis, limbă, tradiţii, societate şi istorie. Aşa se explică de ce romanul este aparent acelaşi şi totuşi
altfel, pretutindeni şi oricând. Acelaşi, pentru că din perspectiva contemporană se poate înţelege,
actualiza şi valoriza orice roman; altfel, pentru că două romane nu sunt identice nici ca arhitectură
epică, nici ca retorică, poetică şi poietică (fără a nega o anumită interferenţă) şi aceasta deoarece
romanele renasc permanent în mentalităţi, tradiţii, istorii şi limbi diferite (logica unui popor depinde şi
de limba pe care o vorbeşte).
Pentru a înţelege în mod corect poetica acestui gen hibrid este necesară o coborâre spre un
intium, unde sălăşluiesc capodoperele vedice, Ramayana şi Mahabharata, supranumite „romane
prototipice“, texte epice de o mare vitalitate estetică ce conţin in nuce poetica romanului modern.
Mirela Roznoveanu vede într-o altă carte esenţială a umanităţii, Biblia, un „catalog al stilurilor“, „un
ipotetic roman al unei familii în care naratorul a folosit pentru fiecare capitol în parte o altă modalitate
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narativă şi un alt registru stilistic, iar personajele, mereu altele, acordă continuitate şi unitate naraţiunii
prin strânsa legătură de rudenie, permanent afirmată şi capacitatea, mereu reînnoită, de a se proiecta
prin idee în cei ce vor vieţui în viitor“ 1. Totodată, tipul de tensiune creat în Iliada lui Homer poate fi
considerat sursa poeticii romaneşti şi a retoricii clasice; ea acreditează nu doar simetria compoziţiei şi
circularitatea ei ca la Rebreanu, ci şi ideea de construcţie epică a tensiunii, omniprezentă în romanele
contemporane; aşa cum unitatea de timp bine delimitată în care se desfăşoară diegeza va apărea şi la
James Joyce (Ulysses − o zi) sau Virginia Woolf (Zilele – câteva zile). Literatura latină se leagă
invariabil de istorie şi filosofie, de logica senzualistică a stoicilor, pentru care reprezentarea este o
impresie de suflet, un rod al memoriei afective, dar şi de arta de a trăi raţional, propusă de Marc
Aureliu, ce presupunea autocontemplarea minuţioasă, autoanaliza, formarea fără a ţine cont de ceilalţi,
„după plac“, esenţiale, în acest sens, fiind romanele Satirycon de Petronius şi Măgarul de aur de
Apuleius. Cel dintâi este important, în primul rând, prin viziunea nouă asupra personajelor ce nu
aparţin legendei sau istoriei, ci întruchipează categorii umane universale: şarlatanul, parvenitul,
intelectualul declasat, arivistul, sunt prin excelenţă antieroi, degradarea lor fiind pricinuită de modul de
viaţă. Totul pare a sta sub zodia parodiei, comicul de limbaj servind la individualizarea antieroilor ce
surprind plastic limitele eterne ale omului în ceea ce priveşte conduita, inteligenţa, generozitatea,
moralitatea etc. Pe de altă parte, Măgarul de aur are caracter autobiografic în care personajul-narator,
metamorfozat în măgar, îşi scrie romanul experienţei, în viziune realistă, ironică şi parodică, în care
coexistă elemente de un comic amar şi de tragic autentic.
Epoca următoare Antichităţii, Evul Mediu, a dezvoltat, în primul rând, o literatură a
evenimentului, a faptelor, legată de geneza noilor popoare, de afirmarea lor, edificatoare fiind poemele
epice Cântecul Nibelungilor şi Cântecul lui Roland, create în spiritul epopeilor homerice. Circulă
romanul cavaleresc, în care accentul cade pe eroism, pe simţul onoarei, pe urmărirea unui scop nobil şi
măreţ, pe cultul unei doamne pentru care eroul trece prin încercări dificile. Aceste caracteristici apar, de
exemplu, în romanele lui Chretien de Troyes, Cavalerul Lancelot, Yvain sau Cavalerul cu leul,
Perceval. În Renaştere, încrederea acordată raţiunii, cultul libertăţii, al demnităţii şi al perfectibilităţii
fiinţei umane, admiraţia faţă de antichitate a prilejuit apariţia romanului Don Quijote, de Miguel de
Cervantes, în care se înfăţişează superioritatea morală şi a inteligenţei eroilor simpli asupra acelora din
clasele conducătoare, efortul omului de a se ridica deasupra unei vieţi prozaice şi mediocre, dând cea
mai mare atenţie cazurilor luate din viaţa de toate zilele, elemente prin care Cervantes „a dat cel dintâi
model al romanului realist modern“ (Menendez y Pelayo). Secolul al XIX-lea este cel care
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revoluţionează specia, prin lărgirea cadrului epic, diversitatea mediilor sociale surprinse, transformările
suferite de personaje, o arhitectură narativă elaborată, domnia adevărului arid, mărci ale realismului, iar
cel care este considerat creatorul romanului modern în literatura universală este Honoré de Balzac.
Dintre toate variantele povestirii care şi-au adus contribuţia la geneza poeticii romanului,
letopiseţul a avut un rol deosebit, fiind primul text autentic istoric şi literar, viaţă tranformată în text,
introducere a evenimentelor în memorie colectivă, după schema „viaţa“=„text-memorie“ 1, conform
expresiei lui Lotman. Detaşarea de modelul istoriograf autohton şi apropierea de cel european este
oferită de Dimitrie Cantemir în Istoria ieroglifică, primul roman al literaturii române, ce structurează în
aceeaşi imagine existenţa individuală a omului, istoria, mitul şi imaginarul. Influenţa traducerilor şi a
adaptărilor se reflectă în primele începuturi de „romanţuri“: Istoria lui Alecu de Ion Ghica (1848),
Serile de toamnă la ţeară de Alexandru Cantacuzino (1855), Don Juanii de Bucureşti de Radu Ionescu
(1861), Manoil (1855) şi Elena (1862)de Dimitrie Bolintineanu.
Apariţia, în 1863, a romanului Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică şoareci mănâncă
marchează convergenţa europeană, sintetizează încercările predecesorilor şi realizează un personaj
memorabil - Dinu Păturică, figură ce reprezintă clasa în ascensiune şi configurează tipul ciocoiului.
Ciclul Comăneştenilor al lui Duiliu Zamfirescu marchează o nouă treaptă în procesul de maturizare a
prozei româneşti, autorul propunându-şi să găsească prin artă adevărul, analizând universul social şi
uman al clasei boierilor, aşa cum Slavici a descris lumea ţărănească, iar Caragiale – universul
mahalalelor şi al oraşelor de provincie. În fiecare dintre cele cinci romane diversifică tematica:
stingerea unei clase şi ascensiunea alteia (Tănase Scatiu), familia, iubirea şi căsătoria (Viaţa la ţară),
războiul (În război), căsătoria şi politica (Îndreptări), roman sentimental (Anna). Criteriul moral, care
domină rezolvarea epică şi finalitatea destinelor în Ciocoii vechi şi noi, este completat, în cazul lui
Duiliu Zamfirescu de criteriul estetic, manifestat prin idilismul, cultul trecutului, nobleţea
sentimentelor, ce vădeşte „o mare consecvenţă în epurarea lumii de elemente dizgraţioase şi
vulgaritate“ 2. Poetica scriitorului este dezvăluită într-o Scrisoare către Titu Maiorescu (Orvieto, 6
octombrie 1890): „...a avea imaginaţie ca Alexandre Dumas şi stil ca Flaubert nu e destul pentru a scrie
un adevărat roman modern, ci pentru aceasta se cere arta de a şti să spui lucruri posibile – acest a şti să
spui devine totul“ 3.
Maturizarea creaţiei romaneşti autentice începe cu Ion Creangă, Ioan Slavici şi Mihai
Eminescu. La autorul Amintirilor din copilărie se remarcă atribute ce îl apropie de scriitorul modern
Ioan Lotman, Studii de tipologie a culturii, Bucureşti, Ed. Univers, 1979, p. 22.
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Bucureşti, Ed. 100+1Gramar, 2003, p. 106.
3
Duiliu Zamfirescu, Cele mai frumoase scrieri, Text ales şi stabilit, prefață, tabel cronologic, note şi indici de Alexandru
Săndulescu, Bucureşti, Ed. Minerva, 1971, p. 124-125.
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(căci sub limpezimea şi seninătatea arborate, lumea nu-şi pierde natura problematică, misterioasă,
întoarsă spre profunzimile spiritului): existenţa a două realităţi, la fel de puternice şi legitime, una
concretă şi cealaltă ideală, întru absolutul copilăriei eterne, mitice, purificate de occidental şi cu
reverberaţii ce se pierd în inefabil; intuiţia fără greş a valorilor şi a limitelor omului; adresarea către un
cititor ideal, de mare elevaţie căci numai „intelectualii adevăraţi l-au priceput cum trebuie pe
Creangă“ 1. Roman al timpului, Amintirile lui Creangă sunt o meditaţie senină asupra funcţiei cognitive
şi autocognitive a treptelor maturizării personajului – obiect al acţiunii, ce devine agent al naraţiunii
detaşat printr-un cod intradiegetic în şi prin discursul narativ de eroul textului, iar printr-un cod
extradiegetic de epocă.
Autorul Marei, frescă socială, este primul scriitor român care nu gândeşte teoretic cu noţiuni
luate din cărţile altora, ci descoperă şi construieşte practic conceptul de roman românesc modern şi
romanul însuşi, punând prin opera sa, bazele realismului românesc modern. În centrul operei stă
personajul caracterizat prin consecvenţă psihologică, caracterul, ca sinteză socială şi etnică, expresie a
individului depozitar al trăsăturilor poporului său, deci al unor determinări istorice. Totodată, reflecţiile
lui Slavici privind arta romanului pot fi considerate prima încercare de elaborare a unei retorici a epicii
româneşti moderne: „Nu caut vorbele care exprimă starea mea sufletească, ci pe acelea care produc în
alţii starea sufletească de mine intenţionată, fie a mea, fie cu totul alta“, „izvorul creaţiunii este un
simţământ puternic, pe care scriitorul vrea să-l reproducă în inimile altora (...) Nu poate să fie artist nici
cel ce nu e stăpânit de un asemenea simţământ, nici cel ce nu e pornit spre a-l reproduce“ 2.
Un moment de referinţă în modelarea unei poetici a romanului românesc îl constituie Geniu
pustiu care pare a revela raporturile dintre ritmul istoriei şi gândirea filosofică: „simplitatea elementului
presocratic (care dă compunerea lumii), simplitatea cunoaşterii de sine, cu Socrate, a Ideii, cu Platon, a
formei logice, substanţiale, cu Aristotel, a subiectivităţii, cu creştinismul, a divinului, cu filosofia
medievală, a naturilor simple, cu Descartes, a percepţiei şi a reprezentării, cu empiriştii, a monadei, cu
Leibniz, a conştiinţei transcendentale, cu Kant, a Eului, cu Fichte, a Spiritului, cu Hegel“ 3. Sincronic
sau diacronic, poetica romanului lui Mihai Eminescu reprezintă fondul artistic de convenţii şi norme pe
care se profilează atât înnoirile impuse sistemului epic de către autor, cât şi gradul de convergenţă
dintre romantismul ce-i determină ficţiunea şitipurile de integrare a realităţii. Roman liric prin
excelenţă, Geniu pustiu estetizează ficţiunea prin permanenta potenţare a obiectivului prin subiectiv,
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prin descrierea semnificativă, armonizată cu cea ornamentală, prin personajul problematic în ipostaza şi
experienţa omului de geniu, ce va fi reluată în proza căutătorilor de absolut din perioada interbelică.
Romanul românesc intră cu adevărat în faza modernă prin scriitorii din perioada interbelică,
care vor cristaliza o poetică romanescă sincronă cu cea europeană, dar originală prin matricea narativă
specifică. Persistă acum tendinţa de obiectivare a romanului tradiţional, de esenţă socială, realizată în
diverse formule artistice, prin intermediul operelor lui Liviu Rebreanu (Ion, Răscoala), Mihail
Sadoveanu (Baltagul), Gib Mihăescu (Rusoaica), George Călinescu (Enigma Otiliei), Cezar Petrescu
(Întunecare), G. M. Zamfirescu (Maidanul cu dragoste). Simetric, romancierul român simte nevoia
sincronizării cu romanul european, marii înnoitori ai prozei secolului al XX-lea (Marcel Proust, James
Joyce, Virginia Woolf, Thomas Mann, Franz Kafka) fiind recenzaţi şi valorificaţi de Camil Petrescu,
Hortensia Papadat-Bengescu, Anton Holban. Perioada dintre cele două războaie mondiale reprezintă,
aşadar, un moment de referinţă în evoluţia prozei româneşti, atât prin lărgirea ariei tematice, prin
cuprinderea unor mai variate medii sociale, cât şi prin diversificarea formelor de expresie epică, a
modalităţilor narative, a ideilor filosofice ale epocii. Martor al devenirii fiinţei omeneşti, din
Antichitate până astăzi, romanul este, fără îndoială, un imperiu al libertăţii absolute.
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CAFENEAUA – SPAŢIU SOCIOPET
Prof. ELENA-ROXANA POPA, Colegiul Naţional „Ferdinand I“, Bacău
Lucrarea de faţă îşi propune să studieze rolul pe care îl are ritualul de a bea cafea în
societatea românescă şi, în general, europeană, precum şi reflectarea acestui obicei în operele
literare.
Cuvinte-cheie: cafea, cafenea, scriitori, Bacovia
Cafeneaua – scurtă privire diacronică
Odată cu răspândirea cafelei în lume şi cu apariţia cafenelelor, ia naştere o societate de consum
şi se dezvoltă o sferă publică şi noi moduri de organizare socială. Cafeneaua era înţeleasă ca fiind un
spaţiu nou, social, unic, în care distincţiile în funcţie de categoriile sociale erau temporar ignorate iar
dezbaterile dezinhibate pe interese politice şi filozofice înfloreau 1. Noutatea a fost acceptată cu greu de
lumea neconsumatoare de cafea, aceasta trebuind să fie înduplecată să accepte supa neagră, fierbinte şi
locurile unde se consuma. Creşterea obiceiului de a bea cafea şi legalizarea cafenelei a presupus multă
muncă persuasivă din partea susţinătorilor, curiozitatea, comerţul şi societatea civilă constituind factori
importanţi pentru convingerea populaţiei.
Referitor la rolul pe care îl are cafeneaua în comparaţie cu alte spaţii, se poate observa studiul
lui Edward T. Hall (1971:130) care distinge trei aspecte inedite ale spaţiului, după cum acesta prezintă
o organizare rigidă, semi-rigidă sau informală. Spaţiul cu organizare fixă constituie unul dintre cadrele
fundamentale ale activităţii indivizilor sau grupurilor. Acesta cuprinde aspectele materiale alături de
structurile ascunse, interiorizate care regizează comportamentul oamenilor. Astfel, construcţiile
reprezintă un exemplu de spaţiu cu organizare fixă. Însă, modul lor de împărţire, de organizare internă
corespunde structurilor caracteristice determinate de cultură. Hall prezintă (1971:138) anumite spaţii
care au ca efect menţinerea izolării, a introvertirii indivizilor, numite sociofuge, în timp ce alte spaţii
atrag, fiind numite sociopete. De aici, scopul cafenelei de a atrage clienţii, de a-i determina, prin aspect,
oferte şi relaţiile dezvoltate în interior, să rămână cât mai mult timp acolo.
Prima cafenea a fost deschisă în Cairo, în anul 1550, cafenelele devenind locuri de subversiune,
în acele spaţii punându-se la cale diverse jocuri politice. În anul 1554 apar menţionate, în scrieri,
primele cafenele în Constantinopol, iar după 20 de ani exista printre breslele negustorilor şi aceea a
1
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cafengiilor (Dr. Stavros, p. 93). Mai târziu, în câteva oraşe din Orientul Mijlociu cafenelele au fost
contestate şi închise… În cafenele, „sara se adună mai toţi locuitorii ce n-au altă petrecere pentru acele
oare; ei ieu ceva, altă dată nimică, spun, râd, vorbesc moral şi, mai multe dăţi nemoral, politică, când
nu-i stare de asedie, literatură, anecdote; jurnalele fac mai ales materia conversaţiei, care se prelungeşte
până când, după legi, stăpânul este silit să stângă gazul şi să înceapă a închide obloanele şi uşile, şi
atunce încă mulţi ies cu mare greu şi după întriite îndemnări“ 1.
În Londra, cafenelele au devenit repede un fel de universităţi, unde plăteai un penny ca să intri
şi doi pentru cafea şi ziar. Acestea reprezentau locuri în care puteai găsi ultimele ştiri şi, puţin mai
târziu, au devenit un fel de centru de monopol al ziarelor. Primele cafenele din Marea Britanie nu erau
Starbucksurile globale de astăzi, ci produsul unei lumi în care noutatea nu era un un nivel ridicat de
vânzări, ci un fenomen la care te uitai sceptic. În Statele Unite, Partidul Cafelei din Boston a interzis
consumul de ceai, iar, pentru a creşte consumul cafelei, în 1773, unii protestatari au aruncat în ocean
340 de cutii de ceai. Cafenelele din Franţa au început să se înmulţească o dată cu venirea din Sicilia a
lui Francisco Procopio care, la sfârştul secolului al XVIII-lea, văzând succesul cafenelelor vieneze, şi-a
deschis propria cafenea, numită Café Procope, în care puteai consuma atât cafea, cât şi şerbeturi sau
băuturi alcoolice în timp ce jucai şah sau citeai un ziar.
Cafeneaua în România – critici şi aprecieri
În societatea românească, cafeneaua a apărut în operele scriitorilor încă din secolul al XVIIIlea, Anton Pann utilizând acest termen în povestirea O şezătoare la ţară: „Sosind şi bărbatul pamândoi îi ia/ Şi cu dânşii merge drept la o cafenea“ 2 .
Un scriitor care subliniază lipsa de distincţie a cafenelelor din Iaşi în comparaţie cu celebrele
cafenele franţuzeşti, austriece şi spaniole a căror eleganţă o cunoscuse şi apreciase este Mihail
Kogălniceanu. Acesta prezintă aspectul mediocru şi clientela deloc selectă ce populează aceste spaţii,
fenomen valabil şi în celelalte oraşe ale ţării: „În Iaşi cafelele, botezate sub numele dispreţuitor de
cafenele, nu sunt vizitate decât de canalie, adecă de negustori, de vataji, de cîţiva scriitori, de tot ce, în
sfârşit, nu se numără între rangurile aristocratice sau care au pretenţie de aristocratice“ 3. Scriitorul
aduce o critică la adresa numelui provenit din tc. kahvehane, ce s-a impus pe teritoriul ţării noastre, în
defavoarea termenului occidental, fr. café, apreciat în mod special de bonjurişti. Fenomenul a fost
cauzat de caracterul oriental şi de standardele joase la care instituţia s-a raportat vreme îndelungată,
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Anton Pann, O şezătoare la țară, în Scrieri literare, 3, Text de Radu Albala şi I. Fischer, EPL, 1963, p. 86, apud
Constantin Călin, Dosarul Bacovia, II, Bacău, Editura „Agora“, 2004, p. 54.
3
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înainte de „a suferi“ procesul de occidentalizare din punctul de vedere al calităţii serviciilor, al
amenajării spaţiului, al denumirii instituţiilor ş.a.m.d.
Şi Caragiale ironizează, în dese rânduri, condiţia joasă a celor ce intră în cafenele şi discuţiile
banale, deloc intelectuale dintre aceştia. Astfel, Lache şi Mache sunt „doi tineri cu carte; ei ştiu de
toate câte nimic, aşa sunt adevăraţii enciclopedişti“, intervenind cu succes la conversaţiile din
cafeneaua „unde beau regulat, mai multe ori nu cu banii lor, cafea după masă“: despre poezie, viitorul
indrustriei, neajunsuri, microbi, spiritism etc.
În concepţia lui Mihai Eminescu, cafeneaua reprezintă spaţiul unde obţin elogii nemeritate,
facile, poeţii cumularzi, nedemni din cauza felului lucrativ în care se folosesc de scrisul lor improvizat:
Sînt cîntaţi în cafenele şi fac zgomot în saloane. Ceva mai sarcastic, Macedonski îşi imaginează, în
Noapte de noiembrie, parada funebră cu coşciugul său trecând pe Calea Victoriei, sediul cafenelelor, şi
curiozitatea clientelei formate din burghezi prozaici: „Dar iată că prin geamuri, privind din cafenele,/
Pe când îşi beau în tihnă ştiutele cafele,/ Samsarii se întreabă să afle de-a murit/ Vrun negustor de
bursă ori vrun lipscan falit?.../ Pe loc ce li se spune de mine,- îşi urmează/ Vorbirea ce-ntr-un singur
cuvânt se însumează:/ Cîştigul!...“.
Al. Vlahuţă se declară vehement împotriva cafenelelor şi reclamă confuzia ce se creează între
aşa-zişii scriitori ce vizitează în mod abuziv aceste localuri şi primesc aclamaţii gratuite pentru nişte
opere fără gust estetic, şi adevăraţii scriitori, cu devotament pentru ceea ce fac, considerând creaţia
literară de valoare, un efort ce trebuie desfăşurat în singurătate, şi nu în prezenţa unor ignoranţi care nu
ştiu să aprecieze adevărata muncă: „Dar cum socotiţi că toţi smintiţii/ Şi trîntorii de cafenele,/
Înfumuraţi şi plini de viţii,/ Să aib-acelaşi cer şi stele// Cu cei ce luptă şi-şi adună/ În faguri sfintele
gîndiri,/ Şi-şi dau viaţa pe-o cunună./ Din mîna dreptei Nemuriri?“ 1. La aceste acuze au existat şi
scriitori ce au reacţionat, motivând prezenţa lor în cafenea prin necesitatea unei comunicări într-o lume
aflată în continuă mişcare şi dezvoltare, ce le era favorizată de aceste spaţii în care se întâlneau pentru
a-şi împărtăşi unii altora idei legate de anumite aspecte culturale, economice, politice etc.
Cafenele semnificative ale secolului al XIX-lea
În Bucureşti, prima cafenea s-a deschis în anul 1667, iar proprietarul era un turc originar din
Constantinopol, pe nume Kara Hamie. Localul era amplasat pe locul unde astăzi se află Banca
Naţională. În cursul secolului al XVIII-lea s-au remarcat cafenelele lui Gheorghe cafegiul (în 1734),
Oprea cafegiul (în 1741) şi Stanciu cafegiul (în 1746). Negustorii de cafea şi proprietarii de cafenele au
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format bresle astfel, aşa cum era menţionat în lista Divanului din 1812, toţi cei din breasla cafegiilor
trebuiau să plătească o dare anuală de 850 de taleri.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cele mai cunoscute cafenele din Bucureşti erau
Cafeneaua Fieschi din Şelari, căutată în special de studenţi, pentru că avea şi biliard, Cafeneaua La
Brener, de pe strada Stavropoleos, locul unde se întâlneau agricultorii şi jucătorii de cărţi, Cafeneaua
Labes, de pe strada Germană, deschisă de Jacques şi Henry Labes, frecventată mai ales de tineri. Mult
mai renumită a fost Cafeneaua Fialkowski, de lângă Teatrul Naţional, deschisă de polonezul
Fialkowski în 1853. Aceasta avea o sală de biliard şi o alta cu mese pentru table şi domino. Ea devine o
adevărată instituţie, fiind locul de întâlnire al literaţilor şi altor oameni de cultură. Obişnuiau să vină
aici A.D. Xenopol, I.L. Caragiale, Duiliu Zamfirescu, Nicolae Filimon, Alexandru Macedonski sau
actorii Matei Millo şi Grigore Ventura. Majoritatea meselor de marmură erau stropite de cafea şi
cerneală, iar pe multe se găseau însemnări sau versuri. Cafeneaua Fialkowski îşi încheie viaţa odată cu
cea a patronului, în 1898.
O importanţă deosebită îi acordă I.L. Caragiale care, în multe dintre momentele şi schiţele sale,
face referire la această cafenea, ca fiind un spaţiu preferat în care oamenii se întâlneau şi îşi petreceau
mult timp în diverse scopuri. Fie că era perceput drept un izvor nesecat de informaţii, în care orice
lucru se afla imediat, „deşi scriu sub pseudonim, toată cafeneaua lui Fialkowsky ştie că sunt redactor“ 1,
fie că ajuta tinerii să creeze articole pentru redactarea unei reviste, „Întrunirea se va ţine la cafeneaua
Fialkowsky, sîmbătă, 15 ale curentei la 8 ore seara“ 2 sau doar facilita socializarea, dezvoltarea relaţiilor
interpersonale, „am cunoscut pentru întâia oară pe Leonică acum câţiva ani, vara, prin recomandarea
unui prieten, la cafeneaua Fialkowsky“ 3, spaţiul cafenelei era în permanenţă populat de oamenii
secolului al XIX-lea. Pentru a-i sublinia valenţele de spaţiu sociopet, scriitorul realizează şi o
comparaţie între Cafeneaua Brofft, asociată cuvântului moft, semn că cei care o frecventau,
intelectualii, erau prea mândri şi orgolioşi pentru a se amesteca cu oamenii inferiori lor, şi Cafeneaua
Fialkowsky, „cafenea-cofetărie […], un loc mult mai frumos şi mai confortabil“ 4. Totodată, se observă
diferenţe în comportamentul intelectualilor, dacă în Cafeneaua Brofft, ei erau foarte discreţi, discutând
în şoaptă, pentru a nu fi auziţi de ceilalţi, dimpotrivă, în Cafeneaua Fialkowsky, nu numai că îi
acceptau şi pe cei „neiniţiaţi“, dar discuţiile lor luau forma unor adevărate prelegeri, spre încântarea lor
şi a auditoriului.
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O celebră cafenea era Terasa Oteteleşanu, de pe Calea Victoriei, proprietar fiind Mihai Stere.
Aceasta era cafeneaua preferată a poeţilor, pictorilor, sculptorilor, actorilor şi ziariştilor. Cei care
făceau ambianţa localului erau Ion Minulescu, Liviu Rebreanu, Emil Gârleanu, Ioan Slavici, Octavian
Goga sau Şt.O. Iosif. În grupul artiştilor plastici se găseau Camil Ressu, Niculae Dărăscu, Iosif Iser şi
sculptorii Dimitrie Paciurea şi Franz Storck.
Cafeneaua Capşa rămâne însă, de departe, cea mai faimoasă. Înfiinţată de Grigore Capşa în
1891, ea devine spaţiul cultural şi politic al societăţii bucureştene. În prima perioadă, până la Primul
Război Mondial, aici obişnuiau să vină Alexandru Ghica, Radu Văcărescu, Mişu Văcărescu
(Claymoor), iar dintre scriitorii şi gazetarii politici: George Lahovary, Nae T. Orăşanu, Cincinat
Pavelescu etc. Cafeneaua se deschidea în fiecare dimineaţă la ora 7. Consumaţia de bază era şvarţul
(cafeaua neagră), dar şi cafeaua turcească sau cafeaua cu lapte, denumită capuţiner. Toate evenimentele
se dezbat la Capşa, iar lumea este încredinţată că lucrurile se vor desfăşura cum s-a hotărât aici.
Când, în august-septembrie 1936, apare zvonul închiderii cafenelei pentru a lărgi restaurantul, ziarele
scriau: Cafeneaua Capşa, uzina de vise, dispare. Capşa a fost un birou de informaţii politice, literare,
artistice şi moderne. Este o istorie, o cronică şi o pasiune.
La cafenea, în secolul trecut, oamenii jucau table şi cărţi; discutau aspecte interesante despre
societate; îşi împărtăşeau unii altora experienţe de viaţă; glumeau… Astăzi, au apărut tot felul de
cafenele, cafenea cu biliard, cafenea cu pariuri, cafenea cu jocuri de noroc, cafenea cu interent… În
majoritatea, muzica îţi afectează timpanele şi te invită să bei şi să pleci. Nu mai există ziare, ce să mai
vorbim de cărţi. O persoană inabordabilă, cu mână moartă, îţi pune în faţă o cafea şi te urmăreşte când
pleci cu o privire uşurată. Oamenii nu se cunosc, nu se salută, nu îşi zâmbesc. Intră şi ies ca din Bufetul
Gării. Perechile de îndrăgostiţi mai rămân după ce ceaşca s-a golit; ei şi bişniţarii, că au afaceri de
încheiat. Nu era aşa cafeneaua la începuturile ei, atunci ea reprezenta un mod de viaţă pentru cei care se
întâlneau acolo.
Cafeneaua în Bacău
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, în Bacău exista şi o stradă a Cafinelelor, iar la începutul
secolului XX acestea pătrund şi în sate, ca spaţii de interacţiune şi divertisment. Petrecerile cotidiene
ale oamenilor din Bacău şi nu numai, aveau note hibride, groteşti, care arătau lipsa de gust şi de stil,
întâlnită în aproape toate domeniile.
O importanţă deosebită a acestei instituţii i-a acordat poetul băcăuan George Bacovia care, deşi
a numit cafeneaua în scrierile sale nu în dese rânduri (în poeziile De artă, Seară tristă, Şi ninge şi de
trei ori în proză), acest spaţiu a jucat un rol important în dezvoltarea vieţii şi a scrisului său, după cum
afirma şi criticul Constantin Călin: „Corespondentul clubului din lumea occidentală, cafeneaua făcea
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parte din mitologiile imposibil de ignorat de cineva care vroia să devină poet“ 1. Cu toate că primirea
poetului la Bucureşti de către Al. Macedonski şi intrarea în lumea celorlalţi poeţi are loc la „Cafeul
Imperial“ (Kübler), cafenea vestită, „mare, elegantă, de stil vienez“ 2 ce le conferea Kuebleriştilor iluzia
că aparţin unei elite, formaţia sa provincială şi convingerile dobândite până atunci îl atrag tot spre
cafenele mai mici, comune, „cu public pestriţ, fără ierarhii, ritualuri şi gusturi specializate“, spaţiu în
care putea crea fără a fi constrâns şi cunoscut de ceilalţi.
În Bacău, oraş comercial, distracţia devine, încă din primii ani ai secolului XX, o marfă, una
foarte solicitantă. În acest sens, procesul de evoluţie al acestui comerţ este, în mare măsură, apropiat de
acela al comerţului de obiecte. Mai ales din punct de vedere terminologic, localurile se diferenţiază şi
se diversifică, pe lângă crâşme, birturi, taverne, cantine iau naştere restaurante şi cafenele, unele cu
program distractiv, apărând aşa-zişii antreprenori de variéte. Viaţa mondenă reflectă, mai mult decât
cea comercială, psihologia proprie locului şi momentului. Simt, acut, nevoia de distracţie fie cei cărora
le merge bine, prosperi, fie cei nefericiţi, disperaţi. „Ca orice oraş din lume, Bacăul avea ambele
categorii. Pentru a crea noi dependenţe, achiziţiile în materie de divertisment erau introduse cu mare
tapaj, apelându-se la tot felul de mistificări. Prima dintre acestea e însăşi denumirea, epatantă, dată
pretinselor saloane:Continental, Imperial, Eden, Splendid etc. Teama de ridicol se întâlnea rar. Produs
de imitaţie, divertismentul ia, în atari condiţii, forme exagerate, caricaturale... Aflată în schimbare,
lumea românească de atunci e una agitată, plină de ambiţii, avidă de senzaţional, egoistă. Divizările şi
ierarhizările duseseră la apariţia a tot felul de cercuri şi grupuri, al căror număr creşte an de an“ 3.
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PERSONAJUL LITERAR – REPERE TEORETICE
Prof. GIGLIOLA CEUNAŞ – Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Venit din Poetica lui Aristotel, conceptul de personaj literar, „imitaţia unor oameni”, a

cunoscut mutaţii esenţiale, de la poetica antică, unde era văzut ca un caracter nobil, la clasicism,
romantism, realism, până la literatura modernă, când se încadrează în sfera abisalului. Însă
dintotdeauna, epicul, mai ales, s-a construit în jurul unui personaj ce i-a conferit nemurire.
Cuvinte-cheie: personaj, clasicism, romantism, actant, estetic
Personajul, ca semn central al operei literare narative, concentrează toate semnificaţiile majore
ale acesteia. Termenul vine din franceză – „personnage”, prin filiera latină – „persona”, („mască de
teatru”, „rol”). Personajul este un factor structurant al povestirii, „un fir conducător care creează
posibilitatea unei bune înţelegeri a motivelor îngrămădite şi se constituie într-un mijloc auxiliar de
clasificare şi ordonare a motivelor”.[1] Indiferent cum este numit – erou, protagonist, figură, actant etc. ,
personajul este un tip uman semnificativ, o individualitate cu trăsături fizice şi morale distincte, pusă în
lumină printr-un şir de întâmplări situate într-un anumit cadru temporal şi social. El poate fi definit din
mai multe perspective: morală (raportul dintre om şi el însuşi), socială (raportul om-societate), ontică
(raportul om-univers), estetică (raportul realitate-convenţie narativă).
Conceptul estetic de personaj literar are vârsta oricărui concept venit din Poetica lui Aristotel,
potrivit căruia personajul şi acţiunea, ca principale mijloace de realizare a textului narativ, se află întrun raport de intercondiţionare. Dacă personajul este „imitaţia unor oameni”, iar subiectul este „imitaţia
unor acţiuni”, în totalitate opera literară este considerată de poetica antică drept „imitaţie cu ajutorul
cuvintelor”[2], adică o convenţie, un joc propus de autor pentru a procura plăcere şi a produce catharsis.
Fictivizarea acţiunii şi a personajului în limitele verosimilităţii nu a anulat vraja acestor două concepte
ale teoriei şi criticii literare şi funcţia lor modelatoare şi estetică.
În diacronia literaturii, personajul a cunoscut mutaţii esenţiale pe măsura schimbărilor produse
în concepţiile estetice şi în operele literare aparţinând diferitelor curente. În Poetica sa, Aristotel
defineşte personajul drept un caracter ce trebuie să întrunească trăsături precum nobleţea, potrivirea
(„există o fire bărbătească: nici bărbăţia, nici cruzimea nu se potrivesc cu firea femeii”), „asemănarea”
(între tipul creat şi modelul din realitate), statornicia.[3] Personajul antic se detaşează prin logică, unitate
interioară, verosimilitate, raţionalitate, inteligibilitate.
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Clasicismul a insistat asupra unităţii personajului, concepând foarte riguros ideea de
consecvenţă, străduindu-se să creeze caractere universal-valabile, nu simplificând trăsăturile umane, ci
ierarhizându-le în funcţie de cea dominantă. Fiind inspirat din antichitatea greco-romană, este dominat
de raţiune, are simţul onoarei şi al datoriei, iar tipul uman creat concordă cu firea, nivelul geografic, cu
era istorică, cu vârsta modelului din realitate. Personajul romantic provine din toate mediile sociale,
este sfâşiat de trăirile interioare antagonice, se transformă, suferă mutaţii spectaculoase, este „un
monstru de frumuseţe sau de urâţenie, de bunătate sau de răutate, ori de toate acestea amestecate (...), e
bizar, enigmatic, rebel”[4] Ca tipuri întâlnim acum visătorul, inadaptatul, geniul, demonul, titanul,
mesianicul, scepticul, cinicul, etc.
Realismul promovează eroii văzuţi în transformare, fără ca, în acest mod, caracterele să-şi
piardă unitatea. Dacă romanticii fuseseră interesaţi de formele atipice, de genii şi de monştri, iar clasicii
se ocupaseră de omul normal, echilibrat, cei mai mulţi scriitori realişti revin la omul normal, considerat
nu în generalitatea lui clasică, ci în diversitatea lui individuală şi istorică, în nenumăratele lui
întruchipări pe care le conferă observarea realului. El provine din toate straturile sociale şi poate avea
orice vârstă, iar psihologia lui se poate desprinde din portret, comportament, îmbrăcăminte, vorbire şi
mediul în care trăieşte. Ca tipuri, acum circulă avarul, parvenitul, snobul, ratatul, degeneratul, etc. În
naturalism, comportamentul şi acţiunile personajului sunt determinate de cauze ereditare, boală,
instincte, obsesii.
Literatura modernă promovează personajul ca expresie a unei sensibilităţi, nu a unei dimensiuni
caracterologice; acesta îşi pierde consistenţa şi coerenţa pentru a întruchipa deseori un simbol. Prin
analiză şi autoanaliză, se sondează zonele cele mai ascunse ale trăirii şi ale gândirii personajelor, se
caută răspunsuri la întrebările fiinţei. Acum, eroul suferă un proces al dezeroizării reflectat în planul
vieţii interioare, e capabil de acte gratuite şi refuză normele sociale, psihologia proprie încadrându-se în
sfera abisalului.
Dacă urmărim mutaţiile de esenţă ale romanului în procesul devenirii sale ca specie literară, ne
surprinde, desigur, dinamica relaţiei scriitor-narator-personaj. Din acest punct de vedere, personajul
literar trăieşte sub imperiul tutelar al viziunii artistului care îi conduce destinul direct şi făţiş, sau
indirect şi disimulat. În proza clasică, romancierul nu-şi lasă eroul să se desfăşoare în voia întâmplării
şi să gândească ce vrea el despre situaţiile în care e pus, ci îl obligă să exteriorizeze ceea ce gândeşte
autorul. Dar nu numai atât, ci chiar universul interior al personajului trăieşte în funcţie de cât vrea să
spună autorul, de optica acestuia. Situându-se înăuntrul şi în afara fiecărui personaj, scriitorul este
stăpân absolut pe spaţiu şi timp, iar omniscienţa sa îl imobilizează, punându-l în situaţia de a se lăsa
manevrat.
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În proza modernă, instanţa auctorială şi-a pierdut prestigiul, vocea naratorului scientist s-a
diseminat. Autorul conduce acum destinul personajului din umbră, deghizat, fiind prezent în text sub o
formă sau alta, căci nu trebuie să uităm niciodată că „un autor poate până la un punct să-şi aleagă
deghizările, el nu poate alege niciodată să dispară”.,[5] Confundându-se adesea cu eroii săi, vocea
auctorială se pulverizează în ipostaze naratoriale.
Din perspectivă temporală, formula: scriitor-narator-personaj înregistrează în evoluţia
romanului diferite ipostaze pe care le putem urmări în actul de receptare a textului literar, înţelegând
valorile axiologice ale acestui concept în cadrul demersului critic. De la eroul manevrat de autor, se
trece la personajul-narator. Mai apoi, protagonistul romanului colaborează cu autorul transformându-se
în conştiinţă centrală, în personaj-reflector. Odată cu modificările din structura naratorială, viaţa
personajului se diversifică şi se vitalizează, el devine personaj-experienţă, personaj-raţiune, personajconştiinţă. În formula romanului auctorial, nararea faptelor la persoana a treia înseamnă identificarea
naratorului cu autorul. În noul roman, relatarea la persoana întâi este indiciu că eroul însuşi a devenit
instanţă coordonatoare, conştiinţă de sine.
În momentul trecerii de la naratorul de persoana a treia la cel de persoana întâi, de cele mai
multe ori la naratorul-personaj care se povesteşte pe sine, literatura se subiectivizează, ivindu-se alte
modalităţi de expunere: fluxul conştiinţei, uzitat de James Joyce, presupune senzaţiile înregistrate în
pagină ca imaginile pe o peliculă de film; memoria involuntară a lui Marcel Proust permite acronia
romanului, întoarcerea în timp pe baza unei senzaţii inconştiente, declanşată de o imagine instantanee a
unui obiect sau eveniment din trecut. Mai vechi sau mai nou, rezultat din firescul naraţiunii sau urmărit
programatic, procedeul conduce la o multiplicare a perspectivelor şi a vocilor narative, la o polifonie a
narativităţii cu indubitabile efecte estetice, cu o savantă distribuţie de roluri discursive. Personajulnarator povesteşte, în timp ce personajul-actor participă la acţiune. Personajul alter-ego constituie o altă
faţetă a autorului, conferindu-i o mai mare obiectivitate în discurs. Uneori naratorul, chiar exprimânduse la persoana a treia, îşi pierde calitatea de omniscienţă prin preluarea funcţiei narative de către un
personaj prin viziunea căruia se filtrează faptele, aşa-numita focalizare epică. Este personajul-reflector
sau raisonneur care selectează şi interpretează în mod subiectiv faptele pe care le prezintă.
Raportul dintre narator şi personaj creează viziunea/perspectiva narativă denumită în unele
tratate de teorie literară şi viziunea „dindărăt” pentru naratorul omniscient, „împreună cu” pentru
egalitatea dintre narator şi personaj şi viziunea „dinafară” în care naratorul ştie mai puţin decât
personajul, rămânând în ipostaza de simplu martor.
Tipologia personajelor este foarte amplă, clasificările operându-se pe baza mai multor criterii.
După gradul de transfigurare a realităţii, există personaje pur fictive sau atestate istoric. Uneori
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personajul poate fi însuşi scriitorul sau poate prelua diferite date din viaţa acestuia devenind un alterego. După modul cum se constituie şi evoluează, identificăm personaje individuale şi colective, iar prin
termenul „suprapersonaj” nu este numit un individ, ci un loc sau un obiect care determină decisiv viaţa
personajelor, o realitate simbolică la care se raportează nu numai eroii, ci şi întâmplările. În funcţie de
ponderea pe care o au în naraţiune, personajele pot fi principale, secundare, centrale, periferice,
episodice, absente. Personajul care are rolul principal se numeşte protagonist, iar cel care i se opune în
evoluţia conflictului se numeşte antagonist. După tipul compoziţional, E. M. Forster clasifică
personajele în rotunde şi plate, primele fiind complexe, memorabile, cu mai multe faţete, cu o evoluţie
imprevizibilă, celelalte - invariabile, axate pe o singură idee sau calitate, surprinzând uneori şocant
cititorul printr-o singură însuşire; „Testul unui personaj rotund este capacitatea lui de a ne surprinde
într-un mod convingător. Dacă nu ne surprinde niciodată, atunci avem de-a face cu un personaj plat.
Dacă nu ne convinge, atunci e un simplu personaj plat care pretinde că e rotund”.[6] Într-o altă
terminologie, personajele imobile nu se schimbă de-a lungul naraţiunii, în timp ce personajele mobile
suferă o variaţie surprinzând prin atitudinea lor. Din aceeaşi categorie de clasificare fac parte şi
personaje generice, labirintice, lineare, stereotipe.
Dacă un personaj dă titlul operei literare, el se numeşte personaj eponim. Titlul operei literare
poate conduce la denumirea de personaj titular sau numai sugerat. Personajul funcţional poate îndeplini
mai multe funcţii, fiind obiectul disputei (femeia iubită de rival), personaj de legătură (mijlocitorul), cel
care îndeamnă („provocatorul”), instrumentul (ucigaşul, mesagerul), corul, deux ex machina. Emblema
unui personaj poate fi un obiect al acestuia, un detaliu, un loc, un timp semnificativ.
După semnificaţia etică, distingem personaje negative, pozitive, ambigue, mai ales în basme, în
care apar şi personaje-donator care secondează eroul. În proza modernă întâlnim personajul artefact
(marionetă, manechin) construit la vedere, care lasă impresia unei întruchipări fără psihologie distinctă,
dar capabil să se metamorfozeze.
Caracterizarea personajului înseamnă definirea profilului fizic, spiritual, moral caracterologic al
acestuia şi a semnificaţiilor lui umane. El poate fi caracterizat direct (de către narator, de către alte
personaje şi prin autocaracterizare), prin intermediul descrierii, dialogului sau monologului, sau
indirect (prin acţiuni, fapte, evenimente, păreri, reacţii, nume, limbaj, vestimentaţie, mediu social,
gesturi,mimică etc.), prin intermediul naraţiunii, dialogului, monologului sau descrierii. Operând în
actul de investigare a textului literar cu ecuaţia: operă de artă-cititor, putem descifra ţesătura complicată
de determinări ce dirijează dinamica gândirii şi trăirii personajului în raport cu virtuţile sale
modelatoare. Ca factor ordonator în poetica textului literar, eroul dă unitate perspectivei naratoriale şi
recreând lumea obiectivă, o supune unui cod estetic ce ţine de conştiinţa subiectivă a creatorului: „Ce
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mă chinuie într-adevăr la scrierea unei cărţi este începutul şi finalul. Cărţile mele sunt construite în
jurul câte unui personaj căruia trebuie să-i găsesc o intrare în lume şi o ieşire, care să atragă atenţia”.[7]
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VOCABULARY PRESENTATION IN ADVANCED EFL COURSEBOOKS

NICOLETA NISTOR, teacher of English, Colegiul National “Ferdinand I” Bacau

The purpose of this paper is to examine and evaluate the selected English language coursebooks
from the viewpoint of vocabulary selection and teaching techniques they employ. The five books chosen
are all advanced level coursebooks and they are listed below alphabetically:
•

English News and Views,
by Rada Bălan, Miruna Carianopol, Ştefan Colibaba, Cornelia Coşer, Veronica Focşeneanu,
Vanda Stan, Rodica Vulcănescu,
Oxford University Press, 1998

•

face2face Advanced Student’s Book, with CD-ROM
by Gillie Cunningham and Jan Bell with Chris Redston, CUP, 2009

•

Ready for CAE,
by Roy Norris with Amanda French, Macmillan, 2008

•

Solutions Advanced Student’s Book, with MultiROM
by Tim Falla and Paul A Davies, OUP, 2009

•

Upstream Advanced,
by Virginia Evans, Lynda Edwards and Jenny Dooley, Express Publishing, 2010

I.1. English News and Views
Part of the series Pathway to English, this course book has been written by Romanian teachers
for Romanian classrooms.
The book is divided into eight units, each containing seven lessons. Lessons 1-4 in each unit
focus on the syllabus topics, with emphasis on different skills in each lesson. Lesson 5 in each unit is a
round-up or review lesson, consolidating and extending what has been covered in Lessons 1-4. Lessons
6 and 7 are devoted to Culture and Civilization. The authors claim that “there is a continued focus on
the four main language skills: listening, speaking, reading and writing, with one lesson in each unit
emphasising each skill in turn, though with attention to integration of all the skills throughout. A fifth
important skill, translation, is developed through special exercises in every unit.” (Introduction, p. 3)
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The Student’s Book layout is enriched with coloured pictures, graphic designs, cartoons, diagrams, and
charts.
Vocabulary is developed through activities on different lexical relationships, such as synonymy,
antonymy and collocations, and also through work on vocabulary strategies, including dictionary work,
guessing meaning from context, cognates, prefixes, suffixes, etc. There are also activities focusing on
idioms. The new vocabulary is presented at the end of the reading texts in vocabulary boxes which
include phonetic transcriptions and Romanian equivalents.
The Teacher’s Book includes an overview of the organisation and methodological principles of
the course, summaries of the aims and contents of each lesson, lesson-by-lesson notes, tapescripts of
the listening exercises and sample test material.
Strong points:
 a variety of reading passages from different literary genres, followed
 by text analysis exercises;
 it includes almost entirely authentic texts;
 dictionary work with phonetic transcription;
 the Culture & Civilization section;
 emphasis on project work, leading to the preparation of a youth magazine.
Weak points:
 the high number of words introduced in the reading passages;
 the vocabulary is not recycled enough;
 not enough practice and testing activities;
 not enough listening material.

I.2. face2face
The Student’s Book provides thirty lessons in 10 thematically linked units. Each unit also
contains a Review, Accurate Writing and Preview section to revise and consolidate students’
knowledge. The authors of the course state that “the face2face syllabus integrates the learning of new
language with skills development and places equal emphasis on vocabulary and grammar.” (Teacher’s
Book, p. 4).

According to its authors, face2face “mainly uses a guided discovery approach to learning, first
allowing students to check what they know, then helping them to work out the rules for themselves
through carefully structured examples and concept questions.” (Teacher’s Book, p.4).
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All new language is included in the interactive Language Summaries in the back of the
Student’s Book and is regularly recycled and reviewed. The Preview sections are designed to give
students an opportunity to test the vocabulary which they have probably already studied, before they go
on to explore new aspects of that particular language area.
There is a strong focus on listening and speaking throughout the book; it contains authentic
listening texts which help students to understand natural spoken English in context and there are
numerous opportunities for communicative, personalised speaking practice. The Real World lesson
(lesson C) in each unit focuses either on the functional language students need for day-to-day life or on
integrated reading and listening tasks which provide a stimulus for spoken and written communication.
The vocabulary selection has been informed by the Cambridge International Corpus and the
Cambridge Learner Corpus.
There is a lexical input in most lessons, all of which is consolidated for student reference in the
interactive Language Summaries. The areas of vocabulary include: collocations, sentence stems (e.g.
There’s no way I’d…), connotation, informal and formal language, phrasal verbs and phrasal nouns
(e.g. go down with, onset), word building, fixed and semi-fixed phrases (e.g. hit and miss, in phases).
When students meet a new vocabulary area, they are often asked to tick the words they know
before doing a matching exercise or checking in the Language Summaries. This is usually followed by
communicative practice of the new vocabulary. They are also encouraged to deduce the meaning of
new words, either from the context or from the prefix, suffix, etc. In addition, each unit includes at least
one Help with Vocabulary section, designed to guide students towards a better understanding of the
lexical systems of English. The information in these sections is in the Language Summaries for
students to refer to.
Phonemic transcriptions are available in the Language Summaries, and a list of phonetic
symbols is provided on the CD-ROM. Attention is also drawn on word stress throughout the
coursebook.
The Student’s Book layout is enriched with coloured pictures, graphic designs, and cartoons,
which makes it appealing to students.
The Teacher’s Book contains methodological suggestions for all the activities, ten
photocopiable Progress Tests and one Vocabulary Plus worksheet for each unit. These worksheets
introduce and practice new vocabulary that is not included in the Student’s Book. There are also 33
Class Activities worksheets (pp. 133-168) which can be used as extra practice at the end of each lesson
or as review activities in the next class or later in the course.
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The free CD-Rom that accompanies the book is an invaluable source for students, with over 200
exercises in all language areas, plus video, recording and playback capability, a link to the Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary, customisable My Activities and My Test sections, and Progress
sections where students evaluate their own progress.
Strong points:
 the Quick Review section at the beginning of each lesson is an excellent way to get the class to
speak immediately and to review what students learnt in previous lessons;
 the Help with Vocabulary sections which encourage students to work out the rules of form and
use of new vocabulary themselves before checking in the interactive Language Summary for the
unit;
 the Real World sections which focus on the functional language students need for day-to-day life;
 the Songs section which contains fun activities based on popular songs appropriate for advanced
students;
 students find the reading texts and the authentic listening material appealing;
 the phonemic transcriptions given only for particularly problematic vocabulary in the Language
Summaries;
 a wide range of pair work and group work activities.
Weak points:
 not enough focus on formal language;
 not enough guidance and practice in the Writing section.

I.3. Ready for CAE
The Certificate in Advanced English (CAE), Cambridge Level 4 Examination coursebook
consists of fourteen units, and each unit, structured around a theme, is divided into seven sections. The
first two sections cover Language Focus and Vocabulary, whereas the remaining ones are organized in
a way to cover all five papers to be graded in the exam: Reading, Writing, Use of English, Listening,
Speaking. At the end of every unit there is a two-page Review section, containing revision activities
and exam-style tasks, which enable students to practice the new language they have encountered in the
unit, and, as the course progresses, in previous units.
The information for the “Certificate in Advanced English Examination” is provided at the
beginning of the course book (pp. 4-5) to guide the students in studying for all five paper-types, each
explained in line with the parts comprising the papers.
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In every unit of the coursebook there is at least one section devoted to vocabulary which is
relevant to the theme or themes covered in the unit. Throughout the book there is a strong emphasis on
word building, collocations and phrasal verbs.
The vocabulary from the units is reproduced in the Wordlist at the end of the book (pp. 209215), where it is grouped according to the unit in which it appears, together with further relevant words
and collocations. Vocabulary activities in the Workbook both revise the topic vocabulary presented in
the units, and provide practice of the additional items from the Wordlist.
Moreover, students are provided with relevant vocabulary to help them perform specific
speaking and writing tasks using a wide range of language. In some cases this vocabulary appears in
Useful language sections accompanying the tasks; in others, students are referred to the Wordlist at the
end of the book. Students are also encouraged to notice vocabulary, especially collocations, in the texts
they read and to record this language systematically in their notebooks. Many of the Self help boxes are
aimed at helping students increase their vocabulary store.
The Use of English section provides students with extra practice on word formation, gapped
sentences, multiple-choice cloze, open cloze and key word transformations. A systematic approach to
word building is adopted, with special emphasis on affixation. In addition, the Workbook contains a
Word formation list, a reference containing all the words which are taught and tested in the Word
formation sections of the coursebook and Workbook, together with further examples.
The Listening scripts, which appear at the end of the coursebook, can be particularly useful for
checking answers, raising students’ awareness for distractors or focusing on useful words and
expressions used by the speakers.
The Coursebook is designed in a consistent layout that integrates texts with a variety of
colourful pictures, cartoons and graphic designs.
The Teacher’s Book contains detailed methodological notes for each activity in the
Coursebook. It offers further suggestions for lead-in and follow-on activities, further ways to extend
vocabulary and maximize speaking. At the end of the Teacher’s Book there are photocopiable exercises
and five photocopiable progress tests.
Strong points:
 the topic-based Wordlist at the end of the coursebook;
 special emphasis on word building, collocations and phrasal verbs;
 authentic texts from a variety of sources (magazines, newspapers, brochures etc);
 students are encouraged, and shown how, to notice and record language when reading texts, both
in and out of the classroom;
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 different accents and colloquial language in the listening tasks;
 Writing section provides useful examples and adequate practice.
Weak points:
 there is no phonetic transcription for new words;
 no special attention is paid to new vocabulary items from the reading texts

V.4. Solutions
This advanced coursebook is divided into ten topic-based units, each covering 8 lessons:
Vocabulary & Listening, Real English, Culture, Reading, Grammar, Speaking, Writing Analysis and
Writing task. There are five Language Review/ Skills Round-up sections, providing a language test of
the previous two units and a cumulative skills-based review. At the end of each unit there is a Get
Ready for your exam lesson, providing typical CAE tasks.
The Student’s Book layout is enriched with coloured pictures, graphic designs, cartoons,
diagrams, and charts.
The Vocabulary column of the “Contents Chart” presented in the Student’s Book covers the
following vocabulary issues all through the units: word building; compound adjectives; words with
similar meanings; similes; idioms; phrasal verbs; easily confused words; suffixes; order of adjectives;
collocations; prefixes; synonyms and antonyms; formal and informal language; literal and figurative
language.
Lesson A, Vocabulary and Listening introduces the topic of the unit, presents the main
vocabulary set, and practises it through listening and other activities. This lesson links to the
Vocabulary Builder at the end of the book, which provides extra practice and extension (pp.131- 141).
Lesson B, Real English focuses on features of natural spoken English and presents and practises
more advanced areas of vocabulary. New language is presented in a meaningful context through either
a listening or reading text, and often a combination of the two. The lesson always finishes with a
speaking activity which brings the language from the lesson together.
Lesson C, Culture has a reading text which provides cultural information about Britain, the US
or other English-speaking countries. New vocabulary is clearly presented with links to the Vocabulary
Builder.
Lesson D, Reading contains the main reading text of the unit. The texts are interesting and
relevant to students and link to the topic of the unit. Important new vocabulary is highlighted in the text
and practised in a follow-up activity, and in the Workbook.
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Literature is present in sections C (Culture) and D (Reading), through excerpts from Arthur
Miller’s Death of a Salesman, William Golding’s Lord of The Flies,
Joseph Conrad’s The Secret Agent. The reading texts are accessible and provide students the
opportunity to enrich their vocabulary. At the end of each text there is a Glossary, in which the more
difficult vocabulary items are explained.
Lesson F, Speaking includes extra vocabulary and structures; useful functional phrases are
taught and practised. The step-by-step approach of ‘presentation, practice and production’ is suitable
for mixed-ability classes and offers achievable goals.
Besides, all through the book, students are encouraged to use the dictionary: there are extracts
from the Oxford Advanced Student’s Dictionary, followed by various exercises.
The Student’s Book layout is enriched with coloured pictures, graphic designs, cartoons,
diagrams, and charts.
The book also contains a MultiROM, described by the authors as “an interactive self-study tool
designed to give guidance, practice, support and consolidation of the language and skills taught in the
Student’s Book”. All target vocabulary is consolidated with crossword, word-search and gap-fill
activities.

The

MultiROM

also

gives

access

to

free

interactive

practice

exam

at

www.oxfordenglishtesting.com.
Moreover, Solutions iTools Advancedprovides a set of digital resources for Interactive
Whiteboards. It can be used for different stages of the lesson and classroom activities, such as
vocabulary presentations, feedback, games and pronunciation exercises. It also contains pre-selected
course content from the Student’s Book and other course components, chosen for its interactive
potential.
The Teacher’s Book includes full methodological notes, ideas for tackling mixed-level
teaching, optional activities throughout for greater flexibility, additional structured speaking tasks to
get students talking confidently, as well as 20 photocopiable pages to recycle and activate the language
of each unit in a fun, communicative context.
The Solutions Test Bank MultiROM includes progress tests, short tests and cumulative tests.
Strong points:
 besides the Vocabulary and Listening section, vocabulary is present in the Real English, Culture,
Reading, Speaking and Writing sections throughout the coursebook and recycled in appropriate
exercises;
 there is a strong emphasis on Listening and Speaking activities;
 the reading texts are interesting and appealing to students;
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 the Culture and Reading sections include literary texts;
 it encourages students to acquire good vocabulary learning habits, by using a dictionary;
 the Teacher’s Book offers many useful methodological suggestions;
 the iTools, MultiROM and Test Bank MultiROM provide invaluable extra materials for
classroom use.
Weak points:
 the Writing section does not provide sufficient examples and practice;
 the Grammar section is not sufficiently developed. 1

V.5. Upstream Advanced
The Coursebook is divided into ten theme-based units and five modules. At the end of each
module there is a Self-Assessment section. The units cover the four language skills (listening, speaking,
reading, writing) and also focus on vocabulary building and language use, following out a study plan
that is parallel to the “Certificate in Advanced English Examination” paper requirements.
The cyclical content page indicates that the units are divided into six frames, namely Language
Focus, Reading, Use of English, Listening, Speaking and Writing. The Progress Check Modules
contain multiple-choice exercises, key word transformations, reading, listening, speaking and writing
exercises.
The Student’s Book is designed in a consistent layout that integrates texts with a variety of
colourful pictures, graphic designs, drawings, and cartoons.
Although there is a separate section in every unit for vocabulary study, words and phrases are
given emphasis also in other sections by listing, underlining, and checking in exercise format such as
matching definition and filling-in-the-blank exercises. New vocabulary items are introduced mainly in
the Reading and Language Focus sections of the units, under the sub-headings Words often confused,
Collocation, Fixed Phrases, Phrasal verbs, Idioms. They are presented in the form of matching
exercises, followed by practice.
Distributed among the frames, there are several sub-headings related specifically to vocabulary,
namely Vocabulary practice, Word formation, Keyword transformations, Phrasal Verbs, Words often
confused, Build Up Your WordPower. In the first two units there are also Vocabulary sub-headings in
the Writing frames, focusing on formal language and vocabulary used in reviews.

1

Although our main focus was teaching vocabulary, as teachers of English we cannot ignore the practice of the other skills
when choosing one coursebook or another
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The general approach to vocabulary building all through the coursebook is to have the students
first guess the meaning of the new words from the context of the reading passages. After each reading
text, there is a “Discussion” exercise, meant to offer students the possibility to express their ideas and
use the newly-acquired vocabulary.
Appendix 1 contains a list of phrasal verbs, grouped alphabetically, according to the frames in
which they appeared (p. 250).
All in all, the level of vocabulary is highly advanced all through the coursebook, there is a high
number of vocabulary items and the scope of vocabulary is considerably extensive. The main approach
is to have the students try to guess the meanings from the context and then consult their dictionaries to
check the meanings. Unfortunately, the vocabulary is not recycled enough and students are not given
enough practice to reinforce their meaning and use.
Strong points:
 a multitude of lexical exercises practising and activating all essential vocabulary areas:
collocations, idioms, phrasal verbs, fixed phrases and word formation;
 the Build up Your Word Power exercises, teaching students how to use adjectives in order of
increasing intensity;
 an adequate number of new vocabulary items introduced in the reading texts.
Weak points:
 the new vocabulary words are not repeated in subsequent lessons to reinforce their meaning and
use; there isn’t enough practice for the new vocabulary items; they are not given their phonetic
transcription either;
 the reading texts are too long and intricate;
 the Student’s Book does not include a transcript of the recordings or a vocabulary list at the end of
the book;
 the Teacher’s Book does not offer methodological suggestions or extra materials to be used in class.
Overall considerations
Out of the five selected English language coursebooks, English News and Views is the only one
which has been written by Romanian teachers for Romanian classrooms. Although it is a good textbook
and it includes a wide variety of literary texts, it has lost ground to the new, CAE-oriented coursebooks
from English publishers.
Upstream and Ready for CAE are specially designed courses to prepare students for the CAE
examination and are more suited for intensive English classes (4 hours/ week). Both students and
teachers feel that Upstream is over-loaded with information and there is too little time left for recycling
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it, that is why we suggest Ready for CAE should be used with intensive English classes. Solutions
covers all the exam topics and task types required at CAE level, but it also incorporates culture and
literature lessons. Based on the communicative approach, face2face focuses more on real
communication and natural, up-to-date use of the language. From my teaching experience, both
Solutions and face2face coursebooks are more appropriate for classes that study English 2 or 3 hours/
week.
Each of the above-mentioned courses has its strong and weak points. Ready for CAE offers
excellent support for writing: planning, paragraph organization, useful language, appropriate register
and tone, model answers. Upstream focuses extensively on lexical exercises and vocabulary building,
but it does not provide enough practical exercises.
Solutions puts more emphasis on listening and speaking tasks and it also includes a
“Culture”section. English News and Views has regular lessons on “Culture and Civilization” and a
systematic development of translation skills. There is a wide range of literary texts, covering all
literary genres. face2face should be noted for its up-to-date and natural use of the language.
Most students findthe content in Solutions and face2face very appealing and appreciate the
extra materials on the CD-ROM, MultiROM and iTools and teachers find them very useful, together
with the photocopiable progress tests and supplementary materials provided by the Teacher’s Book.
Vocabulary games should be used more often, and they could also include exercises such as
jumbled letters, key word (one student looking at a card with a word on it and his/her partners trying to
guess the word by the associate words they hear from their colleagues), anagrams, as well as
vocabulary revision games: pyramid game, (to check lexical sets) common features, noughts and
crosses, pelmanism (to check partial synonyms), questionnaires, all of them suggested by Gairns and
Redman (1991: 163-167).
Furthermore, although the textbooks are made of topic-based units, there isn’t sufficient
recycling of vocabulary in the textbooks and workbooks to consolidate the learning. Due to the fixed
syllabus, many teachers have to rush to finish teaching the texts, piling up the problems of vocabulary
throughout the term. 1 What is more, due to the hypothesis that receptive vocabulary is less class-timeconsuming than productive vocabulary, most teachers tend to focus more on receptive vocabulary
under time pressure, thus leaving a large gap between the transfers from receptive vocabulary to
productive vocabulary.

1

Especially with Upstream Advanced.
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Once teachers become aware of a coursebook’s strengths and weaknesses, they should select
what they want to use and bring in supplementary materials. The textbook should be seen as an aid and
not something to be followed slavishly. It can be a fine source of useful, exploitable material provided
teachers adapt and vary the activities to the needs of a particular class. Teachers have the freedom to
choose the coursebook and the supplementary materials depending on the level of the students and their
interest. 1
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There are cases when for two different advanced classes (XIth grade, for example), the teacher might have to choose two
different coursebooks in order to suit students’ needs.
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DESPRE „PERIMAREA VALORILOR” LITERARE
Prof. ADRIANA RUSU, Colegiul Naţional „Ferdinand I” din Bacău
Poziţionându-se excentric faţă de tendinţele pioase ale multor istorici literari, criticul Eugen
Negrici consideră că luciditatea şi demistificarea ne obligă la recunoaşterea unei lente „perimări a
valorilor” – fenomen mai greu decelabil într-o literatură tânără. „Încărunţirea” textului şi
acomodarea cititorului elimină tensiunea creată în raport cu sistemul de aşteptări al receptorului,
adică valoarea operei. Ipoteza subminează imaginea unei istorii a literaturii văzute, manolescian, ca
un „muzeu al literaturii”, în care sincronia anulează diacronia.
Cuvinte şi sintagme-cheie: „perimarea valorilor”, sistem de aşteptări, sincronie, diacronie.
Adeseori ne confruntăm cu interogaţiile elevilor privind statutul operelor (literare): când şi cât
timp un text se poate numi capodoperă? Se demonetizează valorile literare?
Ipoteza „perimării valorilor” îi aparţine lui Eugen Negrici, autorul incendiarului studiu
postdecembrist Iluziile literaturii române. Teoria sa este bine conturată în Simulacrele normalităţii, un
volum care ilustrează întoarcerea criticului la speciile fragmentare şi la haina publicistică, lepădată în
arena jocurilor puterii totalitariste. În fapt, apreciază Alex Goldiş, tuşele eseistice din mai toate
volumele criticului şi „asocierile libere, exemplele ingenioase, încercarea de reabilitare cu orice preţ a
marginalului” denotă „opera unui publicist refulat”[1]. Înglobând articolele publicate în „România
literară”, în anii ’90, eseurile constituie un colaj de subiecte eterogene, scăpate din frâiele rigorii criticii
şi ale istoriei literare. Scurtele texte identifică „prejudecăţile literare, situările greşite, falsele concepte,
clişeele, fenomenele ignorate, interpretările iniţiale, viziunile discutabile ale istoriilor noastre literare”
[2], repere importante în demersul oricărui istoric literar.
Unele articole consolidează arhitectura unor studii de început; în aceste texte fragmentare, criticul
nuanţează artisticitatea literaturii vechi, ilustrează „metoda vocaţiilor” sau decelează subtilităţile
„expresivităţii involuntare”.
Cele mai multe, însă, prefigurează teme spinoase, absorbite în Iluziile literaturii române:
redimensionarea imaginii lui Mihai Eminescu, demitizarea în literatură, avangarda ca „mişcare
antiintenţională care a orbecăit, a bâjbâit după virtutea eliberatoare a nonintenţionalităţii”[3], agonia
lucidităţii critice, patologia textelor din perioada totalitaristă, bâlbâielile istoriei literare. Dintre acestea,
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ne interesează ipoteza „perimării valorilor”, formulată în articolul Eternitatea frumosului etern, şi
reverberaţiile sale într-o posibilă istorie a literaturii.
Conturată, in nuce, încă din 1978, în articolul Inconsecvenţele istoriei literare, şi reluată în
Iluziile literaturii române, teoria adaugă conceptului de valoare un amendament greu de acceptat, acela
al efemerităţii: „valoarea nu posedă, cum se crede, se mai crede, atributul permanenţei. Suntem chiar
miraţi de cât de tenace e această prejudecată. Persistenţa ei o punem pe seama faptului că
fulgerătoarea maturizare a literelor româneşti pe parcursul unui singur secol face greu observabil
fenomenul ofilirii”[4].
În Simulacrele normalităţii, nuanţările atenuează asperităţile tonale din Inconsecvenţele istoriei
literare, prin observaţia că, pentru a fi vie, opera trebuie să contrarieze normele artistice formale şi pe
cele sociale. Starea de contrarietate însăşi este efemeră, astfel încât „artisticeşte, opera moare” prin
„pierderea credibilităţii Formei, eroziunea ei, dependenţa valorii artistice de ceasul istoriei, viteza cu
care, oricât de percutantă la apariţie, opera începe sa agonizeze, înlănţuită, prinsă în timpul ei artistic,
pentru a se perima treptat şi ireversibil”[5]. Conservării sclerotice şi tradiţionale a „mortului frumos”
în istorii literare, prin „minciuni pioase”, criticul îi opune revitalizarea operei prin vânarea
semnificaţiilor expresive. Ideea „perimării valorilor”, augmentată în Iluziile literaturii române, este în
contradicţie cu tendinţele generale de „tabuizare a patrimoniului cultural” şi de „pioşenie globală”.
Formularea explicită a acestei teorii, de altfel bine argumentată, a declanşat reacţii care trădau iritarea
sau revolta şi chiar suspiciunea de iconoclastie.
Diacronia implicată de istorie relativizează, de altfel, însăşi ierarhia valorică, prin modificarea
sistemului de aşteptări ale receptorului şi, implicit, a dimensiunilor valorice construite sau atribuite
operelor de către receptor. Când receptorul este critic şi istoric literar, acesta îşi construieşte propria
ipoteză, pe care o aplică în mod consecvent unui grup de opere, iar „în istoria literară, − şi înţeleg
mereu, din punctul meu de vedere, prin istorie, critica ansamblului de opere – ca şi în critică, toate
ipotezele sunt valabile cu condiţia să fie coerente şi adânci. În niciun caz subiectiv (ipotezele sunt
întotdeauna subiective) nu e egal cu arbitrar”[6], afirmă Nicolae Manolescu. Influenţând cititorul,
istoricul literar contribuie, astfel, la formarea unui nou orizont de aşteptare, dar şi la clătinarea soclului
unor „valori definitive”, pe care Robert Escarpit le defineşte astfel: „Ceea ce noi numim opere eterne
sunt tocmai acele opere al căror conţinut latent nu este epuizat”[7]. Aşa cum arată Eugen Negrici,
valoarea (înţeleasă ca tensiune creată în raport cu sistemul de aşteptări al receptorului) depinde mereu
de modificarea perspectivei.
Generându-şi opera, autorul se gândeşte la cititorul abstract („cititorul model” al lui Umberto
Eco), la un public, aşadar are în vedere un orizont de aşteptare. Cu cât tensiunea creată în raport cu
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sistemul de aşteptări este mai mare (cu cât textul contrazice mai puternic sistemul de aşteptări, spune
Eugen Negrici), cu atât opera este considerată mai valoroasă. Problema capătă accente istorice abia
atunci când, aşa cum arată Hans Robert Jauss, un autor aparţinând altei episteme (altă cultură, altă
epocă) reuşeşte să contrazică sistemul de aşteptări, surprinzându-şi cititorii, însă o astfel de contradicţie
este dificil de anticipat, întrucât, după cum arată Murray Krieger, „experienţa receptării obiectului este,
în orice caz, în raport de continuitate cu celelalte experienţe ale noastre”[8]. Opera unui astfel de autor
este viabilă şi poate străbate diacronia.
Deschidem o paranteză. Eugen Negrici preferă termenul de „sistem [de receptare]” celui de
„orizont [de aşteptare]” propus de Hans Robert Jauss, din dorinţa, mărturisită în Iluziile literaturii
române, de a evita conotaţiile cu care ideologia partinică încărcase termenul. De asemenea, autorul
„expresivităţii involuntare” utilizează termenul de „receptor”, nu „cititor”, augmentându-şi teoria prin
lărgirea sferei, de la literatură la alte texte. Cu aceşti termeni operează, în general, în Literatura română
sub comunism şi în Iluziile literaturii române, cărţi care izvorăsc din „sentimentele şi chiar frustrările
autorului exasperat de pierderea atâtor energii artistice naţionale în lupta fără speranţă cu vicleniile
partidului comunist”[9], dar şi din dorinţa de a lupta cu „inerţia sentimentală care face să prospere
atâtea opere prăfuite, [...] produsele mediocrităţii seculare”[10]. Puţinele abateri terminologice (
„cititorul bovaric”) ţin de expresivitate.
Abandonarea unei tematici omogene nu fisurează interesul lectorului pentru textele din
Simulacrele normalităţii, din care criticul prelucrează şi redimensionează, în Iluziile literaturii române,
teme care primesc o pondere consistentă, precum tehnicile iluzionării şi agonia spiritului critic,
patologia stilistică a literaturii comuniste, mitizarea lui Mihai Eminescu, autosugestia normalităţii în
comunism şi în istoria literaturii, condiţia scriitorului şi a literaturii postdecembriste. Dincolo de nivelul
tematic, sfera semantică a libertăţii şi zodia radicalismului opţiunilor estetice din Simulacrele
normalităţii îşi estompează semnele efervescenţei, în volumul publicat în 2008, la aproape două decenii
după seria de articole.
Un istoric literar este pus în dificultate de raportul dintre istorie şi estetică, fiindcă „structura
estetică este greu de izolat şi de definit”[11], după cum spune Eugen Negrici în Eternitatea frumosului
etern. Criticul constată că „nu se poate urmări «linia de creastă» a valorilor artistice pe criterii strict
estetice”[12], fiindcă literatura ultimei jumătăţi de secol ar putea confirma agonia Formei, a operei
aflate în relaţie de strânsă dependenţă cu propriul timp. Soluţia este, după Andrei Terian, „inserţia
autorilor şi a operelor în serii evolutive şi proclamarea unicităţii lor ireductibile”[13]. În opinia lui
Eugen Negrici, demersul, complex, nu poate fi reducţionist.
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Ipoteza unei permanente şi accelerate „perimări a valorilor” sporeşte numărul obstacolelor pe
care este obligat să le surmonteze un istoric literar. Noul grad de dificultate estompează imaginea
manolesciană a unei istorii a literaturii ca un „muzeu al valorilor” în care sincronia atenuează sau
anulează diacronia, şi relevă perspectiva – de factură structuralistă – a lui Eugen Negrici, asupra
fenomenului literar.
Marca întregii opere a lui Eugen Negrici este opoziţia faţă de ipotezele şi căile consacrate. În
acelaşi timp, în unele dintre teoriile sale, poziţionarea sa, întotdeauna contra interpretărilor tabuizate, ar
merita nuanţări. Este cazul teoriei „perimării valorilor”, discutabilă, dacă punem în cumpănă vârsta
unei opere a zorilor literaturii universale. Ideea, în sine, rămâne destul de greu de acceptat.
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SIMBIOZA LITERATURĂ-ARTĂ
Elev: BARILA OLESEA, clasa a XI-a A, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău
Profesor coordonator: MIHAELA STOEAN, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău
Au fost încercări ale unor gânditori de a proclama literatura “regina artelor”, singura formă
de expresie fiind cuvântul. Arta a reuşit să ne dezvăluie misterul cosmic, misterul vieţii şi misterul
sufletului uman. Rostul ei este de a structura personalitatea pentru viaţă şi acţiune, pentru a
transforma figurativ întreaga realitate socială. Arta mişcă, culpabilizează, declanşează reacţii de
remodelare a lumii prin intermediul tuturor formelor ei de expresie.
Cuvinte-cheie: literatură, artă, muzică, simboluri, sentimente
Formele artei (prin muzică, cuvânt şi imagine) au coincis încă de la originea lor. Din timpuri
imemoriale oamenii au căutat să-şi contureze o viziune proprie asupra lumii. Astfel, putem afirma că
originea artei e sacră, exprimarea sentimentului religios păstrându-se până în secolul XVII. Un
exemplu convingător în acest sens îl putem observa în piramide, unde putem releva convieţuirea
simultană a formelor de artă, respectiv texte, sculptură şi pictură. Piramida este adevărul întreg al artei,
obţinându-se un mesaj estetic de ansamblu. Intrăm chiar în inima artei. Suntem misterul cosmic,
ordinea secretă a universului. Din punct de vedere estetic, simultaneitatea, originea formelor artei şi
permanenta lor conlucrare în crearea mesajului estetic a fost afirmată simultan de celebrul Hegel în
‘’Estetica” şi de fondatorul istoriei artei Winhelman în “Istoria artei antice”, pentru a fi reluată de
Goethe, Benedeto Croce, Blaga, Baudelaire.
Au fost încercări ale unor gânditori de a proclama literatura “regina artelor”, singura formă de
expresie fiind cuvântul. O asemenea încercare de hiperbolizare a rolului literaturii o întâlnim la Borges,
care proclamă că “universul însuşi e o carte din care trebuie să citim”. Lectura ar fi, după aprecierea sa,
chiar esenţa existenţei umane. Această concepţie e preluată de la scolasticii din evul mediu. Biblia a
căutat un răspuns la toate problemele umane, fenomen care, corelat cu faptul că unele capitole au formă
literară, au întărit ideea greşită de a rupe literatura de restul artei, de a-i acorda prioritate.
Foarte mulţi pictori au redus pictura la condiţia muzicii, spunând că pictorul realizează o
simfonie de culori. La fel sculptorul realizează o simfonie de linii şi volume, iar unii critici literari
afirmă că orice bucată literară bună poate constitui un poem muzical. Dacă e adevărat că toată arta e
simfonica (cascadă de armonii), atunci putem explica mai bine această înfrăţire încă din geneza între
literatură, sculptură, pictură, muzică. Aceste forme ale artei fiind gemene, fenomenul de confuncţionare
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a lor l-am putea numi congeneritate. Multe capodopere muzicale, cum sunt Tosca, Traviata, Rigoleto,
Paiate, Oedip de Enescu au fost realizate după librete de slabă valoare literară, dar transformate prin
forţa creatorului. Faust sau Manon Lescaut au fost realizate după opere celebre, cazuri fericite în care
opere literare s-au transformat perfect în opere muzicale. Ne dăm seama că mijlocul de expresie este
important, dar esenţial este geniul creatorului. Observăm o permanentă circulaţie de simboluri între arta
literară şi celelalte genuri artistice. Astfel, Benedeto Croce susţinea în finalul celebrei sale “Estetici” că,
paradoxal, nu există genuri artistice, ci doar opere de artă, adică creaţii în care, prin emoţii artistice,
prin efectul fiorului atingem şi trăim sublimul, intrăm în extaz, ne purificăm (katharzis) la Aristotel şi
astfel ne cufundăm în universal, ne îndumnezeim.
Arta a reuşit să ne dezvăluie misterul cosmic, misterul vieţii şi misterul sufletului uman. Rostul
ei este de a structura personalitatea pentru viaţă şi acţiune, pentru a transforma figurativ întreaga
realitate socială. Arta mişcă, culpabilizează, declanşează reacţii de remodelare a lumii prin intermediul
tuturor formelor ei de expresie. Prin transfigurare artistică omul devine erou, capătă puterea de a se
sacrifica. Marele scriitor Dostoievski, “o conştiinţă framântată de tragismul existenţei şi de arderea
idealului, un profet al frumosului salvator”, cum spunea Albert Kovacs, a fost preocupat de această
legătură dintre literatură şi artă. Astfel, în cartea sa intitulată “Scrisori despre literatură şi artă” regăsim
numeroase reflecţii privind această tema. “Că oamenii nu pot fi liniştiţi prin progresul inteligenţei şi
necesităţii, ci prin recunoaşterea morală a frumuseţii supreme, care slujeşte drept ideal pentru toată
lumea, în faţa căreia toţi s-ar prosterna şi s-ar linişti: iată, cum ar veni adevărul în numele căruia toţi sar îmbrăţişa şi ar începe să acţioneze, încercând să o atingă (frumuseţea)”. (Dostoievski, despre
literatură şi artă, capitolul ”Genurile literare. Indiferenţa, angajarea şi perfecţiunea artistică’’). Există în
viziunea lui Dostoievski, cât şi a altor scriitori care s-au ocupat de această temă o unitate între literatură
si artă, aceasta din urmă fiind artă a cuvântului. Ca si pictura, muzica, sculptura, literatura
transfigurează realitatea căutând sensul adevărului existenţei. Astfel, opere ca Iliada, Odiseea, Cântecul
Nibelungilor, dincolo de valoarea literară indiscutabilă, însemnă pentru omul modern şi o sursă
autentică de cunoaştere a unor modele fundamentale de viziune asupra condiţiei umane. Atât în
literatură, cât şi în alte domenii artistice enumerate anterior există o o distincţie netă între cunoaşterea
ştiinţifică şi cea artistică. Şi în literatură şi muzică şi artele plastice rolul preponderent revine
sensibilităţii şi sentimentul. Această cunoaştere indistinctă (spre deosebire de cea aparent clară si
distinctă a demersului raţional) e datorată capacităţii artei de a exprima adevăruri imediate prin
simboluri adresate nemijlocit sensibilităţii. În opinia lui Benedeto Croce, cunoaşterea artistică se
distinge printr-o modalitate proprie, prin care artistul reuşesete să dobândească informaţii despre acea
zonă a realităţii, altfel nedetectabilă, şi să ni le transmită prin intermediul operei. Obiectul cunoaşterii îl
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constituie eul profund şi reacţiile acestuia faţă de realitate. ”Este o zonă ce scapa investigării raţionale,
dar pe care sensibilitatea noastră îl semnalează asemeni unui radar”. ”Literatura, ca şi pictura şi muzica,
este mijlocul prin care accedem la esenţialul din om, inapt pentru logică: visele, emoţiile, dragostea,
ura, speranţa, angoasa, sensul vieţii.”(Ernesto Sabato).
Între literatură şi artă se relevă în primul rând scopul comun estetic şi dialectic, şi anume cel de
purificare (katharzis). Interferenţele, influenţele literaturii cu celelalte arte sunt fenomene generate de
raportarea permanentă, dinamică şi creatoare la valorile artelor surori.
Ca un exemplu în argumentarea acestei înfrăţiri între arte putem aminti ilustrarea Bibliei de
Marx Chagal. Această înfrăţire între arte este profund necesară şi permanentă în condiţiile în care
spiritul contemporan aspiră spre arta integrală (ars una), adică spre utilizarea în aceeaşi operă a tuturor
genurilor şi expresiilor artistice). În această situaţie prezentă şi în ceea ce vor tendinţele de viitor
constatăm că literatura şi celelalte arte devin şi mai necesare şi mai indestructibile şi mai profunde şi cu
un remarcabil efort de dezvoltare creator. Daca viaţa, cosmosul, omul formează o unitate indestructibilă
şi veşnică atunci şi arta, ca reflectare sintetică şi simbolică a acestei unităţi eterne, ca aprofundare a
misterului cosmic şi uman - trebuie să se dezvolte din ce în ce mai mult prin întărirea mutaţiei dintre
genurile ei prin intensificarea interferenţei dintre aceste genuri simultan cu mijloacele tehnice de
realizare a artei. Această dezvoltare a artei are ca ţel ultim adevărul, frumosul, binele. Ţelul artei este
stabilit din antichitate de filozofii greci (Kalokagathon). Acest ţel al artei ramâne un scop unic.
Legătura dintre muzică şi literatură a fost mereu în atenţia specialiştilor. Literatura universală ne
oferă numeroase exemple. Astfel, Verlaine proclamă cu emfază “de la musique avant toute chose”;
Rainer Maria Rilke gândea muzica drept o “metamorfoză a simţirilor”, dar cu obsedanta viziune a unui
“peisaj sonor”.
„Muzica respiraţia statuilor, poate liniştea tablourilor”. Heine afirma că „muzica este poate
ultimul cuvânt al formei,aşa cum moartea este ultimul cuvânt al vieţii” .Cântecul este o formă de
purificare prin artă, un fel de catharsis,aşa cum afirma şi Horatius. „Cântecul micşorează grijile
întunecate.”
Omul care nu stă sub semnul muzicii nu este mişcat de armonia sunetelor blânde, este capabil
de trădare, perfidii şi stricăciuni. Cred că această afirmaţie făcută de Shakespeare este mai mult decât
concludentă, deoarece se subliniază rolul primordial al acesteia.
Tudor Vianu traduce maxima despre muzică a lui Richard Wagner: „Nu pot cuprinde spiritual
muzica altfel decât în iubire; muzica nu poate înceta niciodată să fie cea mai înaltă şi cea mai
eliberatoare dintre arte”.[“Dicţionar de maxime comentat”, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962, p. 41].
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Marcel Proust îl gândea pe Chopin ca un “ocean de lacrimi,de hohot ,de suspine l Pe care-un stol de
fluturi în zbor îl tot străbate l Când hohotind a jale , când dănţuind pe valuri.”
Boris Pasternak comentează pe „naivul” Chopin, „trezit din reverie într-o cetate-n mit rămasă”
sau pe Ceaikovski „Ori în tumulturi infernale /Din tot ce însemna dantesca/ Văzu Ceaikovski sala-n
jale/Pentru Paolo şi Francesca”.
În poezia românească exemplele nu sunt deloc neglijabile. La Eminescu muzica e un fond pe
care poetul grafiază ca pe un portativ:
„O muzică tristă ,adânc voluptoasă ,
Pătrunde-acea lume de flori şi miroasă;
Şi verzile lanuri se leagănă-n lună
Şi lacuri cadenţa cântărilor sună”
(„Diamantul nordului“).
Călinescu apropia „rugăciunea unei vergine” din „Sărmanul Dionis” de „Priere d’un vierge” de
Bardarjewska. În „Geniu pustiu” poetul vorbeşte de “Norma” lui Bellini, tot în „Sărmanul Dionis” de
„Hughenoţii” lui Meerbeer, iar în nuvela „Visul unei nopţi de iarnă”, neterminată, de “La danse
macabre”de Saint Saens.
Poezia lui Arghezi e în mare măsură un elogiu al instrumentelor muzicale dar şi o dialectică a
„Cântecului” care umple ,material, clădirea toată,”Saltarele, cutiile, covoarele/ Ca o lavandă sonoră”
(Morgenstimmung). Vântul are la el ,sunete violonceline, poetul vorbeşte de suferinţa neamului
astfel:”Durerea noastră dulce şi amară /O grămădii pe-o singură vioară”(Testament). El caută o
asemănare iubitei ghicind-o „pe nai şi pe flaut”(Fragedă).
Blaga scrie „Sonata lunii”, dar şi o paralelă romantică între femeie şi vioară:
„Viori sunt femeile,
Tremur în palme răsfrânt.
Le slăvesc şi le cant
Pentru sfârşitul de drum
Ce-l au pe pământ.
Lemn moale, lemn sfânt.
Viori sunt femeile,
Vibraţie fără cuvânt,
Viori aprinse sub arc
În flăcări şi fum”
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(„Viori aprinse, femeile”)
Blaga îl compară pe Wagner cu Debussy; preferând pe esteticianul

Blaga care părăseşte

speculaţiile teoretice; Debussy ocolind orice ideologie se conectează mai uşor cu realitatea; Richard
Wagner e un “metafizician al muzicii”, realizând o construcţie alături de realitate (Emil Manu). Pe
Debussy îl apropie de Bergson, filosofia lui Bergson fiind “un comentator al artei lui Debussy.” În
“Spaţiul mioritic” Blaga se întreba de unde vine acest spaţiu care depăşeşte peisajul:”Răspunsul nu
poate fi decât unul singur: un anume spaţiu vibrează întru-n cântec, fiindcă spaţiul acesta există undeva,
şi într-o formă oarecare în chiar substraturile sufleteşti ale cântecului”.[Lucian Blaga-“Spaţiul
mioritic,”editura Cartea Românească, Bucureşti,1936, p. 14].
Blaga a făcut în tinereţe cronică artistică. Într-o postumă intitulată “Sonata lunii” iubita e un
fragment mereu inedit de sonată:
“Sonata lunii de Beethoven
E însăşi luna coborâtă pe pământ
Aşa s-ar crede şi aşa s-ar zice:
Luna ce umblă prin păduri,
Alcătuieşte din lumini o Sonată
Ce încă niciodată n-a fost cântată.”
În “Pietre pentru templul meu”, Sibiu, 1919, pag., 11, Blaga afirmă: „Totdeauna răsună în
preajma noastră o muzică, ce ne vrăjeşte gândurile, ne subjugă inimile şi ne sileşte să ne potrivim pasul
după tactul ei. O muzică ,ce ne îmbată şi ne sugerează ritmul unui joc sălbatic sau al unui marş funebru,
ritmul unei romanţe visătoare sau al unui imn războinic. Muzica aceasta e spiritul timpului.”
În teza sa de doctorat, marele istoric de artă Paul Comărnescu a explicat cum ţelul suprem al
artei şi al înţelepciunii (adevărul, binele şi frumosul) devin tot mai profunde şi mai pasionat urmărit în
creaţia artistică tocmai datorită comunicării şi convertirii între genurile artei, fenomen care devine şi
mai intens. În raport cu acest ţel ultim al artei constatăm că arta plastică şi muzicală nu se pot dezvolta
decât înfruptându-se din literatură si viceversa.
Pe parcursul lucrării de faţă, am încercat să reliefez câteva aspecte pe care le-am considerat
esenţiale pentru tema „Muzică şi literatură”, pornind de la nişte aspecte introductive, generale, şi
ajungând la unele particulare. Tot demersul cercetării a plecat de la premisa conform căreia „Cântecul
micşorează grijile întunecate”, aşa cum afirmase Horatius, şi muzica este metafora iubirii, a fericirii, a
purificării, a comunicării sublime dintre oameni.
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CONCEPTUL DE FANTASTIC ŞI REFLECTAREA LUI
ÎN LITERATURA ROMÂNĂ
Elev: ZEDIU BOGDAN, clasa a XII-a E, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău
Profesor coordonator: MIHAELA STOEAN, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău
Discutarea conceptului de fantastic este în strânsă legătură cu ideea de ficţiune, fantasticul
cultivând un tip special de senzaţional şi, în acest sens, nu este de mirare că a fost comparat cu genul
romanului poliţist. Enigma şi apelul la suspansul epic le sunt comune, iar ceea ce le deosebeşte este
finalitatea. Căci, în vreme ce amatorul de literatură poliţistă acceptă încurcarea sistematică a pistelor,
la gândul că va fi compensat finalmente prin dezlegarea enigmei iniţiale, cititorul unei povestiri
fantastice trebuie să admită că deznodământul înfăţişează o taină a posteriori.
Cuvinte-cheie: fantastic, literatură, magic, proză,miraculous.
Conceptul de literatură fantastică a atras atenţia multor oameni de seamă ai literaturii universale
şi române precum: G. Călinescu, Sergiu Pavel Dan, Tzvetan Todorov, Mircea Braga, Marin Mincu ş.a.
Fantasticul reclamă o altă dimensiune a sufletului, o specială „categorie a sensibilităţii” aşa cum
spunea Ion Biberi care avea curajul să precizeze „schimbările de ritm vital, de regim interior, care
modifică, prin aceasta, însăşi întreaga optică a lumii”. Esenţa fantasticului constă în tonalitatea emotivă
şi nu în fantezia imaginară.
Intenţia terapeutică a ritualului mitico-magic a fost luată în discuţie de Sergiu Pavel Dan. Pentru
omul anistoric, cosmogonia mitică este înzestrată cu haruri magice şi aceasta pentru că mitul nu
simbolizează doar centrul universului, ci şi chezăşia vindecării individului de bicisnicia fatală,
survenită prin îndepărtarea în timp a omului de acele timpuri legendare. Luând în considerare această
mentalitate, mitul necesită o reactualizare permanentă care să puncteze înscenarea tradiţionalelor rituri.
Astfel, pentru Sergiu Pavel Dan, supranaturalul mitologic înseamnă „ceva mai mult decât fluturarea
unor întâmplări jucăuşe; omul mitic, părtaş al puterii magice terapeutice, se proiectează pe sine în
fabulos, autozeificându-se”.
Pentru Marcel Schneider, „fantasticul izvorăşte din iluzie, din delir uneori, întotdeauna din
speranţa salvării”, el putându-se transforma într-o manifestare autonomă a unei profunde aspiraţii
omeneşti: de vis, de ideal şi împlinire.
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Categoriile mirificului, edenicului, fabulosului – moduri ale esteticii basmului – vor fi asimilate
astfel de către fantastic, ele transcriind în forme artistice dorinţa majoră.
Dacă începuturile gândirii fantastice se înfrăţesc cu negurile nepătrunse ale protoistoriei,
literatura fantastică se conturează mult mai recent ca fenomen de artă distinct.
Aşa cum a observat şi Sergiu Pavel Dan, secolele precedente au înregistrat un număr mare de
creaţii literare în care miraculosul ocupă un loc important. Dar, trebuie precizat că nu orice ficţiune
literară care propune elemente ale perspectivei fantastice asupra lumii se încadrează în acest tip de
literatură. De exemplu, povestitorii creaţiilor Odiseea lui Homer şi Eneida lui Vergiliu prezintă unele
scenarii fixate de tradiţie, în care miraculosul – prelungire a hiperbolicului – presupune o codificare
religioasă poetică. Filonul supranatural primeşte rolul bine precizat al unui mediator acceptat printr-un
consens general. La fel se întâmplă şi în cazul Cântecului lui Rolland sau Cântecului Nibelungilor.
În situaţiile de mai sus fantasticul presupune o accepţie exterioară adevăratei sale aplicaţii
literare, accepţie întâlnită în vorbirea curentă şi în definiţiile lexicoanelor. Potrivit Dicţionarului limbii
române moderne, noţiunea de fantastic – a cărei etimologie ne îndrumă la grecescul „phantastikos” =
propriu închipuirii – ar însemna „creat, plăsmuit de imaginaţie, ireal” („himeric” se mai poate citi în
Larousse); sinonimele relevă sensul de incredibil, imposibil (prodigios, extraordinar, nemaiîntâlnit,
formidabil), prin urmare, inexistent.
Dar, literatura fantastică propune o cu totul altă atitudine, deoarece, în timp ce accepţia comună
tinde să echivaleze cu peiorativul „fantasmagoric”, arta fantastică năzuieşte, dimpotrivă, să concureze
realul, să se identifice cu o faţă neaşteptată, ciudată, incredibilă, a existenţei universale.
Proza fantastică ar echivala cu relatarea orală a unei întâmplări insolite, audienţa povestitorului
datorându-se pretenţiei lui de a reda un fapt de senzaţie ce a avut loc.
Discutarea conceptului de fantastic este în strânsă legătură cu ideea de ficţiune, fantasticul
cultivând un tip special de senzaţional şi, în acest sens, nu este de mirare că a fost comparat cu genul
romanului poliţist. Enigma şi apelul la suspansul epic le sunt comune, iar ceea ce le deosebeşte este
finalitatea. Căci, în vreme ce amatorul de literatură poliţistă acceptă încurcarea sistematică a pistelor, la
gândul că va fi compensat finalmente prin dezlegarea enigmei iniţiale, cititorul unei povestiri fantastice
trebuie să admită că deznodământul înfăţişează o taină a posteriori.
Autorul de literatură fantastică implică problema cititorului. Aceasta este punctul de plecare al
unei lucrări teoretice fundamentale. Ezitarea interpretării faptelor de către cititorul implicit constituie
după Tzvetan Todorov criteriul capital al fantasticităţii unei naraţiuni. „Fantasticul nu durează decât
doar cât ţine ezitarea: ezitarea comună a personajului şi a cititorului, aceştia fiind chemaţi să decidă
dacă ceea ce percep ţine sau nu de realitate, aşa cum se înfăţişează ea opiniei curente. La sfârşitul
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povestirii, cititorul, dacă nu personajul însuşi, ia o hotărâre, optează pentru o soluţie sau pentru cealaltă
şi, prin însuşi acest fapt, părăseşte sfera fantasticului. Dacă el conchide că legile realităţii sunt ştirbite şi
că ele permit explicarea fenomenelor descrise, înseamnă că opera aparţine unui alt gen: straniul. Dacă,
din contră, el conchide că numai admiţând noi legi ale naturii, fenomenul poate fi explicat, pătrundem
într-un alt gen, în sfera miraculosului.” Rezumând, fantasticul ar trebui considerat o simplă piatră de
hotar, o „limită a două genuri: miraculosul şi bizarul.”
Concepţia teoreticianului menţionat nu este acceptată ca metodă universală de lucru. Plecând de
la o realitate de necontestat: aceea că un număr considerabil de povestiri fantastice îşi întemeiază
strategia epică de ezitare, Tzvetan Todorov o absolutizează. Dar, această pendulare între miraculos şi
straniu (verosimil, la care se ajunge atunci când un autor demistifică supranaturalul invocând: visul,
puterea halucinatorie a drogurilor), nu constituie „legea de fier” a fantasticului, cum spune Sergiu
Pavel Dan, ci doar una din modalităţile sale principale. Prin urmare, nu există şinu poate exista o limită
de principiu între miraculos şi fantastic. Termenii indică substanţe şi funcţionalităţi diferite. Ezitarea nu
indică, în toate naraţiunile fantastice, o pendulare între miraculos şi straniu.
Fantasticul a constituit o preocupare şi pentru Mircea Braga. „Fantasticul a existat întotdeauna
în câmpul ficţiunii artistice, exprimându-se prin forme şi structuri la diferite nivele de intensitate şi de
semnificaţie (legendarul, baladescul, feericul, miraculosul, mitologicul, eposul folcloric de la basm la
snoavă, apoi: simbolul, metafora, alegoria, personificarea), dar asimilând şi inexplicabilul faptic sau
psihologic. Arta primitivă şi arta populară sunt impregnate de fantastic şi îl definim ca atare nu în
funcţie de psihologicul originar, de receptorul prim, ci de cel actual care nu mai poate restabili osmoza
iniţială între real şi ireal, între natural şi supranatural”.
Proza fantastică îşi are la noi momente glorioase mai întâi în basmele populare. Puritatea
fantasticului de la autorul Sărmanului Dionis nu a mai fost atinsă nicicând după aceea. I.L. Caragiale
dovedeşte că fantasticul este un mod de existenţă ca atare (La hanul lui Mânjoală, Kir Ianulea etc.)
Fantasticul i se pare lui Paul Zarifopol a constitui o dimensiune fundamentală a artei moderne.
În deceniul al treilea al secolului trecut apar noi lucrări fantastice: Omul din vis (1926) şi Aranca, ştima
lacurilor (1929) de Cezar Petrescu, Cetiţi-le noaptea (1930) de Ion Minulescu, Un asasinat patriotic
(1926) de Victor Eftimiu, Jupânul care făcea aur de Adrian Maniu, Paradisul suspinelor de Ion Vinea.
Aceste volume vor netezi drumul spre constituirea unui orizont de aşteptare adecvat comprehensiunii
fantasticului, făcând trecerea spre cea de-a doua etapă din evoluţia genului din literatura română.
O trecere în revistă a operelor fantastice în literatura română o face Ioan Vultur. „Impunerea
fantasticului am putea-o interpreta ca efect al acţiunii unor factori care implică instanţa de producţie şi
cea de receptare şi pe cei care mediază apariţia şi circulaţia obiectelor literare (editori, librari)”. Prin
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fantastic se depăşeşte această criză. Într-un articol din 1935, Oscar Lemnaru afirmă importanţa acestui
gen: „Nu ştiu de ce, dar mi se pare că nimic nu îşi mai are rostul în literatură decât genul fantastic.
Numai fantasticul poate salva aparenţele”.
Interesul pentru fantastic se explică şi prin ecoul pe care îl înregistrează unele din cărţile
publicate în această perioadă. Trebuie precizat modul în care a fost primit un roman fantastic precum
Domnişoara Christina de Mircea Eliade, apărut în 1936. Preocupaţi de relaţia dintre real şi ireal au
fost şi Mihail Sebastian, Oscar Lemnaru.
Dar aşa cum observă Ioan Vultur, această perioadă de efervescenţă, în care fantasticul îşi
asigurase o prezenţă distinctă în sistemul literar, în conştiinţa criticii şi a publicului este întreruptă în
anii ’50-’60. Aparţinând acestui gen, multe din povestirile lui Vasile Voiculescu (Lostriţa, În mijlocul
lupilor, Sezon mort, Ultimul Berevoi, Pescarul Amin etc.) sunt scrise în anii 1947 şi 1949, ca efect al
interesului pentru această modalitate de creaţie.
În anii următori vor apărea alte volume, integral sau parţial fantastice: Simple întâmplări cu
sensul la urmă (1970) de Alexandru George, Un peşte invizibil (1970) de Vladimir Colin, Castelul
vrăjitoarelorde Maria Luiza Cristescu, Cele patru anotimpuri (1977) şi Proiecte de trecut (1982) de
Ana Blandiana, Istorii insolite de Ovid S. Crohmălniceanu etc. În această perioadă sunt reeditate unele
lucrări mai vechi ale lui Mircea Eliade şi publicate două capodopere: La ţigănci şi Pe strada
Mântuleasa.
Având în vedere unele puncte comune ale literaturii fantastice cu miraculosul mitico-magic şi
superstiţios, Sergiu Pavel Dan distinge mai multe variante ale fantasticului.
Miraculosul mitico-magic se conturează ca o realitate neîndoielnică în conştiinţa unor
colectivităţi rurale, depozitare ale tradiţiilor arhaice.
a. Cazul filonului legendar consemnat cronicăreşte, exterior-anecdotic. Semnificativ în acest sens este
O samă de cuvinte de Ion Neculce, unde naratorul, deşi povestea întâmplări deloc contingente cu
supranaturalul, punea sub semnul întrebării credibilitatea, despărţind legendele de corpul cronicii. În
acest fel Sergiu Pavel Dan vorbeşte de un supranatural folcloric faţă de care autorul se solidarizează
tacit.
b. Modelarea acuzată a motivelor legendare, pretextul unei opere foarte distanţată de etosul folcloric.
În preambulul cărţii Şarpele, Mircea Eliade inserează drept motto un descântec despre magicul
„şerpe bălaur cu solză de aur” reprezentând mai degrabă un ornament decât un indiciu real al
contingenţelor cu datele folclorului românesc al acestei cărţi crescute din ezoterismul Orientului.
c. Categoria miraculosului (fantastic) de sorginte folclorică. În această direcţie, opera lui Pavel Dan,
Copil schimbat, reprezintă una din realizările cele mai semnificative. Protagonistul acestei nuvele
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parcurge distanţa de la condiţia de umil superstiţios la aceea de trufaş mag, vestit pentru înverşunata
sa aplicaţie în a dezlega legăturile diavoleşti. Traiectoria particularizează orientarea magică a
miraculosului folcloric. Proza lui Voiculescu pare să demareze sub raport tematic tocmai din finalul
nuvelei Copil schimbat.
d. Cu Lostriţa, Şarpele Aliodor sau Lacul rău, Vasile Voiculescu indică alături de Gala Galaction
categoria experienţei fantasticului de atmosferă baladescă. Tehnica acestor povestiri constă în
împletirea miraculosului cu fabulosul, accentul căzând pe senzaţia supranaturală.
Oprindu-se asupra pozei româneşti, Ovidiu Ghidirmic distinge mai multe tipuri de fantastic, şi
anume fantasticul mitologic, reprezentat de Vasile Voiculescu, Fănuş Neagu, Ştefan Bănulescu;
fantasticul filosofic: Mircea Eliade, Laurenţiu Fulga; şi fantasticul enigmatic sau absurd: Mateiu
Caragiale, Ion Vinea, Alexandru Philipide, A. E. Baconski, D. R. Popescu.
Mai aproape de miticul folcloric, Vasile Voiculescu extrage de aici virtualităţi artistice
nesperate. Cum se ştie că povestirea este tiparul impreciziei şi visării, naratorul cultivă un coeficient de
fantastic de-a lungul întregii opere. Deci, aşa cum am văzut până acum, conceptul de literatură
fantastică a fost în atenţie încă din literatura populară şi până astăzi.
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POSTMODERNISMUL ÎN CUVINTE ȘI IMAGINI
Elev: Bianca-Ioana Pavel, clasa a XII –a F, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Profesor coordonator: Mihaela-Alina Chiribău-Albu, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Lucrarea prezintă comparativ două opere postmoderniste, aparținând literaturii și picturii:
Galera cu fluturi, de George Mihalcea și Peisaj cu fluturi, de Salvador Dali.
Cuvinte cheie: postmodernism, literatură, pictură, fluturi, Dali

Galera cu fluturi (fragmente)
de George Mihalcea
mă visez uneori
exilat pe o insulă stearpă
unde pe cerul uitat de cocori
nu se întâmplă nimic
în afara privirilor mele
neîntoarse din ultimul cerb
pe care l-am ucis cândva
când eram cu mult mai tăcere
nu pleacă nimic şi nu vine
doar stânci poleite cu sare
îndrăznesc să sfâşie
respiraţia otrăvită a mării
când şi când
o galeră cu fluturi acostează-ntr-un golf
pe care odată
pluteau uriaşe meduze dintr-o poveste uitată
Imenşi fluturi îmi devoră cu furie
ochii şi inima
lăsând în urmă
doar siajul secundei
pe care cineva
nu ştiu cine sau când
mi-au înfipt-o în creier
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Salvador Dali, Butterfly Landscape (The Great Masturbator in Surrealist Landscape with DNA)

La un prim nivel al receptării, analogia e stabilită chiar din titlul celor două creaţii, atât poemul
postmodern, cât şi pictura lui Dali conţinând în titlu simbolul fluturelui. În text conotaţia fluturelui e
negativă, deoarece eul poetic stă sub semnul devorării: „Imenşi fluturi îmi devoră cu furie/ ochii şi
inima…”, al efemerului: „lăsând în urmă doar siajul secundei”. În spiritul tradiţiilor asiatice, în care
defuncţii apar sub forma unui fluture, poemul conferă fluturelui acelaşi simbolism al morţii, sugerată
atât explicit prin gestul devorării, asociat cunoaşterii („ochii”) şi sensibilităţii („inima”), cât şi implicit
prin sintagma „siajul secundei” care aşază totul sub semnul trecerii, a ceea ce ramâne „siajul” şi în
imediata vecinătate a clipei, a „secundei”, ca semn al timpului efemer, trecător, cronologic.
Fluturele şi secunda înseamnă atât îndepărtare de sine, meduza fiind simbolul interiorităţii, al
sinelui, cât şi exilul sufletesc pe o „insulă stearpă”, în care totul se află sub zodia „nimicului”, a
neantului interior: „nu pleacă nimic şi nu vine”.
În pictura lui S. Dali, insula e pustie, dar nu la fel de „stearpă” ca în poemul lui George
Mihalcea, pentru că fluturele este asociat atât morţii, cât şi renaşterii, ca în psihanaliza modernă
freudiană. Astfel, în prim-planul tabloului cromatica fluturelui şi moleculele ADN sugerează viaţa şi
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identitatea, însuşi Dali declarând că acestea sunt adevarată dovadă e existenţei lui Dumnezeu. Omul
urmează de la viaţă la moarte ciclul fluturelui, în copilărie fiind o mică omidă, iar la bătrâneţe devenind
crisalidă; mormântul său este coconul din care iese sufletul ce îşi ia zborul sub forma unui fluture,
potrivit unor vechi credinţe.
Motivul literar al visului deschide eului liric calea exilului spre nimic, spre moarte şi suferintă,
spre otrava naturii („respiraţia otrăvită a mării”) şi a sufletului devorat cu furie.
Ochiul închis şi visul lui Dali presupun o renaştere interioară, în spiritul versului eminescian
„iară ochiu-nchis afară înăuntru se deşteaptă”, spirala, simbol al cochiliei melcului sugerând tema
eternei reîntoarceri, moarte şi renaştere, aşa cum melcul îşi arată şi îşi ascunde coarnele. Cele două
simboluri − fluturele şi melcul − se asociază pentru a sugera dubla renaştere − spirituală şi corporală.
Ideea e susţinută de prezenţa moleculei vieţii şi a identităţii atât în plan terestru, cât şi cosmic.
Stâncile ce se zăresc în planul secund al tabloului pot fi asociate, datorită cromaticii, celor din
poem: „stânci poleite cu sare”. Stâncile, simbol al nemişcării şi al dorinţelor pământeşti, sunt doar ,
„poleite” cu sare, simbol al înţelepciunii, al hranei spirituale. Acest epitet îndreaptă astfel cititorul către
conotaţia negativă a sării – ariditatea pământului sărat şi sterp pe vecie, idee ce susţine incipitul
poemului – exilul eului liric pe un pământ sterp şi în golul interior, al fiinţei.
Dubla conotaţie a sării care conservă şi distruge prin coroziune, susţine la nivelul picturii
dualitatea renaştere – efemeritate. Apa sărată a mării, cu valenţe purificatoare – sarea amestecată cu apa
fiind simbolul eului topit în Sinele universal – stă în poem sub semnul „otrăvirii”, a întinării fiinţei
umane de timp, de secundă. Durata, ,,secunda”, trecerea, şi implicit moartea sunt „înfipte” în fiinţa
umană: ,,mi-au înfipt-o în creier”, aşa cum „sinele care încearcă din sine să iasă” e „înfipt” în pictura
lui Salvador Dali, undeva între terestru şi cosmic, între senzorial şi spiritual.
Webografie:
http://axa.info.ro/social/9-poeme-2/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Salvador_Dal%C3%AD
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PHPWEBQUEST
Antonio Temprano, Phd teacher, IES Cavaleri, Spain

The paper emphasize the importance of using PHPWEBQUESTS in nowadays education. The
Webquest stands out as one of the most powerful tools for developing the skills that the students will
need to cope in the Information Society. Webquests have an outstanding educational potential and
today it is possible to find programs through which any teacher can easily develop their own activities,
even if they only know the very basics about computing.
Key words: Webquest, education, ICT, Information Literacy, computing

The technological advances of the last decades involve big challenges and opportunities for the
educational systems. The main challenge is the exigencies of new competences for the XXI century
citizens, competences whose learning and development must be fulfilled by the educational systems.
Some of those competences are related to the appropriate use of ICT and the development of the
Information Literacy, in a background of over information that we will shortly describe next. We have
very quickly past from a situation in which there was a very short availability of information -and it
was essentially written information- to another one in which the Internet offers us extremely big
amounts of information -and it is very easy to access-. At the moment, the amount of available
information gets doubled every 5 years, and, according to a study by Minnesota University, by 2020 it
will double every 73 days. In this context, it seems to be absolutely necessary to develop in the students
an Information Literacy (IL) that allows them to face the search, evaluation, organization and use of
information coming from very different sources. A proper IL requires that the students have the skills
to clearly define a subject or area of research, find keywords that express a concept in order to make the
search as quick and effective as possible, and design a search strategy that includes different sources of
information and a deep understanding of the way in which that sources are organized. But they must
also be able to analyze the obtained data; to assess its importance, quality and appropriateness, so that
they can finish the whole process in the only way that it makes sense, which is converting the
information into knowledge. Information is nothing in itself, it only makes sense when it can be
transformed in valid knowledge for post-reusing it in problem solving o decision making. It is also
essential to speak about the most important skill related to information use: the necessity that the
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student is able to face a piece of information with an analytical mind, not taking it for granted that
everything published on the Internet has to be necessarily true. The learning of all the previously
described skills must be provided to students through programs orientated to the development of
Information Literacy. For this purpose, teachers can use activities based on the use of the Internet,
which allow to exercise in a friendly environment the skills related to IL, thus getting the students to
get involved in their own learning process and achieving specially meaningful learning. Amongst these
activities based on the use of the Internet, the Webquest stands out as one of the most powerful tools
for developing the skills that the students will need to cope in the Information Society. A Webquest is a
guided research, held on the Internet. It's usually presented to the students as a web site where they can
find the different stages of which that Webquest is composed. It's a research-oriented activity in which
most of the information used by the students is downloaded from the Internet. Webquests have an
outstanding educational potential, but, from a technical point of view, they are difficult to create, since
they require that the teacher can write HTML code and has a space on the Internet where to upload the
activity once it has been created. Fortunately enough, today it's possible to find programs through
which any teacher can easily develop their own activities, even if they only know the very basics about
computing. One of these programs is PHP Webquest, free software that can be downloaded or used in
http://phpwebquest.org. There are many webquest generators, all of them with their advantages and
disadvantages. After testing 15 of them, we have reached the conclusion that PHP Webquest is the one
which keeps the best balance between easiness of use and available features. Anyone willing to give it
a try can visit this URL: http://phpwebquest.org/english/ where they can request an user account. Once
the account is approved, the user can create for free as many activities as they want. Those users
representing an Educational Institution can also download the program, adapt it to their needs and get it
working in their own school's server. Or, if the program is not translated to your language, you can
contact the author, who will give you easy directions to translate it in a short time.

Webography:
http://phpwebquest.org

136

CREATIVE USE OF ICT IN THE ETWINNING PROJECT
“FARMING AROUND EUROPE”
Prof. DANIELA BUNEA, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu
For the last seven years students and teachers at Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr Sibiu have
enthusiastically participated in eTwinning projects that helped them connect virtually and share ideas
in Europe. “Farming around Europe” is one of our great examples of collaborative work online,
during which excellent achievements were demonstrated.
Key-words: eTwinning, project, ICT, creativity, ebook.

The eTwinning project “Farming around Europe” [1] lasted from April 2013 until November
2013 and involved students and teams of teachers from 12 schools in 9 countries around Europe – one
of them the Ukraine, thus making the project an eTwinning Plus [2] project as well. The youngest
students in our school took part in a European project of great amplitude, which implied researching
farms and farming in Europe and producing a project ebook [3]. This project straightforwardly
facilitated international peer teaching and learning, and encouraged a greater appreciation of the
diversity and similarities amongst countries in Europe.

Image 1: Farming around Europe Logo
The project implied task-based teaching and learning, creative collaboration inside the class of
students, and appreciating European peers’ work. Students were encouraged to be creative on their own
as well – one of my students came up with the idea of presenting the trees in front of her block of flats
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in all three seasons of the project and took photos from her window; this is a good example of how the
students took ownership of the project, even if they were so young.

Image 2: Same Trees, Two Seasons
The project was for four months (two in the second semester of the school year 2012-2013 and
two in the first semester of the school year 2013-2014) integrated into the curriculum for 5th and then
6th grade and part of the usual lesson planning, implementing and evaluating. It was clearly reflected in
the assessment for the subject I teach, English as a Foreign Language, when we revised and evaluated
the Past Tense Simple (regular and irregular verbs) for example, but also in many other instances,
tagging along all the different tasks (part of the task-based methodology that was followed) that were to
be carried out – through proper valorization.
The project was one of the most intense ever from many points of view, starting with planning
of the project, continuing with helping with coordination throughout the project, and finally planning
the assessment and carrying it out. The coordinating teachers in the project held regular
videoconferences (five in all) for this, which proved extremely relevant for the aims of the project. It
felt very much like a team-teaching experience not only inside the school with my colleagues beside
me at an arm’s length all the time, but also among the different partner schools, as each had valuable
things to add to the web of knowledge that eventually resulted from this project.
We used different ICT tools, some simple, some quite pretentious. We always kept in mind the
activities to be done, the aims to be achieved and the results to be obtained. My students’ age – 11 –
dictated the right tools to be used by and with them. As for the teachers involved in the project, their
choice of tools was made according to the school capabilities/context – in our school, the eTwinning
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team comprised teachers of English, Art and Technology, and we all tried to use the most creative
tools that would serve our purposes. There is a list of tools used in the project in the ebook. For the
students’ evaluation and reflections at the end of the project, the Romanian students used, for instance,
SpicyNodes, which is a system for displaying hierarchical data, in which a focus node displays detailed
information, and the surrounding nodes represent related information.

Image 3: SpicyNodes Reflections
This eTwinning project is the stepping stone for the partnership between our school and Camera
Agricolă Sibiu – our site [4] will be enriched in the months/years to come. This site draws upon only
one part of the Farming around Europe project, but it is remarkable that from an eTwinning project can
spring many other initiatives and new projects really. This kind of partnership can be developed in any
town that has a farmers’ market, supporting the eating of healthy local food.

Image 4: Să cumpărăm local şi sănătos!
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In the same manner, the Shaun the Sheep site [5] can be worked on and further refurbished,
bearing in mind that there is a lesson to be learnt in each of the adventures on the farm presented in
the stop motion animation. The clever sheep and his friends make for a show that is both
interesting and funny, while the tasks devised around their enterprises help develop imagination
and creativity.

Image 5: Learning with Shaun
One of the most outstanding results of our project for the pupils in my school is appreciating
farmers’ work across Europe, about which we found out during the project through the enormous
amount of information displayed in the TwinSpace and in the two editions of the ebook. Children their
age, or younger, in Europe shared data about local farming and living in the countryside, and when
valuing the similarities and differences between different ways of doing agriculture around Europe my
students learnt a lot about a way of life that is quite unfamiliar to them as they all have grown up in a
town and most of them have no relatives living in villages or on farms. Another great benefit is the fact
that my students have come to appreciate the value of IT communicating as well, as this allowed us all
to take virtual trips to different countries all across Europe when working on the project.
The eTwinning project “Farming around Europe” has received 5 national Quality Labels in the
autumn of 2013 (in Croatia, Italy, the UK and Estonia) and 3 European Quality Labels in October 2013
(in Croatia and Italy). The Romanian Quality Labels evaluation is still underway. Our project was
selected as the Best project in the Category 4-11 years old pupils at the Comet 2013 in Croatia and
featured as the Quality Label of the Month in the December 2013 eTwinning Newsletter [6].
Bibliography:
[1]

http://www.etwinning.net/en/pub/connect/browse_people_schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=en&n=96032

140

[2]
[3]

http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://newtwinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?p_l_id=25415613&folderId=25415679&name=DLFE-

760081.pdf
[4]

http://sacumparamlocalsisanatos.weebly.com/

[5]

http://learningwithshaun.weebly.com/

[6]

http://newsletter.etwinning.net/en/pub/2013/etnl_122013.htm
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PROGRAMELE eTWINNING ŞI ERASMUS+
O ALTERNATIVĂ EDUCATIVĂ PENTRU ELEVI
Prof. LAZARIC ANCA, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Bistriţa
Lucrarea îşi propune să arate modul în care platforma eTwinning poate fi considerată o
alternativă în procesul de învăţare a limbii engleze. Utilizarea platformei eTwinning dezvoltă elevilor
competeneţe prin folosirea eficientă a calculatorului, prin muncă în echipă, prin învăţare bazată pe
proiect. Dezvoltă de asemenea ideea de interdisciplinaritate. Lucrarea va prezenta proiectul „Country
to Country”,activităţile şi obiectivele propuse, rezultatele obţinute şi impactul pe care acesta l-a avut
asupra tuturor participanţilor.
Cuvinte cheie: eTwinning, proiect, parteneriat, limba engleză, interdisciplinaritate
eTwinning este o iniţiativă a Uniunii Europene prin care se încurajează parteneriate şi
colaborări între şcolile europene folosindu-se diferite tipuri de tehnologii de comunicare. Platforma
eTwinning a fost lansată în 2005 şi de atunci a cunoscut o dezvoltare uimitoare încă din primul să an, în
prezent înregistrându-se mai mult de 100000 de şcoli şi peste 245000 de cadre didactice.Programul
educaţional eTwinning pune la dispoziţia tuturor cadrelor didactice din Uniunea Europeană un mediu
virtual

şi

instrumente

online pentru

derularea

de

proiecte şcolare.

Portalul

eTwinning

(www.etwinning.net) este disponibil în 25 de limbi europene şi oferă oportunităţi deosebite oricărui
profesor să găsească parteneri pentru proiecte, să participe în grupuri, ateliere de lucru, evenimente,
camere ale profesorilor şi seminarii de formare, să progreseze, să fie la curent cu ultimele noutăţi, să
beneficieze de sprijin şi de resurse puse la dispoziţie de alţi utilizatori ai platformei.Învăţarea
interactivă, colaborarea cu elevi din alte şcoli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea
gândirii critice, a abilităţilor TIC şi a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un
elev implicat într-un proiect eTwinning.
E-Twinning a început ca un spaţiu dedicat derulării proiectelor iniţiate de şcolile europene şi
s-a dezvoltat foarte repede într-o adevărată comunitate virtuală, coordonată de mii de profesori,
directori de şcoli şi elevi din întreaga Europă. Acum este locul în care profesori şi elevi împreună, pot
dezvolta şi experimenta noi metode în abordarea procesului de învăţare şi constă într-un ansamblu de
resurse, oferă recomandări, idei şi instrumente şcolilor pentru a le ajuta să stabilească parteneriate şi să
iniţieze proiecte în colaborare, în orice domeniu.Parteneriatele eTwinning urmăresc mai mult decât un
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simplu schimb de informaţii. Scopul parteneriatelor constă în elaborarea unor proiecte, prin intermediul
cărora profesori şi elevi din diferite ţări să înveţe împreună. Portalul european eTwinning funcţionează,
aşadar, ca un site web în întregime multilingv, care oferă instrumente de colaborare şi servicii prin
intermediul cărora profesorii se pot înregistra, pot găsi parteneri şi pot lucra împreună cu aceştia.
Acesta serveşte, de asemenea, ca punct de întâlnire unde toţi profesorii interesaţi pot partaja resurse şi
pot discuta şi găsi parteneri pentru alte acţiuni în cadrul programului Erasmus+ (Comenius).
Participarea la un proiect eTwinning aduce satisfacţii atât cadrelor didactice, cât şi elevilor
implicaţi.
Ce impact are eTwinning asupra elevilor? Mulţumită acestei platforme elevii dobândesc un
rol important în planificarea şi desfăşurarea proiectului, în consemnarea activităţii de parteneriat. Dând
libertate elevilor în organizarea întregului proiect, aceştia devin responsabili şi implicaţi. Rezultatele
acestei responsabilizări şi implicări se văd în clasă, la orele de curs. eTwinning are un rol important în
motivarea elevilor, lucru care nu se întâmplă mereu în timpul orelor de curs. Este foarte important
faptul că elevii au un „public” autentic, care le împărtăşeşte ideile şi interesele. Proiectele eTwinning
reuşesc să îi facă pe elevi să se simtă importanţi, le îmbunătăţeşte stima de sine. Elevii ajung să
preţuiască ceea ce fac şi sunt mai increzători. Elevii simt că sunt parte dintr-o comunitate, din
comunitatea şcolilor europene.
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” a fost implicată pe parcursul anului şcolar 2011-2012 în
trei proiecte pe platforma eTwinning.: „Country to country”, „Young scientists” şi „Why visit our
country”. Cele trei proiecte au deschis o colaborare fructuoasă între şcoala noastră şi şcoli europene,
colaborare care continuă şi în prezent printr-o corespondenţă activă între elevi.
Voi detalia în rândurile următoare proiectul „Country to country” şi voi descrie beneficiile pe
care acesta le-a avut asupra elevilor şcolii.
„Country to country” a fost iniţiat de o şcoală gimnazială din Riga, Letonia. A avut ca
parteneri următoarele şcoli: Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīga, LETONIA-coordonator, Srednja škola
Zlatar, Zlatar, CROAŢIA, Szkoła Podstawowa nr 15, Chorzów, POLONIA şi Şcoala Gimnazială
„Ştefan cel Mare” Bistriţa. Temele abordate au fost: literatură, limbi străine, teatru, istorie. Limba de
comunicare a fost limba engleză. Vârstele elevilor participanţi au fost 13-14 ani. Au participat 30 de
elevi din două clase.
Acest proiect a fost o metodă foarte utilă de învăţare a limbii engleze, utilă şi în acelaşi timp
atractivă. Elevii implicaţi au avut ocazia să descopere structuri noi şi elemente de vocabular direct prin
discuţii on-line, au avut ocazia să aprofundeze şi să consolideze ceea ce ştiau.Temele atractive au fost
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de mare interes pentru elevi, aceştia având posibilitatea să aleagă singuri subiecte de discuţie în funcţie
de interesele specifice vârstei.
Instrumentele pe care platforma eTwinning le pune la dispoziţie sunt foarte variate şi utile.
Elevii au avut la dispoziţie platforma de chat, un forum de discuţii, soft-uri cum ar fi PowerPoint, video
pictures and drawing, Video-conferinţe, de asemenea Twin space, unde au putut să îşi creeze o pagină
pe care au încărcat informaţii personale, fotografii etc. Toate aceste instrumente au îmbunătăţit şi
competenţele TIC, nu doar pe cele de limbă engleză.
Obiectivele proiectului au fost dezvoltarea abilităţilor elevilor de a comunica şi interacţiona
cu elevi din şcoli europene. De asemenea s-a dorit punerea la dispoziţie a unui spaţiu virtual prin
intermediul căruia elevii să descopere culturi noi, tradiţii şi obiceiuri ale altor ţări.
Proiectul a început prin înregistrarea şcolii şi a elevilor participanţi pe site-ul eTwinning.
Elevii au făcut schimb de email-uri de prezentare personală, în funcţie de interesele şi curiozităţile
fiecăruia (de exemplu au cerut păreri despre noutăţile muzicale, despre filme, despre destinaţii de
vacanţă etc). Această primă activitate s-a numit „This is who we are”. Elevii au fost foarte fericiţi să
descopre cât de multe lucruri au în comun cu noii lor prieteni, lucru care le-a crescut entuziasmul faţă
de activităţile următoare. În timpul sărbătorilor de Crăciun şi Paşte , copiii au făcut schimb de cărţi
poştale realizate de aceştia, au schimbat informaţii despre tradiţii. De data aceasta ei au observat
diferenţele legate de obiceiuri şi tradiţii. A urmat o prezentare de proiecte în faţa propriilor colegi
pentru a disemina informaţiile recent aflate. Acest lucru a contribuit mult la creşterea stimei de sine a
elevilor participanţi în proiect, le-a dezvoltat spiritul de muncă în echipă şi colaborare.
S-a creat şi un blog al proiectului, un logo (în urma unui concurs), chiar şi un mic dicţionar
multi-lingv cu termeni uzuali din cele cinci limbi străine implicate în proiect. Şi de data aceasta elevii
au avut putere de decizie, ei fiind cei care au ales termenii dicţionarului. Acest dicţionar a fost conceput
pentru a sărbători Ziua Europei.
Una dintre cele mai importante şi de succes activităţi a fost crearea unei lecţii de limbă
engleză de către elevi. Aceştia au ales tema, metodele şi mijloacele care urmau a fi folosite. În urma
acestei activităţi elevii din toate şcolile participante au conştientizat importanţa profesorului în procesul
de predare- învăţare, a unei bune planificări a tot ceea ce înglobează o lecţie reuşită de limbă engleză.
Şi-au manifestat dorinţa de a mai realiza astfel de activităţi şi în afara proiectului, lucru care
demonstreză impactul pe care acesta l-a avut asupra lor.
La încheierea proiectului, elevii noştri au câştigat prieteni noi din cele patru ţări implicate,s-au
creat prietenii strânse care continuă prin email-uri pe diferite teme, prin postare de filmuleţe care
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prezintă diferite activităţi curriculare şi extracurriculere. Toate acestea se realizează în limba engleză,
ceea ce este un mare câştig pentru dezvoltarea personală a elevilor noştri.
Recomand cu mare încredere acest tip de activitate extracurriculară în vederea învăţării şi
predării limbii engleze. Este o metodă interdisciplinară, distractivă, care dezvoltă competenţe şi abilităţi
elevilor implicaţi, care oferă satisfacţii profesionale cadrelor didactice implicate, care consolidează
legătura dintre dascăl şi elevul său.
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[1]

Learning with eTwinning, 2006, European Schoolnet

[2]

http://www.etwinning.net

[3]

http://www.anpcdefp.ro

[4]

http://ec.europa.eu/education/lifelong-lerning-programme

145

UTILIZAREA METODELOR VIDEO ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
Prof. URSACHE LILIANA, Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău
La baza acestui articol stă cursul “Using Video to Support Lifelong Learning”, desfăşurat în
Leuven (Belgia), la care am participat în octombrie 2011. Am prezentat obiectivele generale şi
obiectivele specifice ale cursului, motivaţia mea în alegerea acestui curs şi am enumerat o serie de
adrese utile de site-uri cu initiaţive de promovare a mijloacelor video. La final am amintit o serie de
informaţii despre activitatea instituţiei organizatoare (ATiT) şi noutăţile din domeniu, oferite de
aceasta lunar în newsletter.
Cuvinte cheie: media, video, educaţie, elearning, internet.
În 2011 am beneficiat de un grant de mobiltate individuală Comenius în cadrul Programului de
“Învăţare pe parcursul întregii vieţi”. Cursul urmat s-a numit “Using Video to Support Lifelong
Learning” şi s-a desfăşurat în perioada 24-29 octombrie 2011, la LEUVEN (Belgia), locaţia fiind
Institutul Irlandez pentru Europa.
Această participare s-a derulat în cadrul Programului de “Învăţare pe parcursul intregii vieţi” a
Comisiei Europene (Lifelong Learning) secţiunea Comenius-mobilităţi individuale de formare a
cadrelor didactice.
Prezenta comunicare reflectă numai punctul de vedere al autoarelor şi Comisia nu este
responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
Obiectivele generale ale cursului au fost:
a) folosirea resurselor video în educaţie;
b) crearea şi publicarea de materiale video, însuşirea tehnicilor de filmare de bază;
c) captura, editarea şi publicarea videoclipurilor pe Internet sau utilizarea lor în cadrul lecţiilor;
d) familiarizarea cu exemple pedagogice de utilizare a videoclipurilor în variate domenii: biologie,
inginerie, fizică, chimie, protecţia mediului etc.
Dintre obiectivele specifice amintim:
a) integrarea resurselor video existente în contextul învaţării şi editarea lor;
b) tehnici de căutare a videoclipurilor existente online;
c) adăugarea de tranziţii, scurte imagini, subtitrări, generice, efecte speciale de sunet şi
postprocesare sunet la videoclipuri;
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d) publicarea videoclipurilor online cu software adecvat şi prezentarea de site-uri ce permit
aceasta.
Motivaţia mea în alegerea acestui curs a constat în faptul că cercetările privind valoarea
pedagogică a imaginilor în mişcare au arătat că acestea:
•

îi pot ajuta pe elevi să reţină conceptele;

•

facilitează gândirea şi rezolvarea problemelor;

•

sunt la fel de bune ca profesorul în comunicarea faptelor şi demonstrarea procedurilor;

•

o imagine în mişcare ajută elevul să vizualizeze un proces, să vadă cum funcţionează, cum se
mişcă ceva;

•

evită supraverbalizarea;

•

oferă informaţii dificil de descris în cuvinte;

•

menţine balanţa înclinată spre învăţarea centrată pe elev.
Ne-au fost oferite o serie de adrese utile de site-uri cu initiaţive în domenii variate de promovare

a mijloacelor video. Dintre acestea amintim:
•

British Universities Film and Video Council (http://bufvc.ac.uk/) în Marea Britanie;

•

Click and Go Video (http://www.cliclandgovideo.ac.uk/) în Marea Britanie;

•

Webstroom (http://www.surfspace.nl/video) în Olanda;

•

UniVid (http://www.fsknet.dk/univid) în Danemarca;
Proiecte transnaţionale finanţate de UE, cum ar fi VideoAktiv (http://www.videoaktiv.org/) şi

eStream (http://estream.schule.at/), care promovează educaţia bogată în media, prin materiale şi ghiduri
pentru cei interesaţi în crearea video.
La Colegiul Naţional „Ferdinand I”, elevii clasei a XI-a A, specializarea Ştiinţe socio-umane, au
format echipe de câte 4-5 elevi, pentru a realiza fiecare câte un film educaţional. Grupele de elevi au
ales una dintre disciplinele studiate la şcoală şi o lecţie sau o unitate de învăţare la acea disciplină şi
îndrumaţi de profesorul din specialitatea respectivă şi de d-na prof. de informatică Liliana Ursache, au
realizat un film care a fost folosit în procesul didactic.
La nouă luni după finalizarea cursului, am acceptat invitaţia organizatorilor de a evalua o
iniţiativă a unui grup de posturi de televiziune europene, numit EUscreen. Cu proiectul EUscreen acest
grup mare de radiodifuzori naţionali şi arhive video, doresc să testeze posibilitatea de a furniza video
de la propriile arhive, către profesori şi şcoli, pentru ca aceştia să le reutilizeze în lecţiile lor, gratuit.
Cerinţa a fost dublă:
1. mai întâi de a explora portalul EUscreen şi a vedea dacă există conţinut pe care l-aş putea folosi
pentru scopuri didactice şi de învăţare
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2. apoi, de a crea un scenariu de învăţare sau plan de lecţie sau expoziţie virtuală cu unul sau mai
multe videoclipuri din portalul EUscreen şi / sau din alte surse.
Pentru toţi cei interesaţi, portalul Euscreen poate fi vizitat la adresa:
http://www.euscreen.eu/beta/builder/index.html

În cazul în care doriţi să creaţi o expoziţie virtuală, va trebui să utilizaţi Generatorul Expoziţie
virtuală, care este parte a portalului EUscreen. Veţi găsi mai multe exemple de Expoziţie virtuală pe
http://www.euscreen.eu/beta/builder/exhibitions.html.

După încheierea cursului, am primit lunar şi citit cu intres newslwtter-ul trimis de organizatorii
cursului, care oferea numeroase informaţii despre activitatea acestora şi noutăţile din domeniu:
-

Reprezentanţii a 6 organizaţii, KULeuven şi Atit în Belgia, CSP în Italia, IADT în Irlanda,
Aunege în Franţa şi EITF în Estonia, au format Asociaţia Media & Learning, cu scopul de a
promova şi stimula utilizarea de mass-media ca o modalitate de a spori inovaţia şi creativitatea
în predare şi învăţare la toate nivelurile de educaţie şi de formare în Europa;

-

Efectele internetului asupra copiilor;

-

În 2012, un consorţiu condus de Institutul Britanic de Film, a efectuat un studiu al filmelor de
educaţie în toate statele UE, SEE şi naţiunile europene aliniate. Acesta a fost primul şi cel mai
mare studiu de acest gen, sponsorizat de către Comisia Europeană ca parte a angajamentului său
de a ridica profilul culturii cinematografice în statele membre;

-

ActiveWatch România ajută copiii şi tinerii care trăiesc în zone defavorizate să capete abilităţi
de producţie şi dezvoltare. ActiveWatch lucrează cu copii pentru a sprijini propriile lor interese
şi preferinţe culturale, pentru a-şi înţelege identitatea teritorială şi a fi capabili să-şi exprime şi
împărtăşească propriile experienţe sociale şi culturale, cu ajutorul activităţilor on-line şi video.
Profesorii, educatorii şi profesioniştii din România şi din străinătate sunt invitaţi să se alăture pe
Facebook grupului mediaSIS România pentru împărtăşirea experienţei lor media şi promovare a
competenţei mediatice;

-

Viitorul educaţiei, cu referire la web-learning şi practica predării şi învăţării pe internet;

-

Ştiri despre conferinţe şi webinars Media & Learnig, invăţământ deschis şi la distanţă;

-

PLURAL+: o platformă mass-media pentru tineri. Media produsă de tineri este o componentă a
societăţii de astăzi. Tinerii produc şi distribuie în mod constant media; este modul lor de a se
exprima. Este important ca tinerii care produc mass-media să devină conştienţi de rolul şi
semnificaţia media în comunităţile noastre;

-

INA, Institutul Naţional Audiovizual, este arhiva naţională de film din Franţa. Depozitează
peste 3.5 milioane de ore de înregistrări radio şi TV adăugate an de an;
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http://www.media-and-learning.eu/resource/ina-institut-national-audiovisuel
-

eduMedia Share este un loc în care profesorii pot depozita şi partaja resurse vizuale şi
interactive. Aici putem uploada media, descoperi şi and downloada resurse interesante, taguri şi
comentarii (http://www.media-and-learning.eu/resource/edumedia-share).
Concluzii:
Impactul şi beneficiile acestei activităţi de formare la nivel personal a însemnat o dezvoltare pe

plan profesional prin însuşirea unor metode noi de lucru în domeniul video, multimedia, metode care
vizează stimularea creativităţii şi interesului elevilor, cunoscută fiind receptivitatea la nou a acestora.
Lecţiile şi temele abordate au devenit mai creative, asimilabile mai uşor prin aplicarea metodelor video
care se pot folosi cu uşurinţă fiind la îndemâna oricărui dascăl care dispune de internet la clasă.
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EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂRII PRIN ACTIVITĂŢI COMPLEMENTARE
Prof.înv.primar GHEORGHIU ANTONINA, Colegiul Naţional „ Ferdinand I” Bacău
Lucrarea de faţă surprinde câteva aspecte legate de transformarea perpetuă a şcolii în
societatea prezentului, dar mai ales a viitorului, care se circumscrie unui timp al informaţiei, al
complexităţii..Copilul este un proiect „aruncat” în lume, pentru ca apoi, să facă faţă unor mari sfidări:
explozia informaţională, stresul, accelerarea ritmului vieţii, creşterea gradului de incertitudine. De
aceea, activitatea didactică trebuie orientată spre potenţarea creativităţii şi capacităţii de inovare prin
activităţi complementare învăţării.
Cuvinte cheie: Joc didactic, activităţi nonformale, educaţie ecologică,creativitate,noile educaţii
La vârsta şcolară mică, elevii învaţă multe tehnici elementare ale activităţii intelectuale. Pentru
a-i determina să se angajeze la o activitate complexă, dificilă, trebuie stimulate o serie de mobiluri
interne şi externe care să declanşeze dorinţa, atracţia şi interesul pentru învăţare, însoţită de satisfacţia
efortului tensional, de bucuria succesului.
De aceea demersul educaţional trebuie să fie unul creativ ,în care activităţile didactice să fie
strâns legate de forme ale învăţării nonformale ,de joc şi de atingerea obiectivelor vizate de „noile
educaţii”.
Se ştie că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, copilul aspiră la condiţia
adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se realizează cunoaşterea realităţii.Se exersează
funcţiile psihomotrice şi socioafective, el are rolul de a bucura, destinde, delecta, de a crea confort
spiritual, de a compensa terapeutic tensiunea şi neîmplinirile individuale
Referitor la funcţii, Ursula Şchiopu afirma că „Jocul creează utilităţi sociale, doar prin faptul că
stimulează tonusul, antrenarea .şi participarea omului. La aceasta se adaugă faptul că antrenarea
psihomotorie foarte activă ce are loc în joc contribuie la dezvoltarea psihică în mod intensiv, fapt ce
face ca până la urmă să se pună în evidenţă funcţiile formative şi sociale ale jocului."- În timpul jocului
toţi copiii activează. Copiii timizi vor fi şi ei activi, nemaifiind dominaţi de cei extravertiţi. De
semnalat este funcţia motivaţională a jocului. Tema căreia i se supune jocul este mai motivantă decât
majoritatea temelor didactice. Relaxarea, bucuria jocului fac astfel ca sarcinile formulate să fie plăcute.
Jocurile logice acoperă o arie foarte largă de activităţi cu un conţinut foarte variat, de la intuirea
noţiunii de mulţime până la jocurile ce ilustrează operaţiile cu mulţimi şi rezolvarea problemelor cu sau
fără date numerice. Este unul din motivele care pledează pentru extinderea folosirii jocurilor logice,
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prin variante evoluate şi la primele clase ale ciclului primar când se face familiarizarea gândirii
asambliste a micilor şcolari şi în înţelegerea noţiunii de număr natural.
In special jocurile didactice folosite ca momente ale lecţiei îi ajută pe elevi să depăşească unele
dificultăţi, dezvăluind unele ''secrete " prin atractivitatea pentru problematic. Locul acestor momente
este mult mai puţin programabil şi controlabil. Această flexibilitate de manifestare şi ordonare a
acestora ne permit o rată sensibil crescută de creaţie, indiferent de tipul de lecţie sau de alta formă de
organizare a activităţii didactice.
Popularitatea acestei metode se datorează faptului că este o activitate plăcuta, voluntară,
neconstrânsă de reguli stricte, ce permite participanţilor să-si dezvolte şi să-şi folosească abilităţile deja
existente în mod liber. Jocul reuşeşte în principal să dezvolte creativitatea, munca în echipă,
perspicacitatea, să stimuleze logica şi memoria etc.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă,
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. Activităţile
extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de
activităţile din cadrul lecţiilor.
În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective
educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar.Pot fi şi activităţi extraşcolare de
masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi.În
acest sens, termenul este echivalent cu educaţie extraşcolarã.
Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, în
funcţie de interesele şi dorinţele elevilor.
Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire la astfel de activităţi.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care
îmbracă cele mai variate forme.
Activităţile extracurriculare oferă numeroase posibilităţi de valorificare şi consolidare a
cunoştinţelor şi deprinderilor, de exersare a comportamentelor morale.
Gama acestor activităţi este foarte variată şi permite abordarea interdisciplinară, valorificânduse atât cunoştinţele din domeniul istoriei, religiei,artei şi al literaturii.
Dincolo de aceste avantaje activităţile extracurriculare apropie copii, le oferă ocazia să se
cunoască mai bine, să comunice, să coopereze, să realizeze lucruri frumoase.
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Accepţiunea termenului de activităţile extracurriculare are un sens foarte larg.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice,
ştiinţifice, activităţi sportive, excursii ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de afirmare
a elevilor, de dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de televizor sau
de calculator .
Importanţa acestor activităţi şi impactul educativ asupra elevului, sunt probleme de maximă
responsabilitate pentru fiecare şcoală. Ele sunt produsul creaţiei, dinamismului şi inovaţiei activităţii
manageriale desfăşurate în şcoală pe acest segment. O analiză globală a programelor acestor activităţi,
ne conduce la ideea certă că, de fiecare dată, şcoala a avut în atenţie cei trei factori implicaţi în acţiune:
 Elevii, prin responsabilităţile asumate individual sau în grup;
 Familiile, prin susţinere morală, financiară şi de multe ori prin implicare directă în acţiune;
 Şcoala, prin elaborarea strategiile didactice proprii, a realizat pe cât posibil unitatea dintre
factori, a finalizat acţiunile, a obţinut eventuale avize pentru deplasări sau a implicat comunitatea locală
în diverse activităţi.
Dintre toate „noile educaţii”(educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia pentru
pace şi cooperare, educaţia pentru timpul liber, educaţia economică, educaţia nutriţională, educaţia
interculturală etc.), educaţia ecologică (pentru protecţia mediului înconjurător) este, probabil, cel mai
bine structurată . Educaţia pentru mediu are ca scop schimbarea viziunii pe care oamenii o au asupra
lumii şi înţelegerea relaţiilor care se formează în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură. De
asemenea, ea presupune formarea capacităţilor de rezolvare a problemelor declanşate odată cu
aplicarea tehnologiilor la scară socială care au generat numeroase efecte negative la nivelul naturii şi al
existenţei umane; acumularea deşeurilor menajere, industriale, nucleare şi toxice, ploile acide etc. pun
în pericol plantele, animalele şi oamenii. Capacitatea de distrugere a luat amploare, astfel că revenirea
la o anumită etică se impune cu necesitate.
Iată de ce învăţătorii, înainte de orice temă, trebuie să selecteze cu multă grijă temele şi
modalităţile de realizare a educaţiei pentru mediu în aşa fel încât să se stimuleze interesul copiilor
pentru participarea la activităţile ecologice, să poată fi sensibilizaţi faţă de frumuseţile dăruite de
natură, să capete încredere în binefacerile naturii.
Activităţile în aer liber cum ar fi: grădinărit, excursii în natură sau de recuperare a zonelor
deteriorate pot avea funcţii atât educative, cât şi recreative. Copiii mici tind să dezvolte un ataşament
emoţional faţă de ceea ce le este familiar şi faţă de care se simt bine. Ei au nevoie de experienţe
pozitive; dacă nu pricep de ce trebuie făcut un anumit lucru, interpretează că acel lucru nu trebuie făcut.
Unele atitudini pozitive faţă de mediu ce pot fi formate şi repetate la această vârstă, includ acţiuni
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precum: oprirea apei în timpul spălării dinţilor, stingerea luminii atunci când nu este necesară folosirea
ei, aruncarea deşeurilor la coşul de gunoi şi nu la întâmplare etc. Numai în mijlocul naturii copiii pot
descifra şi înţelege tainele mediului, pot căpăta deprinderi comportamentale care să facă posibilă
existenţa pe pământ.
Majoritatea activităţilor pe care le desfăşoară învăţătorii sunt cuprinse în proiecte educaţionale,
în care şcoli din diferite zone devin partenere şi pot derula activităţi interesante pe temele vizate. Unele
proiecte sunt finalizate prin concursuri de creaţie plastică, literară stimulând elevii în participarea la
astfel de competiţii. Stimularea creativităţii elevilor depinde de dascăl, de relaţia dintre el şi copil,
precum şi de găsirea unor căi accesibile dezvoltãrii acesteia.
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ACTIVITĂŢILE SPORTIVE EXTRACURRICULARE
ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA DEZVOLTĂRII MOTRICE A ELEVILOR
Prof. LAZARIC ŞTEFAN − Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Bistriţa
Lucrarea de faţă îşi propune să discute despre formele de organizare a practicării probelor de
sport în activităţi de educaţie fizică extracurriculare ca modele de aplicare şi exersare a mijloacelor
specifice jocului ce presupun creşterea capacităţii motrice generale şi formarea obişnuinţei de
practicarea sistematică a exerciţiilor fizice cu caracter utilitar-aplicative. Când ne referim la educaţie
fizică şi sport pentru elevi, avem în vedere articolul 31 din „Convenţia asupra drepturilor copilului”
care spune că trebuie să recunoaştem dreptul copilului de a se relaxa, de a beneficia de activităţi
recreative, artistice, culturale şi sportive” şi rezultatele cercetărilor ştiinţifice care au arătat că
activitatea fizică este esenţială pentru dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor.
Sistemul actual de educaţie fizică din instituţiile preuniversitare înregistrează un regres care se
exprimă prin reducerea timpului activităţilor motrice, provocând fenomenul hipodinamismului elevilor.
Activităţile sportive de tip extracurricular sunt obiectul dezbaterilor şi preocupărilor specialiştilor din
domeniu, discuţiile fiind determinate de necesitatea perfecţionării întregului sistem de educaţie fizică
şcolară a diversificării formelor de practicare a exerciţiului fizic care să conducă la îmbunătăţirea
nivelului de activitate motrică, şi optimizării dezvoltării fizice, prin atingerea competenţelor cerute de
viaţă şi de trebuinţele elevilor. Sistemul de educaţie fizică din treapta învăţământului gimnazial
evidenţiază unele carenţe referitoare la numărul de ore prevăzute educaţiei fizice, lipsa unei programe
şi a modului de abordare a conţinutului lecţiilor, activităţilor extracurriculare.
Ca orice demers orientat către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume
structurare şi organizare, asigurate de corelarea activităţilor de proiectare,implementare şi evaluare.
Reuşita activităţilor extracurriculare rezidă deci în gestionare acelor trei procese şi în asigurarea relaţiei
ce se stabileşte între acestea. În cadrul activităţilor extracurriculare, cele trei procese nu se constituie în
procese originale,diferite cu mult de caracteristicile identificabile în orice situaţie educaţională din
şcoală,dar esenţa lor stă în particularizare, prin prisma specificului categoriei de activităţi
extracurriculare pe care le vizează.
În mod particular, prin sport elevul învaţă să se cunoască pe sine şi pe ceilalţi, să îşi evalueze
aptitudinile, să respecte reguli, să îşi învingă slăbiciunile,
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să treacă peste obstacole, să accepte

eşecurile, să le analizeze şi să încerce să le depăşească, să fie mândru de realizările proprii, să-şi
formeze o imagine de sine pozitivă, să se socotească pe sine apt de performanţă, să se valorizeze, să se
pregătească pentru societatea contemporană care se bazează excesiv pe concurenţă şi competiţie.
Dintre formele de activitate sportiv – recreative , cele mai atractive şi organizate cu o frecvenţă
mare în şcoli sunt:
 Campionatul şcolii la diferite ramuri sportive
 Competiţiile organizate în calendarul ONSS
 Competiţii organizate de Agenţia Naţională pentru Sport
 Competiţii cu caracter tradiţional în zonă/şcoală
 Cupe organizate de Asociaţia Judeţeană ,,Sportul pentru toţi”
 Concursuri de atletism – crosuri organizate la nivel local
 Activităţi necompetiţionale organizate de Asociaţia Sportivă Şcolară (badminton, tenis de câmp
etc)
 Activităţi cu caracter turistic – recreativ (drumeţii , tabere de schi ,înot, orientare turistică etc )
 Activitatea independentă a elevilor (în afara orelor de şcoală )
De remarcat faptul că aceste activităţi extracurriculare sunt prezente într-o formă destul de
vastă , organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi şcolare
depinde foarte mult de profesorul de ed.fizică din acea şcoală, modul în care acesta reuşeşte să le facă
cunoscute în rândul elevilor ,cum se implică în antrenarea elevilor şi responsabilizarea acestora în
practicarea şi participarea la variatele forme de activităţi sportive organizate de el.
Educaţia fizică este obligatorie pentru învăţământul primar şi secundar inferior, în toate
curriculum-urile naţionale analizate. Pentru aproape toate ţările, scopul principal al educaţiei fizice
constă în consolidarea dezvoltării fizice, personale şi sociale a copilului. Pentru promovarea unui stil de
viaţă sănătos, în Irlanda, Cipru şi Finlanda, educaţia pentru sănătate a devenit disciplină obligatorie, de
sine stătătoare. Rezultatele învăţării la disciplina educaţie fizică sunt strâns legate de principalele sale
obiective. Unele state, cum sunt Germania, Portugalia, Regatul Unit şi ţările nordice, au introdus în
şcoală o abordare cross-curriculară a disciplinei. Aceasta înseamnă că, de exemplu, unele noţiuni de la
ştiinţele naturii sau ştiinţele sociale sunt studiate la educaţie fizică şi invers, pentru a se observa cum
sunt interrelaţionate aceste discipline. Exemple de abordări cros-curriculare:
 În Republica Cehă, Germania și Norvegia, reglementările rutiere pentru pietoni și bicicliști
fac parte integrantă din curriculumul disciplinei Educaţie Fizică.
Țările nordice raportează că elevii învaţă cum se utilizează hărţile şi alte metode de orientare
individuală în mediul natural înconjurător.
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 În Republica Cehă, Grecia și Polonia se arată cât de important este ca tinerii să fie
familiariazaţi cu idealurile şi simbolurile Jocurilor Olimpice.
 În Slovenia, profesorii pentru alte discipline decât educația fizică sunt încurajați să-și
întrerupă uneori lecţiile pentru aşa intitulatul 'minut pentru sănătate'. Pe durata acestei pauze, elevii
efectuează activităţi motrice şi se relaxează pentru scurt timp
Activităţile extracurriculare, desfăşurate în afara orarului şcolii, cum sunt competiţiile sau
activităţile pentru sănătate, se organizează cu scopul de a face activităţile de educaţie fizică mai
accesibile şi mai atractive pentru tineri. Principalul lor scop este de a extinde sau a completa activităţile
de educaţie fizică care se desfăşoară în perioada programului şcolar. Activităţile fizice extracurriculare
sunt organizate la nivel naţional, regional, local şi, mai ales, la nivelul şcolii. Activităţile
extracurriculare sunt oferite tuturor elevilor, inclusiv celor cu dizabilităţi sau cu cerinţe educaţionale
speciale. Unele activităţi fizice extracurriculare au loc chiar pe parcursul zilelor de şcoală. Într-adevăr,
în unele ţări, educaţia fizică nu se limitează doar la orele din trunchiul comun, ci este integrată în
activitatea zilnică de rutină a şcolii. De exemplu, în şcolile din Danemarca, cursanţii practică 'alergarea
de dimineaţă' înainte de a începe activitatea la clasă. În alte ţări sunt extinse pauzele pentru a se putea
efectua activităţi fizice pe terenul de sport sau în sala de gimnastică.
Reformele în domeniul educaţiei fizice sunt iniţiate în multe ţări. Aproape o treime din ţările care au
furnizat date pentru raport, au planificat reforme relevante în domeniul educaţiei fizice. De exemplu,
Portugalia şi Finlanda intenţionează să extindă profilul activităţilor de educaţie fizică direct, prin
mărirea numărului de ore în trunchiul comun. Grecia şi Ungaria îşi propun să diversifice prevederile
din documentele oficiale privind organizarea activităţilor fizice la şcoală. Reformele iniţiate la nivel
naţional în mai multe ţări urmăresc să îmbunătăţească condiţiile în care se studiază disciplina şi să ofere
cursuri de formare continuă celor care se ocupă de predarea materiei.
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ACTIVITATEA DE FORMARE „EURODIDAWEB − PEDAGOGICAL USE OF
INTERNET AND MULTIMEDIA TOOLS”
Prof. CĂTĂRĂU MIHAELA, Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău

Between 6 Aug 2012 and 10 Aug 2012I attended a training course in Rome – Italy, following a
Comenius individual mobility grant for continuous training from the National Agency for Community
Programs in Education and Vocational Training (www.llp-ro.ro).Training took place in a computer
lab of the Sapienza University, each student having their own computer connected to the internet and
the trainers used computers connected to the internet and the projector. I am glad I had the opportunity
to visit the Coliseum, the Roman Forum, the Trevi Fountain, the Vatican, St. Peter's Cathedral, the
Sistine Chapel with its wonderful dome painted by Michelangelo,the Spanish Square and the Spanish
Steps, Piazza Navona, Trajan's Column, all leaving me a great impression. I was impressed by the
cleanliness, the beauty and the ancient atmosphere of the city.
Cuvinte-cheie: formare, didactic, diseminare, mobilitate, informatică.
În perioada 6.08.2012 – 10.08.2012 am participat la un stagiu de formare în Roma - Italia, în
urma obţinerii unui grant Comenius de mobilitate individuală pentru formare continuă din partea
Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
(www.llp-ro.ro). Eurodidaweb este o activitate de formare periodică deţinută de Europaclub, împreună
cu Centrul de INFORMATICĂ Digilab Sapienza.
Şase dintre participanţi au fost din România, trei din Spania, trei din Grecia, doi din Turcia, doi din
Portugalia iar Beata Panuszewska a reprezentat Polonia.
Programul activităţii de formare a fost respectat în întregime. Instruirea a avut loc într-un
laborator de informatică a universităţii Sapienza, fiecare cursant având propriul calculator conectat la
internet, iar trainerii au folosit calculatoare conectate la internet şi videoproiectorul.
După prezentarea participanţilor, a managerului de proiect domnul Alberto Pigliacelli şi a
profesorului Stephano Lariccia ni s-a prezentat site-ul universităţii Sapienza şi platforma DIGILAB,
centrul de informatică al Universitatii Sapienza, lucrând pe Pe tot parcursul acestui curs s-a folosit
aplicaţia Last Pass care s-a dovedit de un real folos.
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Ni s-a prezentat platforma Plone care este bazată pe Zope serverul de aplicaţie şi utilizează ca limbaj de
programare Python. Mai multe informaţii cu privire la această platformă se regăsesc pe site-urile
web:Plone Open Source Management System, Zope server de aplicaţii, Python limbaj de programare.

Am lucrat cu diverse aplicaţii cum ar fi Last Pass, Team Viewer, Slideshare, w3c,Matrix şi
multe altele. Am aflat ce este constructivismul şi am văzut cum poate fi folosit în procesul de învăţareevaluare (constructivismul ca metodă didactică în concepţia lui Jean Piaget şi

varianta computer

science cu Seymour Papert - a învăţa prin a construi pagini web). Ne-au fost explicate resursele
(etichete, foldere, pagini web, prezentări standard, pachete de programe, URL) şi activităţile platformei
Plone, am învăţat să instalăm platforma Plone pe propriul calculator pentru a putea aplica la clasă
noţiunile însuşite la acest curs. Am realizat de asemenea încărcarea de imagini, prezentări (slideshare
FLICKR) şi pagini externe cu PLONE.
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La indicaţia gazdelor, am vizitat Colloseum-ul, Forumul Roman, Fântâna di Trevi, Vaticanul,
Catedrala Sf. Petru, Capela Sixtină cu minunata sa cupolă pictată de Michelangelo, Piaţa Spaniei şi
Treptele Spaniole, Piaţa Navona, Columna lui Traian, toate acestea lasându-mi o impresie deosebită.

Scopul acestui stagiu de formare, de a învăţa participanţii să folosească Plone pentru realizarea
de pagini web, a fost atins în totalitate, fapt dovedit de prezentările pe care le-am realizat fiecare în
cadrul sesiunii de evaluare din ultima zi a cursului, mult apreciate de traineri.
Am purtat discuţii cu organizatorii despre sistemul de învăţământ din Italia, despre proiectele
europene derulate de aceasta, despre obiceiurile din Italia, despre aspecte economice. Am fost plăcut
impresionată de curăţenia, de frumuseţea şi aerul antic al oraşului.
După evaluarea finală, toţi participanţii au primit certificat de absolvire a cursului şi document
de mobilitate Europass.
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Ca de fiecare dată, ANPCDEFP a răspuns cu maximă promptitudine tuturor solicitărilor
noastre.
Acest stagiu de formare a fost finanţat în cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul
Vieţii, cu sprijinul Comisiei Europene, din fonduri gestionate ANPCDEFP.

160

AUTOEDUCARE, COMUNICARE ŞI INTEGRARE SOCIALĂ
PRIN ARTA TEATRALĂ
Înv. MARGARETA VĂTĂMĂNESCU, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Sistemul educativ trebuie să implementeze strategii educative, dezvoltând astfel mecanisme,
care ajută la crearea unor obiective, norme de comportament în societate, valori naţionale, dezvoltare
profesională şi modelare a personalităţii tinerilor. Arta poate fi folosită pentru autoeducare,
comunicare şi integrare socială. Dar, deşi rolul educaţiei prin artă este extrem de important atât
pentru prezentul, cât şi pentru viitorul societăţii, educarea prin artă poate avea un rol mai mare în
programul şcolar.
Cuvinte cheie: artă, teatru, educaţie, basm, elev
În contextul provocărilor unei societăţi a cunoaşterii o importanţă deosebită pentru formarea
unor tineri care să facă faţă cu succes schimbărilor permanente o au atât activităţile curriculare dar mai
ales activităţile extracurriculare. Lucrarea prezintă o activitate extracurriculară de succes realizată cu
ajutorul elevilor.
Activitatea în afara clasei reprezintă o parte organică şi un element al activităţii de predareînvăţare. Scopul ei este dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă şi a capacităţilor creatoare ale
elevilor. Activităţile în afara clasei permit lărgirea şi aprofundarea cunoştinţelor elevilor, trezirea
interesului pentru studiu. Activităţile în afara clasei pot fi împărţite din punct de vedere al conţinutului
în două grupe. Din prima grupă fac parte activităţile de învăţare care sunt strâns legate de obiectivele
minime ale programei şi au un rol important în realizarea culturii generale a elevilor. Forma principală
de activitate este consultaţia. Din a doua grupă fac parte activităţile ale căror conţinut depăşeşte
cerinţele programei. Scopul acestor activităţi îl constituie lărgirea orizontului elevilor, dezvoltarea
capacităţilor creatoare, a interesului lor faţă de: ştiinţă, tehnică, cultură şi artă. Formele de activitate
sunt diversificate: cercuri de fizică, participarea sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice, olimpiade
şcolare, editarea gazetelor de perete, a buletinelor de informare ştiinţifică, proiectarea şi realizarea de
aparate şi dispozitive. Din punct de vedere al gradului de participare a elevilor, aceste activităţi se
împart în: activităţi individuale, activităţi de grup, activităţi de masă.
Piesa de teatru «Tinereţe fără....să înveţe şi viaţă fără de...carte» - scenetă într-un act de
prof. Ghiţescu Corneliu, (inspiraţie din basmele „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” şi „
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Hainele cele noi ale împăratului” a fost jucată ca metodă de revitalizare a interesului elevilor pentru
studiu, la modul general, şi constă în realizarea unor momente artistice cu conţinut
moralizator.Scenariul acestei piese s-a bazat pe ideea basmului „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte” de Petre Ispirescu, incarcat de semnificatii, implicand elemente din filozofia folclorica
romaneasca; conceptia despre viata si moarte, locul si rostul omului in univers, sensul si limitele
fericirii. Ideea centrală a piesei de teatru adaptată se referă la importanţa învăţăturii, piesa având o
valoare educativă, scoţând în evidenţă faptul că un om învăţat, cultivat, va avea întotdeauna de câştigat
şi că cea mai de preţ avere este ceea ce ştim, cunoaşterea.
Farmecul copilăriei se desfăşoară, până la un moment dat, între lumi paralele: una reală şi alta
imaginară. În cea imaginară totul este posibil. Datoria noastră este să nu distrugem cu bună ştiinţă
această lume frumoasă, ci să prelungim farmecul,candoarea şi nevinovăţia copilăriei.
Am ales această modalitate (teatru) pentru a face, într-un mod plăcut, cunoscută elevilor
literatura destinată lor, pentru a descifra cu ei tainele limbii române, frumuseţea ei; prin teatru copiii îşi
însuşesc vorbirea corectă, fluentă, nuanţată, expresivă şi completează textul cu experienţe proprii.
Teatrul implică activităţi didactice integrate (Limbă şi comunicare, matematică, ştiinţe ale
naturii, educaţie civică, muzică) cât şi activităţi didactice interactive.Aici aş menţiona serbările
interactive care s-au bucurat de un real succes în unitatea noastră.
Activităţile de acest gen oferă posibilitatea aprofundării comunicării, posibilitatea de a găsi cele
mai potrivite modalităţi de stimulare a comunicării orale, a expresivităţii şi creativităţii. ar dacă a venit
timpul înţelegerii,este datoria noastră să nu distrugem, cu bună ştiinţă, această lume frumoasă ,ci să
prelungim nevinovăţia şi farmecul copilăriei. Nu vom putea măsura niciodată puterea de balsam pentru
copii a minunatelor poveşti ale lui Creangă, Ispirescu, Andersen,fraţii Grimm,a colindelor ascultate în
taină în vremurile trecute, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti de o inestimabilă valoare artistică.
Elevul- copil, întâmpinat de prospeţimea trăirilor estetice, se apropie de un personaj sau altul
din basm ori poveste, învaţă şi apoi se joacă,atribuindu-şi titluri de nobleţe, capabile să întreţină efortul
de învăţare. Experienţa mea, pusă în slujba copilului, mi-a certificat influienţa benefică a literaturii
pentru copii asupra tonusului psihic pozitiv în reuşita oricărei activităţi umane
Trebuie să menţionez faptul că scenetele de teatru nu trebuie să fie jucate perfect. Ele sunt menite
sa ii provoace, sa le starneasca creativitatea, sa redescopere placerea jocului sub alta forma, sa le
creasca dorinta de cunoastere si autocunoastere si sa le ofere emotii, multa voie buna, zambete, bucurie
si noi prieteni.
Jocul dramatic ii ajuta pe elevi sa-si exerseze imaginatia si sensibilitatea si sa-si dezvolte
capacitatea de a se asculta pe sine si pe ceilalti.
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Jocul este pentru ei atat o nevoie care contribuie la dezvoltarea fizica şi psihică, cât şi o formă de
exprimare- o veritabila forma de educare.
Urmăresc, prin realizarea acestor activităţi “altfel”, modelarea caracterului copilului prin tehnici
actoricesti imbracate in forma “jocului”, avand in vedere urmatoarele obiective:
 Depistarea si corectarea problemelor de dictie
 Crearea mobilitatii fizice si psihice pentru comunicare, prin exercitii atractive
 Dezvoltarea capacitatii de concentrare, memorare, atentie, gandire, imaginatie
 Dezvoltarea spiritului de echipa
 Controlarea si eliminarea sentimentelor negative (timiditate, lipsa de incredere)
 Temperarea unui caracter rebel sau după caz dezinhibarea unui caracter introvertit.
Concluzionez faptul că, în lumea metodelor alternative de educaţie teatrul ocupă un loc de mare
cinste. Explicaţia este simplă: teatrul este un joc iar elevii mici învaţă jucîndu-se de-a oamenii mari.
Fac această afirmaţie simplă pentru că noi, cadrele didactice din învăţământul primar, atunci cînd
începem o nouă zi de lucru cu copiii trebuie să ne întoarcem la SIMPLU.
Exemplificare:
Tinereţe fără……să înveţe şi viaţă fără de…… carte
Scenetă într-un act de prof. Ghiţescu Corneliu, (inspiraţie din basmele „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” şi „
Hainele cele noi ale împăratului”.

DISTRIBUŢIA:
PREZENTATORUL 1
PREZENTATORUL 2
PRINŢUL ÎMPĂRAT
ÎMPĂRĂTEASA
PÂRCĂLABUL
URSITOAREA 1
URSITOAREA 2
URSITOAREA 3
O ZÂNĂ ISCODITOARE
CROITORUL
(Scena se petrece în Sala Palatului unde se găsesc două scaune domneşti păzite de doi străjeri. Pe
fundal se instalează o cortină cu intrare pe la mijloc. Sala este goală. Prezentatorul 1) N.B. străjerii pot
fi prezentatorii.
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PREZENTATORUL 1
A fost odată un împărat care locuia într-un palat şi-avea împărăţia lui, cum alta pe pământ nici
nu-i şi o împărăteasă, cum să spui, frumoasă… mama focului. Erau sătui de bogăţii dar supăraţi în orice
zi, deoarece ei nu aveau copii.
PREZENTATORUL 2
S-a străduit bietul împărat şi pe la babe s-a interesat, cu vrăji şi lea-curi toţi umblau, căci doctori
nici nu existau, nici vreo metodă oarece cum astăzi folosim clonare, şi nici nu se ştia vreo reţetă, să iei
copii din eprubetă.. Dar nu ştiu, Dumnezeu a vrut, că împărăteasa a născut un puişor de împărat, cum
altul nu s-a mai aflat.
PREZENTATORUL 1
Însă pe lume, de cum s-a ivit, din plânset nici nu s-a oprit (se aud plân-sete de copil), iar
ursitoarele au venit şi fiecare l-a ursit.
URSITOAREA 1
Eu dăruiesc frumosului prinţ cele mai mari posibilităţi de învăţătură din lume. Învăţătura să-i fie
călăuză în toată viaţa sa. Să ne trăieşti învăţatule !
PRINŢUL (din culise plângând)
Nu vreau, nu vreau învăţătură ! să nu aud verbul „a învăţa”. Daţi-mi altceva… altceva !
URSITOAREA 2
Eu dăruiesc frumosului născut, să aibă parte de multă carte. Cartea să-i fie îndrumător în viaţă şi
să-i dea povaţă. Să ne trăieşti cărturarule !
PRINŢUL (plângând)
Nu vreau carte… nu vreau carte… Fugiţi cu cartea departe, să nu mai aud de carte… !
URSITOAREA 3
Staţi aşa, că eu ştiu ce doreşte prinţul. Am auzit de la un oarecare, Petre Ispirescu zicând că
prinţul ar dori „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”.
PRINŢUL (plângând şi făcând zgomot)
Nici asta nu vreau… Ce voi nu ştiţi că aşa ceva nu există ? Hî, hî, hî, tocmai pe mine vreţi să mă
păcăliţi ? Hî, hî, hî ! găsiţi altceva…
URSITOAREA 3
Atunci dacă nici să-nveţe nu vrea, nici carte nu doreşte, eu în loc de tinereţe fără bătrâneţe şi
viaţă fără de moarte, îi dăruiesc „Tinereţe „fără să înveţe” şi viaţă „fără de carte”.
PRINŢUL (entuziasmat, fericit de bucurie)
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Bravo… ! bravo… ! Ai ghicit ce-mi place mie ! să trăieşti, scumpă ursitoare, să ne-ntâlnim şi-n
viaţa viitoare ! (Ursitoarele părăsesc scena legănându-se uşor, cu are de zâne).
PREZENTATORUL 2
Şi uite aşa s-a întâmplat cu fecioraşul de împărat, dar cu timpul ce trecea, băiatul se înălţa şi
copilandrul „Papă-Lapte” creştea într-un an cât alţii în şapte, fără să înveţe şi fără să citească o carte,
până când într-o zi tatăl său muri şi prinţul îl înlocui. Alături de a sa soţie, împărăteasă cum se ştie, erau
stăpâni pe împărăţie, dar să vedeţi ce s-a întâmplat cu noul nostru împărat şi necitit şi neînvăţat.
PRINŢUL (împreună cu împărăteasa, îmbrăcaţi în haine împărăteşti, ocupă scaunul domnesc şi încep
poruncile).
- Pârcălabe, să dai de ştire în împărăţie, că de-acu încolo, vremea care o să vie, eu, prinţul
împărat, nu vreau să fiu deranjat, pentru orice fleac în stat; ci să am parte, numai de fapte importante.
PÂRCĂLABUL
Am înţeles, mărite împărat, dar acum am să vă dau o veste care, o să vă fie cam cu supărare.
Vecinul de la miazănoapte vrea să treacă la fapte.
ÎMPĂRATUL
Miazănoapte ? ce-i aia miazănoapte ?
PÂRCĂLABUL
Cum, împărate, n-aţi învăţat din carte ce-i aceea miazănoapte ? Este un lucru banal… este un
punct cardinal, care l-aţi găsit în împărăţie, când aţi învăţat la geografie.
ÎMPĂRATUL
Eu… geografie ? ce-i aia geografie ? N-am cunoştinţă de asemenea meserie. Spune, mai bine,
ce vrea vecinul de la mine ?
PÂRCĂLABUL
Zice, că din vechime a moştenit de la ai săi părinţi, din împărăţia noastră o treime.
ÎMPĂRATUL (către împărăteasă)
O treime ! Poate şti tu ce-i aia o treime !
ÎMPĂRĂTEASA
Cum împărate, nu ştii ce-i aia Sfânta Treime? Te faci de râs în mulţime:
este Tatăl, Fiul, şi Sfântul Duh.
PÂRCĂLABUL
Nu este aşa înălţimea voastră, vă rog să mă iertaţi ! Treimea este a treia parte din împărăţie, pe
care împăratul de la miazănoapte o doreşte şi dacă nu i-o dăm, o cucereşte.
ÎMPĂRATUL
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Cum o cucereşte ? Crede că aşa o ia de la noi ?
PÂRCĂLABUL
Dacă nu i-o dăm, va face război şi vor muri mulţi dintre noi.
PRINŢUL (către împărăteasă)
Război ? Ştii tu ce-i aia un război ?
ÎMPĂRĂTEASA
Eu te credeam mai priceput ! Război e ăla de ţesut, în care ţesem pânza pentru ie.
PÂRCĂLABUL
Să am iertare, feţelor dumneavoastră, despre război se învaţă la istorie.
ÎMPĂRATUL (pe un ton supărat)
Despre război şi istorie n-am citit şi n-am învăţat. Altceva mai impor-tant ai de adăugat ?
PÂRCĂLABUL
Împăratul de la miazăzi, zice că trebuie să ştii ce scrie în cartea cea cu testamentul, care ne-arată
trecutul şi prezentul, că o parte din munţii noştri, cei bogaţi în cărbune şi metale le trebuie şi lor la
produse chimicale.
ÎMPĂRĂTEASA
Produse chimicale ?(către prinţ). Poate ştii, prinţe, matale, ce sunt acelea produse chimicale.
ÎMPĂRATUL
Dacă scrie-n carte despre chimicale, eu carte n-am citit, vezi matale (poruncitor). Pârcălabe,
descifrează îndată, ce sunt acelea prodise chimicale, cărbune şi alte metale şi informează la împărăţie.
PÂRCĂLABUL
Mărite împărate, după cum se ştie, despre produse chimicale se învaţă la chimie.
ÎMPĂRATUL
Nu ştiu nici ce-i aia chimie. Du-te şi scapă-ne de război şi sărăcie şi spune-le duşmanilor să ştie,
că le dau cărbune şi metale, numai să nu mai aud de chimicale şi chimie. (Pârcălabul pleacă şi intră
zâna iscoditoare).
ZÂNA ISCODITOARE
Slăvite împărate, uitaţi-vă, aveţi hainele uzate şi pătate. Ar fi bine să chem nişte ţesători să vă
facă haine de sărbători. Nişte haine din sticlă stră-vezie, pe care numai omul deştept poate să le vadă şi
să le ştie, că sunt haine incolore, din ţesătură incoloră, văzute numai de cei ce le adoră. (Zâna se retrage
şi apare un croitor cu două umeraşe goale).
CROITORUL
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Împărate luminate, aveţi aici hainele curate şi călcate, din sticlă incoloră confecţionate. Aceste
haine minunate sunt văzute numai de oameni cu mare demnitate. Vă rog, dezbrăcaţi hainele cele
învechite şi îmbrăcaţi hainele incolore cele mult dorite.
ÎMPĂRATUL (se dezbracă, rămânând în costum de baie, simulând că îmbracă hainele cele noi).
- Iubita mea, împărăteasă, ia te uită la mine, vezi îmi şade bine ?
ÎMPĂRĂTEASA
Nemaipomenit de frumos, îţi şade, dar mie un costum asemănător , nu mi se cade ?
CROITORUL (cu umeraşul gol)
Şi pentru frumoasa împărăteasă avem o rochie aleasă. Vă rog, să vă dezbrăcaţi şi rochia cea
nouă să luaţi.
ÎMPĂRĂTEASA (se dezbracă şi simulează îmbrăcarea)
Ei, împărate, uită-te şi tu la mine ! Ce zici, îmi şade bine ?
ÎMPĂRATUL
Vai, tu, ce frumoasă eşti ! Ce rochie minunată şi pe corp aranjată ! Ca toată lumea să ne ştie, hai
să facem o fotografie ! (Croitorul se retrage)
PREZENTATORUL 1
Vai iubite împărat, spune cin`te-a dezbrăcat ? Ţi-au luat frumoasele straie şi ţi-au dat un costum
de baie. Iar tu, scumpă împărăteasă, din rochia de mireasă te-ai ales cu acest costum, să te râdă toţi di
drum.
Nu vedeţi că amândoi sunteţi dezbrăcaţi şi goi şi-aţi rămas numai în piele, ca două fotomodele ?
PREZENTATORUL 2
Cel ce-n viaţă nu învaţă şi n-ascultă de povaţă şi nu vrea să aibă parte de ce scrie într-o carte,
chiar de-ajunge împărat, rămâne-un cap pătrat, un incult şi-un încuiat, de toţi desconsiderat pierzând tot
ce-a câştigat. Tinereţe fără să înveţe şi viaţă fără de carte, e cu siguranţă – „MOARTE”.
(Cortina)
Bibliografie
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Scenetă într-un act de prof. Ghiţescu Corneliu
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Basmele „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” şi „ Hainele cele noi ale împăratului”.
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PROIECT EDUCAŢIONAL
„DESCOPERIREA, PROMOVAREA ŞI IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂŢI
ARTISTICO-CULTURALE A ELEVILOR MICI, CAPABILI DE PERFORMANŢĂ
SUPERIOARĂ”
Prof. învăţământ primar, ADRIANA DIMA, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Proiectul presupune descoperirea, promovarea şi implicarea în activităţi noi a elevilor capabili
de performanţă superioară.
Proiectul îşi propune în acest sens să răspundă nevoilor elevilor cu aptitudini speciale în arta
desenului, muzicii, dansului, teatrului, şi de asemenea să contribuie activ la democratizarea vieţii
culturale lărgind ariile tematice şi accesul la produsul cultural atât al consumatorilor copii şi părinţi
cât şi a producătorilor de frumos.
Cuvinte cheie: proiect, educaţie, muzică, dans, desen
Proiectul are în vedere crearea unui club al elevilor talentaţi, “Club-ub-ub”, din clasele primare
ale Colegiului Naţional “Ferdinand I” Bacău, structurat în patru sectoare: muzică, teatru, picturădesen şi dans. Acest centru cultural- artistic îşi propune să monitorizeze şi să evidenţieze cele mai
valoroase talente.
Noutatea proiectului constă în dorinţa de descoperire şi promovare a talentelor elevilor prin
integrarea lor în aceste cluburi. Proiectul îşi propune să ducă la îndeplinire obiectivele propuse, ideea
proiectului fiind susţinută şi de faptul că la concursurile şi expoziţiile tematice realizate la nivelul
claselor, la diverse expoziţii şi concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale, au întrunit un număr
mare de participanţi cu un entuziasm determinant.
Actualul proiect îşi propune să contribuie la sprijinirea şi descoperirea tinerelor talente şi să
contribuie prin aceasta la promovarea cooperării culturale la nivel local, naţional şi internaţional prin
interferarea unei multitudini de factori în producerea actului cultural.
Prin testele de evaluare ce vor fi completate la sfârşitul proiectului de către elevi, părinţi şi
cadre didactice participante se urmăreşte monitorizarea opiniei publice şi armonizarea intereselor
părinţilor,copiilor,edililor şi a tuturor factorilor interesaţi.
Coordonatorii de proiect şi echipa îndeplinesc criteriile de competenta profesională cerute de
actualul proiect.
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Scopul proiectului. Proiectul îşi propune:
 selectarea şi promovarea copiilor talentaţi - de vârstă şcolară - cu aptitudini, competenţe, talente
deosebite;
 consilierea pedagogică şi psihologică a părinţilor în problemele de educaţie şi orientare
profesională a copiilor conlucrare cu cadrele didactice şi personalul implicat în protecţia
copiilor din instituţiile de învăţământ şi de protecţie a copiilor;
 sensibilizarea opiniei publice în legătură cu problematica copilului talentat;
 dezvoltarea personalităţii
 integrarea lor în colectivitate, familie şi societate
 promovarea aptitudinilor şi orientarea lor spre clasele de specialitate.
Rezultatele aşteptate ale proiectului
 implicarea comunităţii locale în problematica copiilor talentaţi şi sprijinirea financiară a
acestora;
 modelarea talentelor, lucrul în echipăm sprijin real acordat de profesionişti;
 promovarea în cadrul unor concursuri, festivaluri de renume;
 atragerea de sponsori care să susţină eforturile acestor copii;
 rezultate concretizate în premii, expoziţii personale, performanţe superioare ale copiilor
participanţi la program;
 amenajarea corespunzătoare a spaţiului destinat lucrului efectiv cu copiii şi profesorii;
Monitorizarea şi evaluarea proiectului
Se va urmări evoluţia fiecărui elev inclus în club, prin deschiderea iniţială a unei fişe personale,
în care se vor nota lunar activităţile efectuate de acesta, se va ţine evidenţa participării la diferite
competiţii, rezultatele obţinute, numărul de ore dedicate programului dar şi aspecte psihologice ce ţin
de comunicare cu colegii, profesorii, familia, modalitatea în care copilul percepe rezultatele obţinute în
competiţii, felul în care percepe spiritul de competiţie, asistenţă psihologică care îl ajută să-şi înţeleagă
şi să-şi manifeste propriile trăiri şi sentimente.
Toate rezultatele vor fi publice, fiacre copil având propriul blog pe internet, accesat de pe blogul clubului, în care vor fi cuprinse toate activităţile, lucrările, participările sale.
Evaluarea rezultatelor va consta într-un portofoliu personal care are drept scop susţinerea
talentului pe mai departe, evidenţierea calităţilor şi prezentarea muncii copilului şi evoluţia sa.

Beneficiari direcţi şi indirecţi:
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Beneficiari direcţi - Proiectul se adresează elevilor din clasele primare, capabili de performanţe
superioare, aceştia beneficiind de pregătire corespunzătoare.
Beneficiari indirecţi - Părinţi,cadre didactice, comunitatea locală, organizatori de competiţii pentru
copii
Obiectivul(ele) proiectului
1. Selectarea şi promovarea copiilor talentaţi;
2. Participarea la competiţii în vederea obţinerii unor rezultate şi adaptarea la situaţii competitive;
3. Implicarea comunităţii locale în problematica copiilor talentaţi şi susţinerea acestora;
Managementul proiectului
Echipa de proiect este formată din:
a. Coordonatorii şi iniţiatorii proiectului: cadre didactice responsabile cu: scrierea proiectului
şi administrarea platformei on line a proiectului, coordonarea amenajării spaţiului dedicat
clubului, selecţia concursurilor, festivalurilor, competiţiilor la care vor participa copiii din
cadrul clubului, parteneriate cu părinţii, profesorii, cabinet psihologic, planificarea orarului pe
grupe;, monitorizarea activităţii copiilor incluşi în proiect prin completarea fişelor personalizate
Toţi coordonatorii răspund de selecţia profesorilor!
b. Profesori implicaţi - răspund de selecţia copiilor, susţinerea activităţilor, monitorizarea
copiilor pe parcursul programului, pregătirea pentru competiţii
1. profesor de dans modern
2. profesor de dans popular
3. profesor de muzică uşoară
4. profesor de muzică populară
5. profesor de desen, pictura, grafică
6. profesor de teatru
7. psiholog
Parteneriat:
Parteneriatele încheiate au rolul de a menţine colaborarea pe parcursul proiectului, clarificarea
atribuţiilor fiecărei părţi, a responsabilităţilor, drepturilor şi obligaţiilor.
Ca şi parteneri în cadrul proiectului sunt părinţii, profesorii de specialitate, colaboratorii de la
diverse concursuri, instituţii locale. Cu fiecare se va încheia un contract de colaborare sau de
parteneriat, semnat de ambele părţi care va cuprinde obiectul contractului, scopul, obiectivele, terţele
părţi, drepturi, obligaţii, etc.
Durabilitatea proiectului
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Serviciile oferite în cadrul clubului pentru copii, vor continua prin finanţarea obţinută de la
sponsori, instituţii locale cât şi părinţi. Dacă scopul principal va fi îndeplinit şi rezultatele aşteptate se
vor îndeplini, considerăm că programul de descoperire, instruire şi promovare a copiilor capabili de
performanţă superioară va continua cu succes.
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EURODIDAWEB – PEDAGOGICAL USE OF INTERNET
AND MULTIMEDIA TOOLS
DISEMINARE CURS COMENIUS − ROMA, ITALIA, 18.03.−22.03.2013
Prof.dr. MARIEANA DOBRE, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului de învăţare pe parcursul întregii vieţi şi din
fonduri FSE-POSDRU prin proiectul „Schema de susţinere complementară a mobilităţii europene a
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar beneficiare a lifelong learning. Acţiunea se
adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi are ca scop îmbunătăţirea calităţii
educaţiei şcolare prin participarea acestora la stagii de formare continua.
Titlul cursului: „EURODIDAWEB – PEDAGOGICAL USE OF INTERNET AND MULTIMEDIA
TOOLS”
Loc de desfăşurare: ROMA, ITALIA
Tipul stagiului: Mobilitate individuală de formare continuă
Perioada: 18.03.2013-22.03.2013
Participanţi: 23 cadre didactice din România(15), Spania(2), Grecia(2), Turcia(3), Polonia(1)
Pregătire:
Realizarea de materiale informative privind:
o prezentarea Colegiului Naţional „„FERDINAND I” BACĂU
o utilizarea metodelor moderne de predare la disciplina geografie
o actualizarea cunostintelor de limba engleza, franceza, italiana
o informare cu privire la sistemul educational romanesc si italian
o studierea site-ului „Universitatii Sapienza”, Roma
Beneficii:
o dialog intercultural cu profesorii din alte ţări şi din România
o dezvoltare profesională si personală
o utilizarea didactica a Internetului si instrumentelor multimedia la disciplina geografie
o cunoaşterea culturii italiene
o exersarea limbilor străine
o integrarea europeană a Colegiului Naţional „FERDINAND I” BACĂU
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Suport de curs:
o www.eurodidawev.eu, www.lastpass.com, www.youtube.com, www.cmsmatrix.org,
o www.xmarks.com, www.slideshare.net, www.citeulike.org, www.plaxo.com,
o www.google.com/calendar, www.ocw.mit.edu, www.w3schools.com,
o www.sit.auckland.ac.nz
ACTIVITATILE STAGIULUI
Ziua I
- Vizita la muzeul de arta clasica din Universitatea Sapienza
- Prezentarea participantilor
- Mediul virtual de invăţare EURODIDAWEB www.europaclub.eu si www.comphumanities.org
- De la e-learning la Web – learning. Perspectivă istorică Web. Despre HTML.
Ziua a II-a
-O abordare individuală a metodelor tehnice care vor fi folosite în timpul cursului: Zope/ Plone
stack/Moodle
-Elemente de comunicare hipermedia şi hipertextuale; Planificarea unui proiect multimedia
-Prima pagină cu Plone: Copierea cu HTML; Folosirea editorului Wysywyg
Ziua a III-a
-Conceptul de workflow, Folosirea surselor multimedia: exemple de site-uri Plone cu conţinut
multimedia
-Managementul informaţiei: funcţii arhetipale; Managementul vocabularului, inserarea imaginilor şi a
sunetului
Ziua a IV-a
-Construirea unui website în echipă „Eurodidaweb site” „Europaclub”
Ziua a V-a
- Imagini într-un site Plone cu facilitate de upload intern.
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Invitaţii au primit Diploma de membru al clubului Eurodidaweb şi Certificatul de Mobilitate Europass.
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ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ DEDICATĂ ZILEI
INTERNAŢIONALE A MUZICII „NOI ŞI MUZICA”
Înv. ANIŞOARA ŢINTARU, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Lucrarea de faţă prezintă scenariul activităţii extracurriculare dedicate Zilei Internaţionale a

Muzicii, care se sărbătoreşte la 1 octombrie. Consider acest scenariu, un reper pentru cadrelel didactice

ce promovează educaţia muzicală la clasele primare printr-o abordare originală şi amplă a subiectului.
Cuvinte cheie: muzică, elev, şcoală, educaţie, artă

Competenţă specifică: Demonstrarea dexterităţilor muzicale şi integrarea în activităţi muzicale
şcolare, culturale, sociale .
Subcompetenţă: Exprimarea argumentată a atitudinii proprii asupra fenomenului muzical –
artistic (ca mijloc de exprimare şi comunicare spirituală, ca limbaj al emoţiilor şi sentimentelor umane,

în legătură cu alte arte, în raport cu diferite fenomene ale vieţii, cu alte domenii de activitate umană)
Obiective operaţionale:
1.

Conştientizarea de către elevi a rolului muzicii în viaţa omului şi corelarea ei cu alte

2.

Dezvoltarea competenţelor de comunicare , exprimare artisitcă a elevilor.

3.

Utilizarea cunoştinţelor, competenţelor, deprinderilor vocal-corale acumulate anterior la

arte.

lecţii în realizarea sarcinilor .
4.

Educarea sensibilităţii pentru arta muzicală şi formarea culturii muzicale prin

interpretarea creaţiilor artistice.

Desfăşurarea activităţii:
Fondal muzical - Conform melodiei apar în scenă 8-9 fete, îmbrăcate în rochii albe, lungi , care
au ţin în mînă lumînări aprinse. După terminarea melodiei , fetele declamă cîte o strofă din poesía
„Muzica”, de D. Matcovschi:

Ca floarea cea de primăvară,
Ca toamna codrilor stelară,
Ca dorul cel sublim de fată,
Ca stropul cel de vin te-mbată – Muzica.
Ca sfînta rază cea de soare,
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Ca vorba ta, odihnitoare,
Ca roua graiului, divină,
Mă luminează, mă-nsenină – Muzica.
Ca o aripă din tărie,
Ca o chemare din pustie,
Ca o furtună, care creşte,
Mă pierde şi mă rătăceşte – Muzica.
Ca o măicuţă preafrumoasă,
Ca pragul neuitat de casă,
Ca vatra neamului, străbună,
Lîngă nemoarte ne adună – Muzica!
(Celelalte fete - Maxime despre Muzică:


„ Muzica este arta de a gîndi prin sunete”.



„ Muzica din suflet poate fi auzită de către univers”.



„ Muzica este vibraţia iubirii pe înţelesul fiecărei inimi”.




„ Muzica este arta cea mai apropiata de lacrimi şi amintire”.



„Muzica este dragostea în căutarea unui cuvant”.

„Muzica este graiului sufletului , ea stîrneşte în noi sentimentele cele mai profunde

(Semnale festive . 2 trîmbiţa şi anunţă: - Vă invităm în Lumea Muzicii. Astăzi este o mare

sărbătoare. Fiţi bineveniţi !

Cîntec „ Asta este Ţara mea” ( Lina Nichita )

Moderator: Dragi elevi, profesori şi oaspeţi. Ne bucurăm că astăzi sînteţi alături de noi pentru

a celebra Ziua Internaţională a Muzicii .

Pentru a putea trece prin Poarta Palatului, trebuie să o desschidem cu o cheie specială – cheia
Sol. Eleva a realizat o Cheie Sol foarte originală, este cîştigătoarea concursului „ Cea mai frumoasă
Cheie Sol”, deci o invităm să ne ajute să deschidem Poarta Palatului.
(Se deschide Poarta )
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7 copii – semnifică notele muzicale, poartă simbolurile fiecărei note.
Moderator : Limbajul muzicii sînt sunetele / notele muzicale . Voi cunoaşteţi povestea lor ?
Haideţi s-o aflăm împreună cu ..... , cîştigătoarea concursului
„ Povestea notelor muzicale ” .
(Copiii teatralizează povestea , apoi la final interpretează
Cântecul „ 7 note muzicale ” de R.Buciucianu )
Moderator: Muzica – este o artă .O artă enigmatică , fermecătoare şi miraculoasă. A apărut

din necesitatea omului de a – şi exprima sentimentele încă în perioada preistorică . Ea a cunoscut un

parcurs istoric deosebit.

( PPT „ Parcursul istoric al muzicii ” )
Moderator : Muzica este o modalitate de cunoaşter a vieţii .
Poezie „ Muzica ”
Muzica e-o pasiune , e o muză ce-nfioară ,
Fără ea , viaţa îmi pare , tristă , rece şi bizară

Dacă stau şi mă gîndesc , tot ce este-n jurul meu ,
O orchestră mi se pare , care cîntă tot mereu .

Cîntă codrul cu izvoare , cîntă păsările-n zbor ,
Cîntă omul cînd iubeşte şi cînd e cuprins de dor .

Cîntă marea zbuciumată , în zbor căntă pescăruşi ,
Cîntă vîntul prin frunzişuri , cîntă-n iarbă greieruşi .
Doamne , ce minune mare , muzica cînd ai creat ,
Tot ce este pe pămînt , nu mă satur de cîntat .
Cîntec „ Cîntă !”
Moderator : Muzica are minunata capacitate de a se face înţeleasă pe toate meridianele, ea are

limba ei proprie, internaţională, care nu cunoaşte graniţe şi care tocmai de aceea înlesneşte
comunicarea directă şi apropierea dintre oameni. Elementele de limbaj muzical sînt universale , ceea ce
conferă accesibiliate pentru toată lumea pasionată de muzică . Ele prezente pe „ Blazonul muzicii ” .
Să –l completăm împreună !
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( Posterul „ Blazonul Muzicii ” se va completa cu ajutorul elevilor din sală , conform celor 10
elemente de limbaj muzical : melodia , armonia , ritmul , metrul , tempoul , dinamica, pauza , măsura
,modul , timbrul )
Cîntec „ Muzica ” (Daria Radu )
Moderator : Muzica are o corelare strînsă cu celelalte arte –Literatura , Teatrul , Artele plastice
, Arta coregrafică , etc.Artele au evoluat din necesitatea omului de a comunica într-un mod specific cu
lumea înconjurătoare . Aceasta comunicare se realizează prin imaginile artistice . Poezia este expresi
agîndului , care poate reda cele mai subtile stări sufleteşti ale omului . Omul a simţit nevoia de a
îmbina versul cu melodia , pentru a exprima cunoaşterea lumii mai relevant . Datorită corelării Muzicii
cu Lieratura apar genurile muzicale precum : cîntecul popular , doina , balada , cîntecul de autor ,
romanţa ,liedul ,cantata , oratoriul , opera , opereta , baletul , etc .În patrimoniul culturii muzicale
româneşti exită numeroase romanţe , avînd melodii apropiate de sufletul omului .
Romanţe interpetate de profesori din instituţie
Moderator : Muzica , prin simpla sa sunare exercită o funcţie pozitivă asupra omului , fiind o
modalitate de „ terapie sufletească ”.Elevii clasei a VI-a au pregătiti cîteva infomaţii interesante
despre muzică .
( Informaţii despre „Biologie muzicală ” , Muzica şi Astronomia , Muzica şi Sănătatea )

Moderator : Nu exista popor care sa nu cunoasca sau sa nu fi cunoscut muzica . Din cele mai
vechi timpuri, poporul român a ştiut să-şi cînte bucuria şi durerea, năzuinţele prin cântec, zămislit din
cunoaştere, din gândirea intimă, din evocare, sete de pace şi linişte, nobilă aspiraţie spre mai bine, spre
mai frumos, spre fericire.
Cîntece populare in interpretarea ansamblului folcoric „ Lene –Cosînzene ” :
Moderator : Instrumentele muzicale sînt binecunoscute în întraga lume .Nici nu ne putem
imagina cum ar fi dacă ne-am lipsi de ele.
Poster „ Instrumente muzicale ” ( moderatorul va prezenta imaginea , iar elevii din sală vor
numi instrumentul muzical şi categoria lui : cu coarde ,cu clape , din lemn , din alamă , de percuţie ,

cît şi apartenenţa la orchestra de muzică populară sau orchestra simfonică .
Ghicitori despre instrumente muzicale :

•

Tata –gîrbovit , mama – scorburoasă , iar copii -drepţi ( Vioara , arcuşul şi coardele )

•

În pădure se naşte , în pădure creşte , vine acasă şi doineşte (Fluierul )

•

Bălaie , hurdubaie , numai bună de bătaie

•

Strîns şi umflat , răsună prin sat

( Cimpoiul )
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( Toba )

•

Scîndurica bradului – veselia satului

( Vioara )

Se va organiza un joc –teatralizare , unde copiii vor mima interpretarea la instrumente muzicale
+ solo ( după un cîntec la dorinţă )
Moderator :

"Descoperirea cantecului şi crearea instrumentelor muzicale au

la origine

impulsul uman ce se situează mult mai profund decat intenţia constientă : nevoia de ritm în viata
...Anume acest elementa au dat naştere unei noi arte : arta coregrafică .
„Dansul este poezia mişcărilor , el este viaţă ” .
Moderator : "Muzica este pentru totdeauna ; muzica trebuie sa creasca si sa se maturizeze
impreuna cu tine , stand in preajma ta pana in clipa mortii."
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CONTEXTUL EDUCAŢIONAL AL INTEGRĂRII TIC
− DISCIPLINELE INFORMATICE
Prof. CRISTINA SICHIM, Colegiul Naţional ,,Ferdinand I” Bacău
În prezent se remarcă o mare diferenţă între interesul elevului pentru explicarea în sistem
clasic a principiului/algoritmului descris în cadrul lecţiei şi cea însoţită de un software/suport video.
Lucrarea de faţă prezintă multitudinea de avantaje ale folosirii noilor tehnologii în şcoală.
Cuvinte-cheie: competenţe, TIC, avantaje, software
Educaţia şi şcoala au reprezentat din totdeauna esenţa şi fundamentul progresului societăţii,
generând evoluţia la nivel intelectual.şi contribuind decisiv la creşterea calităţii vieţii, la apariţia unor
noi meserii, la inovaţii în domenii din ce în ce mai diverse.
La început de secol al XXI-lea dezvoltarea TIC reprezintă un element definitoriu al societăţii,
valorificarea noilor tehnologii având o deosebită importanţă în toate domeniile vieţii sociale.
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) este o denumire sintetică pentru un ansamblu
de tehnologii care facilitează tratarea şi transmiterea informaţiei; naşterea şi evoluţia acestora a fost (şi
este) determinată de convergenţa informaticii, a telecomunicaţiilor şi a mijloacelor audiovizuale.
Introducerea noilor tehnologii în şcoală precum şi tendinţa utilizării lor atât ca instrumente cât şi
ca componente esenţiale ale procesului educaţional, au condus la revitalizarea procesului educaţional.
Transformarea societăţii într-o societate informaţională bazată pe cunoaştere, a impus ca utilizarea TIC
să stea la baza schimbărilor de fond din sistemele de învăţământ în scopul formării de competenţe
transferabile şi construirea de structuri şi operaţii mentale, spre o regândire a strategiilor de predareînvăţare şi a sistemului de educaţie în sine. Astfel, se urmăreşte acordarea unei atenţii sporite
competenţei digitale, una dintre competenţele – cheie europene, plasând-o printre cele opt domenii de
competenţe cheie necesare absolventului în contextul actual al societăţii bazate pe cunoaştere.
Regândirea procesului de predare-învăţare astfel încât tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
să fie parte din acest proces şi nu doar simple instrumente de lucru, a fost acceptată cu interes de către
profesorii ce predau disciplinele informatica spre deosebire de majoritatea profesorilor din
învăţământul preuniversitar care folosesc TIC-ul doar ca instrument.
Integrarea TIC în procesul educaţional presupune utilizarea inteligentă a tehnologiilor sotware
şi hardware inovatoare. De exemplu, tablele inteligente – smartboard – care îndeplinesc atât funcţia de
video proiector, cât şi pe cea de tablă normală, pot fi utilizate fără a mai fi necesar să se „şteargă ceea
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ce s-a scris” şi permiţând chiar salvarea pe un calculator întregii lecţii (în format electronic) în scopul
unei utilizări ulterioare.
Integrarea TIC-ului în procesele educaţionale în ansamblul lor, în şcoală, la clasă şi în afara ei,
contribuie la formarea competenţelor specifice, la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, deoarece se
crează contextul ce permite adaptarea procesului instructiv-educativ la nevoile de învăţare ale elevilor
precum şi la nevoile de predare ale profesorilor. De asemenea, elevii tind să fie mai atenţi la ceea ce se
predă, creşte receptivitatea lor precum şi interactivitatea. Dacă în sistemul clasic elevul asculta lecţia şi
era învăţat să ia notiţe, utilizând TIC-ul în predare se formează atenţia audio-vizuală, predarea devine
dinamică iar elevul participă activ la lecţie. Se remarcă o mare diferenţă între interesul elevului pentru
explicarea în sistem clasic a principiului/algoritmului descris în cadrul lecţiei şi cea însoţită de un
software/suport video, de exemplu::


http://advancedelearning.com/materiale/__new/inf/Recursivitatea_prin_exemple/M1_Principiul
%20stivei_%20Revenirea%20din%20recursivitate_1/index.html



http://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4



http://www.youtube.com/watch?v=vxENKlcs2Tw&feature=related



http://lab.infobits.ro/competente-digitale/informatie-comunicare

Prin utilizarea materialelor de curs şi a lecţiilor în format electronic predarea se prelungeşte şi în
afara orele de curs, elevul având acces la ele nu doar în timpul orei, când profesorul explică, ci şi după,
pentru a relua anumite aspecte sau pentru a îndeplini diverse sarcini inserate de către profesor în
material.
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Prin integrarea TIC-ului în predarea disciplinelor informatice, profesorul facilitează procesul de
învăţare încă din clasă, elevii reţinând mult mai uşor noile informaţii prin asocierea acestora cu
imagininile vizualizate sau cu modelarea virtuală a tehnicilor de programare, devenind mult mai activi
în cadrul lecţiilor, realizându-se interactivitate din partea elevului şi dezvoltarea competenţelor
specifice disciplinelor informatice (http://advancedelearning.com/). Prin asocierea informaţiilor cu
rezultatele analizelor virtuale, imagini şi sunete, va fi stimulată memoria de lungă durată şi nu cea de
scurtă durată, iar creierul elevului va fi antrenat să folosească în situaţii noi cunoştinţele dobândite, să
inoveze şi să genereze idei noi, accentuându-se latura creativă. Atât elevul, cât şi profesorul, îşi vor
dezvolta abilităţi complementare referitoare la utilizarea calculatorului şi a noilor tehnologii
informaţionale, la predarea interactivă a lecţiilor în defavoarea clasicului mod de a preda, la elaborarea
proiectelor pentru lecţii, la colaborarea cu colegii în realizarea sarcinilor sau cu profesorii pentru
propria formare, etc. Activitatea profesorului devine centrată pe elev, arătându-i cum să înveţe şi cum
să-şi structureze cunoştinţele de care are nevoie.
Integrarea TIC în predarea disciplinelor informatice facilitează trecerea de la o educaţie bazată
pe ideea transferului de cunoaştere la învăţarea bazată pe rezolvarea de probleme, la învăţarea prin
experimente, la formarea de competenţe.
Evaluarea nu mai reprezintă etapa finală a procesului educaţional, ci intervine pe tot parcursul
acestui proces pentru a gestiona procesul de predare-învăţare. Rolul profesorul este cel al managerul
procesului de predare-învăţare, ghidând elevul spre obţinerea rezultatelor aşteptate, antrenându-l şi
oferindu-i reperele necesare. TIC facilitează auto-evaluarea atât a elevilor cât şi a profesorilor. Prin
auto-testare, ei învaţă să-şi testeze cunoştinţele şi competenţe, să-şi recunoască propriile limite şi îi
motivează să şi le depăşească.
Utilizând TIC în evaluare, s-a observat că teama elevilor faţă de lucrarea scrisă se diminuează
considerabil întrucât atenţia elevului se mută de la foaia albă la modul de prezentare a conţinutului
testării, şi implicit asupra conţinutului. TIC-ul permite optimizarea modului de desfăşurare a evaluării
elevilor eliminând pierderea de timp datorată împărţirii subiectelor sau corectării lucrărilor. De
exemplu, utilizarea evaluării integrate într-o platformă de învăţare-evaluare specializată permite
afişarea tabelată a notelor elevilor de la o anumită clasă, fără intervenţia profesorului, evidenţa notele
fiind mult mai clară.
Formându-şi deprinderea de a se auto-evalua şi de a fi evaluat, elevul învaţă să compare idei, să
să-şi auto-impună un termen pentru a duce la bun sfârşit o sarcină. E un fel de disciplină de sine pe care
elevul şi-o însuşeşte. Pe Internet există platforme web cu exerciţii diferenţiate pe niveluri de dificultate,
de la cele mai uşoare exerciţii până la cele pentru olimpiadă. O astfel de platformă este
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www.infoarena.ro sau www.campion.edu.ro, rezervată informaticii, care furnizează rezultatul evaluării
aproape instantaneu. Integrarea TIC în predarea disciplinelor informatice asigură performanţe
superioare la un număr mai mare de elevi decât predarea tradiţională; în acelaşi timp, interacţiunea cu
TIC-ul creează un surplus de motivaţie pentru învăţare.
Ca obiecte de studiu. disciplinele informatice trebuie să utilizeze TIC-ul ca o componentă de
bază pentru a crea elevilor oportunitatea creşterii randamentului însuşirii conştiente a cunoştinţelor prin
aprecierea imediată a răspunsurilor acestora, obligându-i la o cunoaştere integrată a întregului material
predat, şi a asigura munca activă şi progresivă a elevilor. Elevii vor ştii să creeze şi să folosească surse
precum softuri educţionale, imagini, texte, filme, mijloace mass-media de comunicare şi dialog într-o
manieră creativă şi critică. Totodată, atât elevii cât şi profesorii îşi vor dezvolta competenţele specifice,
abilităţile TIC referitoare la utilizarea tehnologiei multimedia pentru a primi, evalua, stoca, produce,
prezenta şi schimba informaţii, şi pentru a comunica şi participa în reţele prin intermediul Internetului.
De asemenea, utilizarea TIC în predarea acestor discipline va conduce la aprofundarea înţelegerii
fenomenelor şi proceselor, la stimularea motivaţiei pentru învăţare, formarea şi dezvoltarea
capacităţilor de gândire de ordin superior, dezvoltarea creativităţii şi autonomiei etc, la dezvoltarea
competenţelor specifice acestor discipline la elevi precum şi a altor competenţe, de exemplu, pentru
ambele discipline:


Competenţe de a utiliza în situaţii reale instrumentele cu acţiune digitală.



Competenţe de a crea documente în domeniul comunicativ şi informaţional şi a utiliza serviciile
electronice, inclusiv reţeaua Internet, în situaţii reale.



Competenţele transdisciplinare pe trepte de învăţământ



Competenţa de a organiza activitatea personală în condiţiile tehnologiilor aflate în permanentă
schimbare.



Competenţe de a dobândi şi a stăpâni cunoştinţe fundamentale din domeniul Matematică,
Informatică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în funcţie de necesităţi.



Competenţe de a propune idei noi în domeniul ştiinţific.



Competenţe de a comunica argumentat într-o limbă străină în situaţii reale ale vieţii.



Competenţe de a-şi proiecta activitatea, de a vedea rezultatul final, de a propune soluţii de
rezolvare a situaţiilor-problemă din diverse domenii.



Competenţe de a colabora în grup / echipă, a preveni situaţii de conflict şi a respecta opiniile
semenilor săi.



Competenţe de gândire critică asupra activităţii proprii în scopul autodezvoltării continue şi
autorealizării personale.
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Competenţe de a se adapta la condiţii şi situaţii noi.

şi doar pentru disciplina Informatică:


Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană.



Cunoaşterea proceselor, principiilor şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei în
scopul realizării comunicării interumane şi uman – sistem informatic.



Identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcţionare a sistemelor
de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei.



Elaborarea modelelor informatice a obiectelor, sistemelor şi proceselor frecvent întâlnite în
activitatea cotidiană. Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de
sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea automatizată a
informaţiei.



Translarea algoritmilor frecvent utilizaţi într-un limbaj de programare de nivel înalt.



Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software specializate.



Crearea şi elaborarea documentelor Web.



Efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate cotidiană şi elaborarea
de modele ale fenomenelor studiate, folosind aplicaţii, laboratoare şi medii digitale
educaţionale; interpretarea rezultatelor obţinute.



Folosirea competenţelor informatice pentru căutarea şi selectarea informaţiilor în interes de
autoinstruire şi orientare profesională.



Respectarea dreptului de autor asupra resurselor digitale, a normelor de etică şi securitate
informaţională.



Protejarea de infracţiunile informatice.

Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinelor informatice
Sistemul de educaţie trebuie să pregătească în mod real elevul pentru viaţa de dincolo de
zidurile şcolii, dezvoltându-i competenţele cheie care îi pot asigura succesul social. Având în vedere
tehnologizarea şi utilizarea sistemelor computerizate în toate domeniile financiar-bancare, proiectare,
statistică, industrie şi la scară largă deja în sănătate, un rol important în inserţia pe piaţa muncii a
absolvenţilor de liceu o are formarea de competenţe digitale avansate.
Formarea competenţei digitale la absolvenţii de liceu, vizează folosirea tehnologiei informaţiei
şi a comunicaţiilor (T.I.C.) ca cerinţă a lumii contemporane în contextul dezvoltării tehnologice din
ultimele decenii, a globalizării şi a dominaţiei societăţii informaţionale. Şcoala trebuie să se adapteze
noilor tendinţe nu doar prin achiziţionarea de calculatoare sau de smart-boarduri, ci şi prin formarea
184

cadrelor didactice şi prin adoptarea unui curriculum care să acorde atenţie dezvoltării competenţei
digitale.
Formarea competenţelor trebuie adaptată noilor atitudini şi strategiilor cognitive ale elevilor şi
sincronizată cu modul în care se produce şi se livrează cunoaşterea în secolul al XXI-lea. Dacă
programele disciplinei Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor au ca scop formarea şi dezvoltarea
competenţei digitale (care presupune utilizarea calculatorului, ergonomie şi abilitate în utilizarea
tastaturii, conştientizarea importanţei utilizării tehnologiei informaţiei şi a implicaţiilor acesteia în
domeniul social, etic şi uman, utilizarea unor instrumente informatice care permit creşterea
productivităţii şi calităţii muncii – procesoare de text, prezentări electronice, baze de date şi Web
browser, utilizarea serviciilor oferite de internet), abordarea didactică la disciplina informatică implică
valorificarea şi dezvoltarea acesteia prin activităţi specifice.
Disciplinele informatice nu pot fi predate de către profesor sau învăţate de către elevi fără a
implica în acest act calculatorul. Acesta este mijlocul utilizat cel mai frecvent pentru formarea
competenţelor specifice. Dacă până de curând, integrarea tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în
procesul de predare – învăţare – evaluare a disciplinelor informatice a avut o pondere mare, la alte
discipline de învăţământ, aceasta a fost utilizată sporadic. Utilizarea competenţelor TIC în cadrul
disciplinelor informatice a avut şi va avea în continuare în vedere stimularea şi intensificarea
comunicării pe toate palierele, dezvoltarea gândirii critice, înţelegerii realităţii şi a contribuit în mod
esenţial la dezvoltarea competenţelor generale pentru informatică, concretizate în:
-

identificarea conexiunilor dintre informatică şi societate;

-

identificarea datelor care intervin într-o problemă şi a relaţiilor dintre acestea; elaborarea
algoritmilor de rezolvare a problemelor;

-

aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor;

-

implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare.

În predarea informaticii se utilizează metode activ-participative, bazate pe modelare şi simulare,
metode care utilizează noile tehnologii cum sunt: platforme de învăţare (exemplu: AEL), filme,
tutoriale, prezentări animate cu conţinut ştiinţific, etc.
Utilizând resursele TIC, elevii, sub îndrumarea permanentă a profesorului la şcoală sau
individual, acasă, pot obţine informaţii necesare pregătirii lecţiilor şi temelor la toate disciplinele
informatice, pot selecta surse din Internet care conţin informaţii care să-i ajute în dezvoltarea
proiectelor. Programele şcolare în vigoare prevăd ca orele la disciplinele informatice să se desfăşoare
cu precădere în laboratorul de informatică. Aceasta permite profesorilor să utilizeze cu succes softurile
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educaţionale, aplicaţiile software utilitare, tutoriale

puse la dispoziţia şcolilor pe diverse site-uri

educaţionale .
Activitatea de învăţare şi progresul elevilor trebuie să fie evaluat. În acest sens, utilizarea
mijloacelor TIC joacă un rol foarte important. Reprezentând o activitate de mare complexitate,
evaluarea la clasă se poate face obiectiv, într-un timp scurt, utilizând teste cu itemi obiectivi sau
semiobiectivi de pe platforma INSAM. În concursurile şcolare specifice disciplinei informatică,
utilizarea evaluatoarelor automate a devenit o practică curentă. Aceleaşi instrumente pot fi utilizate de
către elevi în propria pregătire, pentru autoevaluare.
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor la disciplinele informatice constituie un
răspuns la nevoia de diversificare a conţinuturilor orelor petrecute în sala de clasă, în laboratorul de
informatică, dar şi în afara şcolii în pregătirea individuală a elevilor şi a profesorilor.
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplinele informatice .
Importanţa implementării tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în activitatea didactică a
devenit în ultimele decenii un laitmotiv al discursului despre educaţie la toate nivelurile: curriculum,
practica didactică, formarea cadrelor didactice, dezvoltarea instituţiilor şcolare şi politici educaţionale.
Oportunităţile utilizării TIC pentru disciplinele informatice sunt comune celorlalte discipline.
Anexa la Recomandarea Parlamentului şi Consiliului European din 18 decembrie 2006 privind
competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii fixează cele opt competenţe ale cadrului de
referinţă: comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbile străine, alfabetizarea matematică şi
competenţele de bază în ştiinţă şi tehnologie, competenţa digitală, a învăţa să înveţi, competenţe sociale
şi civice, spiritul de iniţiativă şi cel de antreprenoriat, conştiinţă şi exprimare culturală. Se creează
oportunităţi pentru dezvoltarea competenţelor digitale prin diverse programe: Iniţiativa Task Force,
Programe Educaţionale şi Multimedia, Planul de acţiune Învăţare în Societatea Informaţională,
Învăţarea pe tot parcursul vieţii, Iniţiativa şi planul de acţiune eLearning etc. Strategiile de promovare
a importanţei cercetării şi inovării în domeniul TIC pentru următorii zece ani şi diversificarea ofertelor
de formare care promovează e-learning, creează cadrul adecvat implementării TIC.
În Legea Educaţiei Naţionale se stipulează respectarea principiului echităţii şi egalităţii de
şanse, potrivit căruia accesul la oportunităţile de învăţare se realizează fără discriminare. Utilizând
noile tehnologii, respectiv Internetul şi sursele de documentare on-line, fiecare tânăr are şanse egale de
dezvoltare intelectuală.
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Integrarea TIC va asigura crearea unui mediu de învăţare în vederea creşterii accesului la
educaţie de calitate şi formării unor competente cheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe
piaţa muncii.
Oportunităţi
Transformarea calculatorului într-un adevărat mijloc de muncă şi instruire, a condus la
constituirea unui mediu informatizat, determinat de ştiinţa prelucrării automate a informaţiilor, mediu
care mijloceşte utilizarea pe scară largă a calculatoarelor şi a mijloacelor multimedia. Rezultatele din
domeniul informaticii şi al echipamentelor hardware obligă societatea să ţină seama că nu pot fi
obţinute progrese în domenii precum industrie sau servicii, atâta timp cât educaţia rămâne la nivelul
metodelor utilizate cu 25 de ani în urmă. În acest sens, utilizarea resurselor TIC în cadrul disciplinelor
informatice se poate îmbunătăţi calitativ şi se poate extinde, deoarece există surse de finanţare externă
care sprijină acest efort, dar mai ales pentru că:
•

există resurse hardware şi software, inclusiv pentru elevii cu cerinţe speciale

•

profesorii de informatică au pregătirea necesară pentru a utiliza resursele existente dar

şi

pentru a elabora noi resurse software
•

există free software, dedicat pentru e-learning,

•

există platforme de învăţare puse la dispoziţia cadrelor didactice

•

există posibilitatea accesării informaţiilor specifice fără constrângeri temporale

•

există o disponibilitate a elevilor pentru utilizarea tehnologiilor moderne

Avantaje
Nivelul performanţei şcolare depinde de metodele de predare/evaluare aplicate. Se constată o
creştere calităţii instruirii, în cazul în care metodele tradiţionale se înlocuiesc sau se completează cu
metode moderne, care implică noile tehnologii. Se constată o creştere în acest caz a nivelului
performanţelor şcolare şi motivaţiei pentru învăţare.
Utilizarea TIC în demersul didactic constituie o formă adecvată şi firească în care elevii sunt
pregătiţi pentru a se integra într-o societate informatizată, asigurând un avantaj major, atât pentru
cadrele didactice cât şi pentru elevi.

Avantaje ale TIC pentru cadrele didactice

Avantaje ale TIC pentru elevi

Creşterea ponderii timpului alocat interacţiunii Creşterea interesului elevilor faţă de disciplinele
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cu elevii în procesul educaţional
Diversificarea

demersului

informatice

didactic

specific Creşterea ponderii timpului de învăţare în clasă

disciplinelor informatice
Realizarea progresului şcolar prin valorificarea Motivarea elevilor pentru obţinerea progresului
instrumentelor şi resurselor didactice specifice şcolar
TIC în cadrul disciplinelor informatice
Conferă noi valenţe rolului educatorului

Activizarea

elevilor

în

vederea

formării

competenţei de comunicare
Stimularea creativităţii cadrelor didactice în Stimularea creativităţii elevilor atât în activităţile
procesul educaţional
Oferă

posibilitatea

individuale, cât şi în cele de grup
îmbogăţirii

arsenalului Realizarea

unor experienţe de învăţare la

disciplinele informatice prin stimularea învăţării

instrumental

prin colaborare
Diversificarea metodelor şi instrumentelor

Creşterea încrederii elevilor în procesul de

de evaluare în scopul creşterii gradului de evaluare
obiectivitate a evaluării
Stimularea

abordării

integrate

şi Dezvoltarea

interesului

pentru

abordarea

integrată şi interdisciplinară/transdisciplinară a

interdiciplinare/transdisciplinare

disciplinei
Optimizarea activităţilor de învăţare organizate Motivarea elevilor cu cerinţe educative speciale
pentru elevii cu cerinţe educative speciale

pentru

învăţare,

accesul

la

informaţie

a

grupurilor vulnerabile
Oferă posibilitatea de a obţine un feed back Individualizarea învăţării
rapid prin evaluare automată
Permite adaptarea actului didactic în funcţie de Dezvoltă abilităţi de abstractizare
nevoile elevilor
Oferă facilităţi de prelucrare şi interpretare Dezvoltă capacitatea de mobilizare a efortului
rapidă a datelor

voluntar

Creşterea obiectivităţii evaluării

Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare şi
consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică
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Limite
Ca orice domeniu care presupune existenţa unor avantaje, utilizarea TIC în educaţie, şi implicit
în formarea competenţelor generale la disciplinele informatice, are limitele ei:
1. reduce capacitatea de exprimare verbală prin pierderea obişnuinţei discuţiilor, a argumentării şi
contraargumentării;
2. costuri ridicate pentru achiziţionarea licenţelor software;
3. nivelul slab al utilizării tehnologiilor informaţionale îl pun pe profesor în situaţii problemă;
4. necesitatea unei administrări profesionale a resurselor utilizate;
5. scăderea capacităţii de atenţie şi concentrare în cazul utilizării produselor software cu un grad scăzut
de interactivitate;
6. decalajul temporal între oferta software şi integrarea în procesul didactic, principala cauză fiind lipsa
de finanţare;
7. uzura morală rapidă a sistemelor.
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TOLERANŢA INTERCULTURALĂ ÎN EDUCAŢIE
Prof. DOINA BURCĂU, prof. ELENA BARBU, prof. FAUSTINA-LUIZA VLAD,
prof. SILVICA NEACŞU, prof. EUGENIA MANDA,
Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja” Bucureşti
Acest articol se bazează pe experienţa autoarelor în cadrul proiectului de parteneriat şcolar
multilateral Comenius, ”Mind Your Manners! – Fiţi atenţi la maniere!”, derulat în perioada 20122014. Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare
reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala
utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
Cuvinte-cheie: educaţie, toleranţă, Europa, maniere
Europa devine din ce în ce mai diversă din punct de vedere cultural. Extinderea Uniunii
Europene, libertizarea reglementărilor aplicabile ocupării forţei de muncă şi globalizarea au sporit
caracterul multicultural al multor state, înmulţind numărul limbilor, religiilor, etniilor şi culturilor care
pot fi întâlnite pe continent. Drept urmare, dialogul intercultural joacă un rol din ce în ce mai important
în promovarea identităţii şi a cetăţeniei europene.
Toate aceste transformări afectează şi domeniul educaţiei, care este obligat să se ralieze la
cerinţele noii societăţi, îstfel încât să ofere şanse beneficiarilor direcţi ai educaţiei pentru a înţelege
fenomenul de multiculturalitate, prin experimentarea efectivă a dialogului intercultural.
Tratatul de la

Maastricht stabileşte că Uniunea Europeană trebuie să releve patrimoniul

cultural european şi să promoveze acţiuni care vizează păstrarea şi protejarea acestuia. Astfel, în
calitate de actori principali în actul educativ, autoarele lucrării de faţă au iniţiat în anul 2011 un
parteneriat şcolar multilateral Comenius,”Prin fapte, nu din carte”, care se încadrează perfect în
această politică, având în vedere că, în prezent, majoritatea statelor sunt caracterizate de pluralism
naţional, care implică un pluralism cultural şi solicită toleranţă interculturală. Ca urmare a fenomenului
migraţiei, unităţile de învăţământ din ţările europene au un număr din ce în ce mai mare de copii de
alte naţionalităţi.
Liceul Teoretic “Ştefan Odobleja” şcolarizează 5% elevi cu părinţi din tări arabe, Turcia,
Grecia, China, şcoala parteneră din Turcia, Özel İstanbul Bilim İlköğretim Okulu, are 3% elevi din
România, Rusia şi Germania, instituţia din Irlanda, St. Laurence's National School, se confruntă şi ea
190

cu fenomenul multiculturalităţii, şcolarizând 30 de elevi de alte nationalităţi, iar Scuola Secondaria di
I° Grado "Alberico Gentili, din Sicilia, are 5% elevi din ţări europene şi asiatice. Am identificat astfel,
la nivelul parteneriatului, nevoia de consolidare a gradului de conştientizare interculturală si

de

formare a unei ”culturi a interculturalităţii” la elevi, la familiile acestora, precum şi la cadrele
didactice.

Ca obiective, ne-am propus următoarele: dobândirea unor cunoştinţe generale despre diverse
obiceiuri culturale, conştientizarea importanţei de a fi cetăţean european prin păstrarea identităţii
naţionale, conştientizarea diferitelor culturi europene şi a valorilor de bază europene , eliminarea
oricăror prejudecăţi , deprinderea de atitudini de respect faţă de tradiţiile culturale ale altor ţări
europene , experimentarea identităţii culturale diferite şi îmbunătăţirea competenţelor lingvistice.
Proiectul va avea ca rezultate chestionare, conferinţe şi articole de presă, panou Comenius,

prezentări PowerPoint, 13 videoconferinţe, 6 întâlniri de proiect, 2 festivaluri folclorice enciclopedie
digitală de folclor în 5 volume, colecţie de CD-uri, 2 expoziţii, 3 broşuri, album folcloric, 700 de elevi
conştienţi de importanţa de a fi cetăţeni europeni, de a respecta tradiţiile culturale ale ţărilor europene,

păstrându-şi totodată identitatea naţională, 42 de profesori cu abilităţi interculturale 350 de familii
implicate în activităţile interculturale ale şcolii.

Limba de lucru a proiectului este limba engleză. Trebuie sa recunoaştem însă interesul tuturor

partenerilor pentru multilingvism, pentru descoperirea unui fond comun al limbilor pe care acest
proiect le reuneşte. Un exemplu concludent este o discuţie purtată cu partenerul din Turcia, domnul
Suleyman Haluk Karataş, care, păşind pentru prima dată pe teritoriul ţării noastre, a descoperit
influenţele turceşti exercitate asupra limbii române prin simpla citire a panourilor informative din
aeroport. Începând de atunci, proiectul a devenit un schimb interlingvistic. La plecarea din ţară,
partenerii foloseau în mod independent şi conştient o serie de expresii în limba română. Ne-am propus
ca fiecare reuniune de proiect sa fie un prilej de învăţare reciprocă a unor expresii de zi cu zi. Având în
vedere tema proiectului, tradiţii şi folclor, elevii, dar şi profesorii implicaţi, învaţă cântece tradiţionale
ale ţărilor partenere, cea mai simplă metodă de a-şi însuşi cuvinte aparţinând altor limbi.
Pentru că primul an de proiect s-a încheiat, am avut posibilitatea de măsurare a impactului pe
care acest parteneriat şcolar l-a avut asupra celor implicaţi şi, după cum am estimat iniţial, acesta a avut
un impact deosebit asupra elevilor, dar şi asupra instituţiei în care îl derulăm. Aşadar, am observant la
elevi creşterea interesului pentru alte ţări şi culturi, diversitate ce oferă posibilitatea comparării
interculturale, prin urmărirea conştientă totuşi a obiectivelor esenţiale- conştientizarea unui fond
cultural comun la coabitanţii Europei-, îmbunătăţirea cunoştinţelor despre modul de viaţă şi despre
191

viaţa şcolară din ţările partenere, toleranţa pentru persoane de alte naţionalităţi-prin exersarea
conştientă a incluziunii sociale, cunoaşterea propriului tezaur cultural, creşterea interesului pentru
limbile străine şi pentru celelalte ţări membre UE, stabilirea unor legături personale cu elevi din şcolile
partenere.
Din punct de vedere personal, am identificat la elevi dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă şi
TIC, creşterea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare: având în vedere faptul că, potrivit
aplicaţiei, comunicarea se realizează la nivel de parteneriat prin intermediul videoconferinţelor, este
lesne de înţeles că acestea devin cel mai facil mod de dezvoltare şi a competenţelor de utilizare a limbii
engleze. Mediul virtual devine astfel o posibilitate de a participa la interacţiune lingvistică, sistem
inovator şi mai puţin convenţional, credem noi, de a facilita învăţarea eficientă şi cu plăcere a limbii
engleze, prin intermediul întâlnirii şi al conversaţiei cu cel aflat “de partea cealaltă a ecranului”.
Totodată, conferinţa de presă de lansare a proiectului, organizată în cadrul Kick-off meetingului de la
Bucureşti, a oferit această posibilitate de exersare,-dezvoltare-autoevaluare a competenţelor de utilizare
a limbii engleze, întrucât elevii au jucat rolul interpreţilor activi şi conştienţi, prin realizarea traducerii
simultane pentru partenerii turci, irlandezi şi italieni aflaţi la Bucureşti. Am folosit astfel dramatizarea
pentru dezvoltarea gândirii reflexiv-obiective, care a generat automat creşterea self-esteemului în
rândul elevilor implicaţi, dar şi curiozitatea şi dorinţa de implicare ale altora.
În ceea ce priveşte cadrele didactice implicate, proiectul a condus la îmbunătăţirea cunoştinţelor
despre sistemele de învăţământ din ţările partenere, la stabilirea unor legături personale cu profesori din
şcolile partenere, la îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbi străine, la cunoaşterea unor noi metode
didactice şi la adaptarea tehnicilor de predare la diversitatea culturală, dar şi la îmbunătăţirea
competenţelor TIC, la creşterea aspectului intercultural în predare sau la dezvoltarea abilităţilor de
lucru în echipă.
Asupra instituţiei, proiectul a avut un impact deosebit, conducând la dobândirea dimensiunea
europene în actul de predare-învăţare-evaluare, dar şi la stabilirea de noi parteneriate cu şcoli din alte
ţări. De asemenea, privitor la mediul şcolar am constatat îmbunătăţirea cooperării dintre profesorii
şcolii, dintre profesori şi echipa de management a instituţiei, dintre profesori şi elevi. Proiectul a dus la
inovaţie în predare şi management instituţional prin introducerea de noi strategii-idei-practici de
management, prin întărirea abordarilor interdisciplinare în curriculum, prin folosirea de noi materiale şi
metode de predare-învăţare, la implicarea “actorilor” externi în viaţa şcolii prin angajarea părinţilor în
activităţile şcolii, prin cooperarea cu autorităţile locale, cu companiile locale, cu şcolile vecine, dar a
influenţat şi formarea profesională prin creşterea interesului pentru participarea la cursuri de TIC, limbă
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engleză, metodică modernă. Precizăm că toate acestea au fost apreciate cu ajutorul Scării de
clasificare, elaborate de autoarele prezentei lucrări.
Pentru site-ul aferent, www.caughtnottaught.com, proiectul a fost premiat cu Locul I la faza pe
municipiu a Concursului Naţional MADE FOR EUROPE, premiu care constituie o încununare a
eforturilor noastre de a promova dialogulul intercultural, care joacă un rol din ce în ce mai important
în promovarea identităţii şi a cetăţeniei europene.
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DILEMELE FILOSOFIEI DE ECODESIGN
Prof. ing. GEORGIANA STROIE, Colegiul Naţional ,,Ferdinand I ” Bacău
Lucrarea prezintă câteva aspecte pozitive şi negative referitoare la filosofia de ecodesign,
principalele evoluţii spre Noua Economie prin trecerea de la Era industrială la Era informaţiei – acea
Eră „new technologies”.
Cuvinte-cheie: ecodesign, natură, bionică, biomimetică, tehnologie
„Ştiinţa este cel mai bine definită ca o căutare atentă, disciplinată, logică, de cunoştinţe despre
absolut toate aspectele universului, obţinute prin examinarea celor mai bune dovezi disponibile şi
întotdeauna subiect de corecţie şi îmbunătăţire pe baza descoperirii unor dovezi mai bune.”
(James Randi)
Dacă prin civilizaţie se subîntelege progres pentru omenire, atunci acest fapt presupune
utilizarea raţională a acelor avantaje pe care ni le oferă civilizaţia. Lumea actuală şi cu atât mai mult
cea viitoare este greu de imaginat fără diverse produse (calculatoare, televizoare si alte aparate
electronice) cu impact direct asupra mediului.
Revoluţia industrială a dat şansa omenirii să-şi sporească în mod substanţial posibilitatile fizice
şi intelectuale cu ajutorul maşinilor dar cu toate acestea trebuie să existe responsabilitate fată de mediul
în care trăim .
Ecodesignul, îmbină astfel soluţii şi tehnologii tradiţionale, nepretenţioase, aşa zisele low-tech
cu tehnologii avansate, hightech, în vederea obţinerii unor produse caracterizate "de o atitudine
prietenoasă" faţă de mediul înconjurător. Se recomandă ca societatea contemporană , să-şi stabilească
un set de prioritaţi cu privire la abordarea realizării acestor deziderate.
Design-ul este o parte a procesului de dezvoltare dar un rol decisiv în această dezvoltare îl are
schimbarea mentalităţii societăţii şi redefinirea design-ului pe baza unor considerente care presupun nu
numai satisfacerea nevoilor ci şi îmbunătăţirea confortului uman.
Ideea de bazǎ în ecodesign este reorientarea filosofiei de design, ceea ce constituie baza
ecodesign-ului, mai concret reducerea impactului asupra mediului de-a lungul întregului ciclu de viaţǎ
al produselor printr-o proiectare îmbunǎtǎţitǎ a acestora şi utilizarea unor materii speciale
biodegradabile.
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Astfel dacă până acum elaborarea unui produs se realiza doar printr-un studiu ingineresc
aprofundat - complex , în contextul noii societăţi totul presupune şi studii ulterioare de - ecodesign
care impun crearea unui ,,produs al viitorului,,. Există însă o serie de dileme vis-a-vis de acest
produs.... Oare cum va arata produsul viitorului???? - va duce el la minimizarea poluării, la reducerea
exploatării materiilor prime - va presupune el oare elaborarea unor materiale speciale biodegradabile cu
impact minim asupra mediului ?
Ei bine, integrarea acestor întrebări în activitatea de cercetare i-a determinat pe oamenii de
ştiinţă să-şi axeze eforturile pe realizarea unor produse care să respecte mai mult sau mai puţin aceste
condiţii. Au apărut o serie de „concepte” care mai de care mai complexe şi cât mai originale, adevărate
soluţii ale viitorului înlăturându-se astfel toate aspectele ce îngreuneză procesul evoluţionist. Un
exemplu în acest sens sunt : cibernetica, energetica structurată, bionica, nanotehnologia.
Cibernetica - presupune robotizare,sistematizare ,creşterea calitaţii produselor, performanţă.
Energetica structurată - conservarea energiilor prin exploatarea energiilor naturale-solare,
eoliene, mareeomotrice, utilizarea biocombustibililor etc.
Bionica- domeniu care în viitorul apropiat va atrage o serie de investiţii şi care are drept scop
realizarea de produse /dispozitive cu structură biologică şi care să suporte modificări succesive în
funcţie de condiţiile exterioare .
Nanotehnologia - presupune orice proces ce se bazează pe abilitatea de a construi structuri
complexe respectând specificaţii la nivel atomic, folosindu-se de sinteza mecanică. Structurile
nanometrice nu numai că sunt foarte mici, ajungîndu-se chiar pînă la scara atomică, dar ele posedă
unele proprietăţi total deosebite şi neaşteptate, în comparaţie cu aceeaşi substanţă luată la nivel
macroscopic.
Se ştie ca dintotdeauna natura a creat noi prototipuri şi că întreaga tehnologie se axează pe
exemple din natură.
Nimeni nu poate spune cum va arăta produsul viitorului concret (mai ales un produs
metamorfozabil) dar se are în vedere faptul că din multitudinea exemplelor pe care ni le pune la
dispoziţie natura trebuie să existe un prototip care să supravieţuiască ani şi ani de evoluţii – „pentru că
ceea ce trebuie căutat nu sunt diferenţele ci lucrurile comune”.
Iată de ce ecodesign-ul poate fi considerat un domeniu care oferă noi perspective în ceea ce
priveşte producţia – consumul – societatea dar care pune accent pe dezvoltarea unei societăţi cu
viabilitate ecologică – ce constă în conceperea de produse durabile acele ”produse ale viitorului”.
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Lumea în care trăim începe să semene tot mai mult cu viitorul imaginat în filmele science fiction,
iar tehnologiile fantastice şi invenţiile revoluţionare transformă cu o viteză ameţitoare societatea
umană.
Roboţii muncesc în fabrici şi luptă alături de oameni , în timp ce computerele de toate formele şi
mărimile sunt omniprezente, integrate în toate domeniile vieţii şi la toate nivelurile societăţii, lumea
capătă alte forme.
Toate aceste transformări au la bază apariţia unor produse/concepte care au revoluţionat omenirea
şi care se pare că respectă criteriile ecodesign-ului.
Iată câteva dintre acestea :
Bionica sau brevetele naturii
Natural, ecologic, bio - probabil că aţi observat că toţi aceşti termeni ce desemnează
„întoarcerea la natură” sunt din ce în ce mai des folosiţi în ultima vreme. Dacă acum 40 de ani acest
deziderat părea tipic culturii hippie, astăzi din ce în ce mai multe persoane consideră că este necesară o
reevaluare a progresului adus de modernitate, mai ales ca urmare a consecinţelor negative pe care
aceasta le are uneori.
În 1960 a apărut o nouă ştiinţă care se ocupă cu imitarea tehnică a organelor vietăţilor din
natură, care este folosită apoi în domeniul tehnicii moderne. Această ştiinţă se numeşte BIONICA.
Deşi aceasta a fost preconizată încă de Leonardo Da Vinci, care a studiat zborul păsărilor ca să-l
aplice la o maşină de zburat, el nu a ajuns la rezultate palpabile.
Prin admiraţia ce o au oamenii de ştiinţă faţă de perfecţiunea şi ingeniozitatea organelor de simţ
a vieţuitoarelor, indirect sunt siliţi să recunoască complexitatea naturii. Ştiinţa rămâne uimită de finele
şi minunatele aparate ce le folosesc animalele iraţionale şi pe care omul încă nu le cunoaşte. Astfel,
fluturele ochi de păun uimeşte pe savanţi, posedând antene, care funcţionează mai precis decât radarul
construit de om. Floarea soarelui se roteşte permanent şi fără greşeală după soare, golind de apă
celulele dinspre astru şi umplându-le treptat pe cele din partea opusă, turgescenţă.
Savanţii se întreabă, cine ar putea construi un astfel de aparat, care ar fi extrem de util, urmărind
automat un obiectiv luminos, o stea sau un obiect din spaţiu, ţinându-l permanent sub observaţie.
Peştii pentru noi par muţi, pentru că omul nu aude decât 11 game succesive de sunete; la restul
le zice unde; şi nu vede decât o pătrime din razele de lumină ce există în spectrul solar. Însă cu aparate
speciale de amplificare se pot detecta sunete cu frecvenţe foarte joase, de exemplu între 1-15 Hz, prin
care peştii comunică între ei. Astfel, savanţii demonstrează că lumina produsă de animale
(bioluminiscenţa), prin reacţii intracelulare proprii, prezintă cel mai ridicat randament energetic
cunoscut: 98% din energia chimică se poate transforma în energie luminoasă.
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Ochii compuşi ai multor insecte le dau posibilitatea să vadă fără unghi mort, toate părţile
spaţiului, adică 360 de grade. Astfel, libelula, gândacul numit Clorophanus, înregistrează deplasarea
ţintei, prin mutarea semnelor luminoase de pe o faţetă a ochiului pe alta. Ochiul albinei vede soarele şi
când cerul este înnorat şi fotografiază locul unde trebuie să se întoarcă. Omul nu dispune de un astfel
de aparat. Ochiul broaştei dispune de o celulă fotoelectrică specială încât vede numai obiectele
mişcătoare. Îl va putea oare omul imita? Ei bine specialistii au început deja să creeze astfel de produse
bionice. Cercetătorii şi inginerii de la Mercedes- Benz au căutat pentru prima dată inspiraţie în natură
pentru a crea un prototip care întruchipează un autovehicul aerodinamic, sigur, confortabil şi ecologic.
Au găsit o sursă de inspiraţie care, are caracteristici aerodinamice excelente: peştele boxfish.
Autovehiculul bionic inspirat de peştele boxfish reduce valorile coeficientului aerodinamic al
autovehiculelor compacte moderne cu peste 65%. Peştele boxfish reprezintă un model de robusteţe şi
de design uşor. Corpul său este acoperit cu numeroase plăci osoase hexagonale, care îmbină rezistenţa
maximă cu greutatea minimă. Transpusă la autovehiculul bionic, această abordare bionică a designului
structural reduce greutatea caroseriei cu aproximativ o treime, fără a-i diminua rezistenţa sau siguranţa
asigurată în eventualitatea unei coliziuni. „Principiul peştelui boxfish” asigură şi reducerea
semnificativă a consumului de carburant: motorul diesel de 103 kW, cu injecţie directă, utilizează doar
4,3 litri la 100 km în ciclul mixt european. Această valoare este cu 20% mai mică decât în cazul unui
model comparabil din producţia de serie. Iar la o viteză constantă de 90 km/h, consumul de carburant
scade la numai 2,8 litri la 100 km. Emisiile minime au, de asemenea, un rol cheie în cazul
autovehiculului bionic. Pe lângă convertizorul catalitic cu oxidare şi filtrul de particule, care reprezintă
dotări standard, este utilizată o tehnologie specială ce transformă oxidul de azot în azot inofensiv şi apă.
Efectul obţinut în cadrul ciclului european de testare este reducerea cu până la 80% a emisiilor de oxid
de azot.
Masculul fluturelui de mătase şi al altor fluturi descoperă o femelă după miros, până la 11 km
distanţă, selecţionând şi detectând substanţa numită bombicol, în proporţie de 1 g la 1 trilion de
vagoane de lichid sau aer. Cum s-ar putea reproduce un astfel de aparat olfactiv?
Peştii abisali produc descărcări electrice. Pot descoperi în apă toate corpurile care au altă
conductibilitate. Ce detector ideal ar fi pentru cercetări şi vapoare submarine!
Liliacul foloseşte sonar pentru a emite sunete. Părintele Spallanzani, zoolog din Genova, încă
din 1793 s-a ocupat de liliecii care zboară noaptea fără să se izbească de nimic. Întâi le-a astupat ochii,
dar liliecii zburau şi prindeau prada ca înainte. Atunci le-a astupat urechile. Aşa a descoperit că liliacul
emite sunete, care se întorc în formă de ecou, folosindu-se de un organ (sonar), ca şi alte animale, cum
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ar fi balenele - cetaceele şi delfinii. Sonarul este în parte copiat de om. Dar cu cât timp înainte l-au
folosit liliecii şi cetaceele?
Omul, chiar când are modelul înaintea ochilor, nu-l poate copia, deşi astăzi dispune nu numai de
cunoştinţele şi experienţa proprie, ci este moştenitorul ştiinţei şi experienţei cumulate de toate
generaţiile anterioare, transmise nouă de la începutul umanităţii.
Deci, Autorul pe care omul încearcă să-l imite şi să-l copieze prin bionică îi este superior nu
numai prin prioritate şi prin originalitate, ci şi prin inteligenţă.
Toate aceste lucruri nu presupun renunţarea la progresul ştiinţific, ci integrarea lecţiilor oferite
de natură. Apare astfel conceptul de biomimetism (în engleză biomimicry) altă forma a BIONICII
care a fost făcut celebru în 1997 de Janine Benyus prin lucrarea Biomimicry: Innovation Inspired by
Nature, în care susţinea că oamenii trebuie să facă un efort conştient pentru a se inspira din geniul
naturii. Principalul argument în favoarea biomimetismului este acela că natura a rezolvat deja multe din
problemele cu care se confruntă oamenii. Identificarea unei soluţii mai bune decât cea care a rezultat în
urma evoluţiei de-a lungul a miliarde de ani pare un obiectiv nerealist.
Din ce în ce mai multe persoane sunt convinse că biomimetismul constituie una din metodele
care vor asigura un viitor mai bun, în care produsele/concepte vor fi mai eficiente în a-şi atinge scopul,
folosind mai puţină energie electrică şi dăunând mai puţin mediului înconjurător (agricultura pe
verticala, lampa bionica, materialele minune ale viitorului - aerogelul, materialul ,,Supra B " un
polimer supramolecular care se repara singur ) .
Un semn că designul biomimetic devine din ce ce în mai important în conştiinţa publică este
oferit şi de o serie de reclame folosite de RENFE, societatea naţională de exploatare a căilor ferate
spaniole, pentru a se promova. Inspirându-se din natură, proiectanţii trenurilor folosite de RENFE au
reuşit să obţină o folosire mai eficientă a curentului electric. "Cea mai bună soluţie pentru a proteja
natura este să o imităm", este sloganul folosit în aceste reclame.
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Cuvântul adaptare nu explică nimic din aceste fenomene. Chiar dacă omul a reuşit să creeze
viaţa şi să reproducă fiinţe vii, chiar şi pe cea umană, în laborator, el rămâne inferior Naturii atât prin
prioritate cât şi prin originalitate.
Aceste exemple evidenţiază doar câteva dintre beneficiile pe care oamenii le pot obţine aplicând
soluţiile ingenioase ale naturii. Pe măsură ce aceste soluţii inspirate din mediul înconjurător îşi
demonstrează valoarea, din ce în ce mai mulţi oameni de ştiinţă încep să se întrebe, atunci când sunt
confruntaţi cu o problemă, "cum ar rezolva natura această problemă?".
În secolele precedente, progresul a implicat o oarecare aroganţă din partea omului, care a crezut
că inteligenţa sa îi va permite să stăpânească natura, ignorându-i lecţiile. Astăzi, natura îşi recapătă
rolul de sursă a cunoaşterii, bionica /biomimetismul constituind una dintre căile prin care se produce
întoarcerea spre studiul perfecţionării prin evoluţie.
Recunoscându-ne limitele şi acceptând lecţiile oferite de procesul evolutiv ce a avut loc de-a
lungul a miliarde de ani putem spera la un viitor sustenabil, în care progresul tehnologic şi respectul
faţă de natură să se îmbine armonios.
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O NOTĂ ,,ALTFEL” − 10 LA BUNE MANIERE
Prof. DOINA BURCĂU, prof. ELENA BARBU, prof. FAUSTINA-LUIZA VLAD,
prof. SILVICA NEACŞU, prof. EUGENIA MANDA,
Liceul Toretic „Ştefan Odobleja” Bucureşti
Acest articol se bazează pe experienţa autoarelor în cadrul proiectului de parteneriat şcolar
multilateral Comenius, ”Mind Your Manners! – Fiţi atenţi la maniere!”, derulat în perioada 20122014. Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie/comunicare
reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala
utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
Cuvinte-cheie: bune maniere, valori, politeţe, cooperare
Tot mai mulţi tineri români decid să plece la studii în străinătate. Astfel, elevii au nevoie de mai
mult decât să poată vorbi o limbă străină, au nevoie să stăpânească „limbajul” bunei cuviinţe.
Autoarele lucrării de faţă au iniţiat în anul 2012 un parteneriat şcolar multilateral Comenius,
”Mind Your Manners! – Fiţi atenţi la maniere!”, prin care elevii să înveţe să se poarte la nivel...
european. Coordonatorul proiectului a fost Liceul Teoretic "Ştefan Odobleja", Bucureşti, România iar
parteneri: Instituto de Educación Secundaria La Cañuela, Yuncos, Spania, Zespół Placówek
Oświatowych w Zbludowicach, Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach, Busko-Zdrój, Polonia şi
Yesilli Cumhuriyet High School, Mardin, Turcia.
Proiectul a apărut în contextual în care Uniunea Europeană este datoare să promoveze pacea,
valorile europene şi binele cetăţeanului european. Valorile care se află la baza Uniunii Europeane sunt
respectul pentru demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, respectarea drepturilor omului şi
a legilor. Secretul unei vieţi echilibrate şi fără conflict îl reprezintă bunele maniere, iar cheia acestei
vieţi armonioase este transmisa fiecarei generaţii şi trebuie păstrată, pentru că este singurul mod de a
deschide porţile civilizaţiei. De aceea, pentru a avea o Europă civilizată, trebuie sa ne educăm elevii
cum să fie cetăţeni europeni manieraţi. Când un continent este unificat din punct de vedere politic şi
economic, obiceiurile şi manierele tind de asemenea să se împletească. Avem monedă europeană,
politică, economie, stiintă şi tehnologie, aşadar, poate ar fi normal să luăm în considerare unificarea
sau, mai bine spus, armonizarea bunelor maniere, fapt ce ar duce la un cod european al bunelor
maniere.
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Proiectul reprezintă rezultatul unui studiu efectuat în scoala noastră, prin intermediul căruia am
descoperit că “a forma bune maniere” înseamnă a reduce conflictele atât din interiorul, cât şi din afara
şcolii. Un proiect despre maniere asigură certitudinea că educaţia oferită elevilor din şcoala noastră îi
face “cetăţeni europeni complet instruiţi” cel puţin din punct de vedere comportamental. Am luat în
considerare şi faptul că elevii aplică pentru burse de studiu în străinătate şi că aceştia trebuie deci să-şi
dezvolte anumite competenţe interculturale. Una dintre cele mai importante competenţe interculturale
este deprinderea manierelor şi a comportamentului general acceptate în diverse societăţi, iar cea mai
bună posibilitate de a dezvolta aceasta competenţă este un parteneriat Comenius, căci doar printr-un
parteneriat european poţi să-i pui pe elevi fată în fată cu alte culturi europene şi sa-i determini să înveţe
experimentând. Printre obiectivele pe care ni le-am propus enumeram: conştientizarea importanţei de a
fi cetăţean european respectand regulile bunei conduite, conştientizarea diferitelor culturi europene şi a
valorilor de bază europene, eliminarea oricăror prejudecăţi, deprinderea de atitudini de respect faţă de
tradiţiile culturale ale altor ţări europene şi experimentarea identităţii culturale diferite.
300 de elevi din cele patru ţări au învăţat, timp de doi ani, cum să fie cetăţeni europeni
manieraţi. După ce au învăţat şi exersat bine regulile „de acasă”, tinerii au aflat şi că politeţea îmbracă
forme diferite în culturi diferite.
Elevii au participat în mobilităţi la colegii lor din şcolile partenere din Polonia, Spania şi Turcia,
au locuit în familii, şi-au dezvoltat deprinderi lingvistice şi competenţe sociale. „Studiaţi” au fost şi ei,
pentru că tinerii din alte ţări au venit să îi cunoască.
Proiectul are un final practic. Elevii din cele 4 ţări participante au scris un manual de bune
maniere european. Acesta cuprinde atât regulile de conduită general acceptate, cât şi diferenţele dintre
culturi pe care trebuie să le cunoaştem şi, mai ales, să le respectăm. Manualul va reprezenta un curssupport pentru lecţiile de dirigenţie, asigurând astfel sustenabilitatea peroiectului şi valorizarea lui peste
generaţii.
În ceea ce priveşte cadrele didactice implicate, proiectul a condus la îmbunătăţirea cunoştinţelor
despre sistemele de învăţământ din ţările partenere, la stabilirea unor legături personale cu profesori din
şcolile partenere, la îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbi străine, la cunoaşterea unor noi metode
didactice şi la adaptarea tehnicilor de predare la diversitatea culturală, dar şi la îmbunătăţirea
competenţelor TIC, la creşterea aspectului intercultural în predare sau la dezvoltarea abilităţilor de
lucru în echipă.
Asupra instituţiei, proiectul a avut un impact deosebit, conducând la dobândirea dimensiunea
europene în actul de predare-învăţare-evaluare, dar şi la stabilirea de noi parteneriate cu şcoli din alte
ţări. De asemenea, privitor la mediul şcolar am constatat îmbunătăţirea cooperării dintre profesorii
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şcolii, dintre profesori şi echipa de management a instituţiei, dintre profesori şi elevi. Proiectul a dus la
inovaţie în predare şi management instituţional prin introducerea de noi strategii-idei-practici de
management, prin întărirea abordarilor interdisciplinare în curriculum, prin folosirea de noi materiale şi
metode de predare-învăţare, la implicarea “actorilor” externi în viaţa şcolii prin angajarea părinţilor în
activităţile şcolii, prin cooperarea cu autorităţile locale, cu companiile locale, cu şcolile vecine, dar a
influenţat şi formarea profesională prin creşterea interesului pentru participarea la cursuri de TIC, limbă
engleză, metodică modernă.
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MALTA, INFORMAȚIE, E-LEARNING ȘI ISTORIE
Ing. FLORINA MACOVEI, Colegiul Naţional ,,Ferdinand I ” Bacău
Informatizarea constituie, în prezent, principala provocare a societăţii. Urmarea firească este
pătrunderea calculatorului în toate activitățile desfășurate.
Se observă clar, cum toate domeniile de activitate asimilează și folosesc descoperiri tehnice, cu
scopul de a modifica în bine aspectele vieţii sociale.
Educaţia, domeniu fără de care nu există dezvoltare, preia cu îndrăzneală provocarea
informatizării, dezvoltându-i căi şi mijloace specifice procesului didactic.
Dintre multele metode şi mijloace informaţionale adoptate în procesul de învăţare, e-learning-ul
ocupă un binemeritat loc de frunte.
E-learning este un concept prin care se prezintă și se descriu metodele de învăţare prin
intermediul unui calculator individual sau conectat la Internet.
E-learning, înțeles ca „învăţare prin mijloace electronice folosind tehnologia informaţiei şi a
comunicării”, constituie provocarea numărul unu în procesul de învăţare, proces în care Internet-ul are
un loc important.
Acest concept, e-learning-ul, a impus dezvoltarea software-ul didactic educaţional, menit să simplifice
procesul de educaţie.
E-learning-ul conţine enciclopedii, hărţi, dicţionare, filme didactice, cărţi (e-books), teste,
tutoriale, simulări, lecţii, software pentru formarea de abilităţi, jocuri didactice și foarte multe elemente
auxiliare necesare dezvoltării conform dinamicii cerințelor din societate. De menţionat că aceste
mijloace nu elimină, ci completează procesul clasic de educare-învăţare, mărindu-i “randamentul”, deci
şi calitatea rezultatelor obţinute în formarea tinerilor în acord cu cerinţele societăţii actuale.
Cadrele didactice, precum şi cadrele didactic auxiliare din învăţământul românesc, depun un
intens efort de aliniere la procesul didactic de secol XXI. Pentru aceasta, ele pot accesa fonduri
europene pentru perfecţionare şi formare continuă, prin intermediul Programului de Învăţare pe tot
Parcursul Vieţii (LLP-Lifelong Learning Programme), program al Comisiei Europene care conţine
patru sub-programe pentru diferite niveluri de formare a personalului din educaţie: Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci şi Grundtvig.
Personal, în dorinţa de a afla ultimele noutăţi în domeniul educaţional, am ales, consultând siteul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din
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România (http://www.anpcdefp.ro/), din cadrul programelor Comenius propuse, un stagiu reprezentativ
activităţii pe care o desfăşor la Colegiul Naţional „Ferdinand I”.
Domeniul ales se numeşte Crearea cursurilor de tip e-learning – unelte şi sfaturi practice şi a
fost susţinut de compania AcrossLimits Ltd din Malta-Hamrun, în august 2011.
Stagiul, cu o durată de 40 de ore, a furnizat participanţilor competenţe care le permit să proiecteze şi să
creeze lecţii şi teste în format electronic, cât mai atractive, utilizând platformele online Moodle şi
programele aferente. Prin intermediul lor, am creat chestionare, teste, quizzes, materiale de prezentare
etc., pe care le-am integrat pe platforma Moodle.
Partea practică deosebită a acestui curs, a fost utilizarea programului Hot Potatoes, pentru
realizarea exerciţiilor de tip text interactiv, program ce are la bază tehnologiile HTML şi Javascript.
Prin modulele acestui program, am creat exerciţii de tip spaţii libere, de tip chestionar (quiz) – alegere,
exerciţii de tip rebus, de tip test cuvinte amestecate, test de tip potriveşte sau ordonează – cu alegere
dintr-o listă predefinită, test de tip pachet.
Firma din Hamrun, care a realizat instruirea, ne-a pus la dispoziţie laptop, Internet şi materiale
de pe platforma lor cu ajutorul tablei inteligente. Informaţiile prezentate au fost exersate de cursanţi
prin exemple practice. De asemenea, ne-au fost prezentate link-uri către site-uri cu materiale
educaţionale unde informaţia este de cea mai bună calitate şi permanent actualizată pentru profesorii şi
cercetătorii din Europa în domeniul educaţional şi ştiinţific.
Pe toată perioada stagiului, noi, participanţii din România, Portugalia, Irlanda și Finlanda, am
avut posibilitatea să experimentăm diferite ‟faţete” ale fenomenului e-learning, să discutăm liber pe
marginea implicaţiilor ce decurg din utilizarea tehnologiilor e-learning, să asistăm la prezentarea unor
studii de caz referitoare la implementarea tehnologiilor e-learning în Malta şi în Europa şi să
conştientizăm astfel avantajele şi dezavantajele e-learning-ului.
În vederea obţinerii certificării, am avut de creat un portofoliu (în cadrul activităţilor distribuite
pe tot parcursul cursului) care să conţină o lecţie publicată pe platforma Moodle, având drept resurse,
materialele multimedia prelucrate la curs.
În plus, am participat împreună şi la activităţile din afara cursului, oferite de AcrossLimits Ltd,
activități care au constat în vizitarea, în grup, a obiectivelor turistice reprezentative pentru Malta şi să
luăm contact cu tradiţiile malteze.
A fost o experienţă profesională şi personală deosebită, pe care o recomand profesorilor şi
colegilor care doresc să vadă şi să simtă pe viu pulsul european în domeniul educaţiei.
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COMUNICAREA DIDACTICĂ
Prof. DINU NARCISA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Comunicarea este o dimensiune fundamentală a fiinţei umane, o modalitate prin care omul se
raportează la ceilalți, prin care îşi găseşte un loc în lume. Aşa cum arată Tudor Vianu în Dubla intenţie
a limbajului şi problema stilului, „Cine vorbeşte, comunică şi se comunică.” Realizează aceasta pentru
el şi pentru alţii. Prin limbaj se eliberează o stare sufletească şi se instituie un raport social. Fiind
interpretat în dubla sa intenţie, se poate spune că faptul lingvistic este în aceeaşi măsură reflexiv şi
tranzitiv. Se reflectă în el cel care îl produce şi este adresat celor care îi cunosc manifestarea. Termenul
„comunicare” înseamnă „a fi împreună cu”, „a împărtăşi şi a te împărtăşi”, „a realiza o comuniune de
gânduri”. Din punct de vedere al teoriei generale a informaţiei, comunicarea umană reprezintă procesul
de transmitere a unui mesaj de către un emiţător, către un receptor, într-o manieră codificată, printr-un
anumit canal.
Comunicarea didactică este o formă particulară a comunicării pedagogice şi constituie baza
procesului de transmitere-asimilare a cunoştinţelor în cadrul instituţionalizat al şcolii, având loc între
parteneri cu status-roluri determinate (profesori, elevi). Formă a comunicării umane, comunicarea
didactică presupune o interacţiune cooperantă; acţiunea didactică, înţeleasă ca proces de comunicare,
este preocupată de ceea ce se transmite, de cum se transmite, ţinând seama de particularităţile elevilor.
Comunicarea interumană este o activitate psihofizică, ce se realizează cu ajutorul unor limbaje verbale
şi nonverbale prin care se schimbă informaţii, simboluri, semnificaţii, idei, sentimente etc., pentru a
influenţa într-un anumit sens, mai ales calitativ, comportamentul celuilalt. Desemnează un proces de
transmitere a unui mesaj de la o sursă către o destinaţie, folosind un anumit canal şi un cod. Se poate
spune că orice mesaj, fie verbal, fie nonverbal, devine comunicare prin decodificare. La realizarea
sensului, contribuie toate cele trei subsisteme de semne: verbal, paraverbal și nonverbal, îndeosebi
ultimele două, deoarece, prin limbaj, s-a demonstrat că omul comunică cel mai puţin din ceea ce vrea
să transmită cu adevărat. Cele trei componente pot funcţiona simultan în producerea sensului sau
autonom,prin angajarea de mijloace expresive specifice.
Comunicarea didactică este un gen special de discurs, în care se doreşte realizarea unei
convergenţe funcţionale a tuturor canalelor de comunicare, deoarece posibilităţile desprinderii
semnificaţiilor sunt mai mari, iar elevii sunt determinaţi să-şi perfecţioneze şi să-şi multiplice canalele
de receptare. În varianta comunicării directe, ascultarea este primul pas în stabilirea unei relaţii de
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comunicare eficientă cu cei cărora ne adresăm. A fi un bun ascultător presupune manifestarea unei
atitudini de respect şi de acceptare a interlocutorului prin stabilirea contactului vizual cu persoana cu
care vorbim, prin folosirea răspunsului minimal şi a încurajării, prin concentrarea atenției pe ceea ce
spune vorbitorul, evitarea judecării a ceea ce spune celalalt, reflectarea sentimentelor celuilalt,
concentrarea atenţiei pe aspectele importante din discuţie, prin evitarea sfaturilor şi întreruperii
persoanei care vorbeşte.
A comunica eficient înseamnă a transmite un mesaj clar, astfel încât confuziile să fie evitate.
Acest aspect poate fi îndeplinit dacă se au în vedere gradul de concordanţă dintre elementele verbale şi
nonverbale ale mesajului, precum şi atitudinea celor implicaţi, măsura în care se manifestă o atitudine
asertivă în comunicare. Una dintre cele mai studiate forme ale comunicării este cea verbală.
Comunicarea verbală este specific umană, are formă orală sau scrisă şi, în funcţie de aceasta, utilizează
canalul auditiv sau vizual. Informaţia este codificată şi transmisă prin cuvânt. Audierea este nivelul
maximei recepţii, deoarece persoana nu numai că aude ceea ce i s-a spus, dar şi gândeşte asupra acestui
fapt. În comunicarea didactică, atât vorbirea persuasivă, cât şi diminuarea agresivităţii verbale
constituie condiţii obligatoriu de respectat de către profesor.
În dialogul elev-profesor sunt prezente şi alte resorturi comunicative, în afara celui verbal.
Comunicarea paraverbală foloseşte canalul auditiv şi joacă un rol important în actul didactic. În cadrul
ei informaţia este codificată şi transmisă prin elemente vocale şi prozodice care însoţesc cuvântul şi
vorbirea şi care au semnificaţii comunicative aparte. De multe ori, modul în care este exprimat un
mesaj poate să aibă o importanţă mai mare decât cuvintele propriu-zise. Felul cum sunt rostite cuvintele
încarcă emoţional ideile reflectate de acestea. Un prim mesaj nonverbal este transmis prin delimitarea
unui spaţiu personal pentru interacţiune. Nerespectarea acestuia, poate induce reacţii de agresivitate sau
de evitarea din partea individului. Privirea poate, de asemenea, să exprime o gamă variată de emoţii:
dezaprobare, încântare, dispreţ, întristare. În unele culturi, contactul vizual direct este apreciat si este de
dorit pentru e exprima o atitudine deschisă, însă în altele semnifică aroganţă, insubordonare. Şi postura
corporală a unei persoane poate transmite diferite mesaje. Mersul cu umerii aplecaţi indică o stare de
tristeţe, îngândurare; îngenuncherea- umilinţă, rugăminte; mersul cu capul ridicat- relaxare, lipsa
grijilor; sprijinirea bărbiei pe mâini şi privitul înainte- îngândurare. Elementele suprasegmentale ale
comunicării: intonaţie, accent, debit, ritm, stil pot personaliza actul de comunicare şi de a implica
afectiv participanţii la comunicare. Felul în care se prezintă o informație poate deveni ea însăşi conţinut
noncognitiv. Un profesor bun trebuie să exploateze la maximum multitudinea de semnificaţii ale
cuvântului rostit, care, prin pronunţare, trebuie să capteze atenţia, să emoţioneze,să convingă. Chiar şi
figurile limbajului, cu ajutorul cărora ornăm discursul au un rol foarte important în amplificarea puterii
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mesajului, prin suplimentarea lui cu sensuri noi sau prin dirijarea elevului prin labirintul imaginaţiei.
Nerostirea sau pauza între cuvinte şi fraze poate fi un factor care intensifică gradul de interes al elevilor
pentru ceea ce urmează să fie comunicat. Explicaţia completă sau repetiţiile,chiar dacă sunt indicate
uneori,pot da comunicării didactice un aspect de monotonie.
C. Cucoş vorbeşte şi despre importanţa tăcerilor în comunicare. Tăcerea nu este lipsită de
semnificaţii; sensul acesteia este dominat de intenţionalitatea circumstanţelor: tăceri indiferente, tăcerinedumeriri, tăceri-proteste, tăceri-vinovăţii, tăceri-aprobări sau tăceri-obraznice. Când suntem
stingheriţi neştiind răspunsul la o întrebare, noi comunicăm implicit ceva. Această tăcere e deosebită de
tăcerea omului plictisit sau de tăcerea meditativului, de tăcerea impusă prin “reducerea la tăcere” sau de
tăcerea prevezătoare. Tăcerea este coordonată de ascultare şi de recepţionarea corectă a mesajelor.
Folosind-o cu pricepere, putem stimula comunicarea creând interlocutorului posibilitatea de a-şi
exprima ideile sau sentimentele care, altfel, ar fi rămas ascunse. Încurajând răspunsurile, tăcerea se
dovedeşte a fi un puternic instrument de comunicare.
Comunicarea nonverbală este un cumul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care
pot fi decodificate, creând înţelesuri. Aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau
accentua mesajul transmis prin cuvinte. A. Mehrabian și M. Weiner au fost primii care au studiat
limbajele nonverbale și au constatat că proporţia în care folosim limbajul verbal şi limbajele nonverbale
este, în comunicarea orală, următoarea: 7% cuvinte, 38% paralimbaj (în principal intonaţia şi
inflexiunile vocii), 55% alte elemente de limbaj nonverbal (în principal expresia feţei, gesturile şi
postura corpului). Doar 7% din comunicare are loc prin intermediul cuvintelor, restul fiind nonverbal.
Comunicarea nonverbală recurge la sistemul concret, imagistic. Audiovizualul are funcţia de a suplini
conotaţiile pierdute prin decantarea limbajului denotativ. Limbajul verbal ne prezintă obiecte şi
fenomene într-o manieră uneori săracă. Vizualul vine să completeze această deficienţă. Informaţia este
codificată şi transmisă printr-o serie de semne legate de postura, mişcarea, gesturile, mimica şi
înfăţişarea partenerilor. Profesorul transmite un conţinut informaţional utilizând foarte multe elemente
de limbaj nonverbal, exagerând uneori în acest sens. S-a putut observa că atenţia elevilor se focalizează
pe aceste elemente, ceea ce împiedică receptarea adecvată a mesajului. Astfel, atât suprautilizarea
elementelor nonverbale, cât şi subutilizarea lor, poate fi nocivă.
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Abstract
With an increase in the ageing population, the number of older people affected by cognitive
decline and dementia is continually rising, causing a major public health impact on individuals and
governments around the world.

Despite major progress in understanding the neurobiology of

cognitive impairment and dementia, there are still no clear determinants and complete causal models
available for explaining risks for this condition. Substantial evidence suggests that certain lifestyle
behaviourspredict fastercognitive decline and higher risk of dementia while on the other hand,
physical, mental and social leisure activities were found to be protective.
This article will review the patterns of cognitive decline across the life course and will try to
highlight the subtle differences between normal and pathological changes of cognitive abilities across
the life course.
Keywords: ageing, life-course, cognitive functioning, cognitive ageing, lifestyle factors, risk
factors, dementia
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Age-related cognitive decline
Introduction
Serious cognitive decline is not inevitable, but remains one of the greatest concerns in presentday ageing societies, as cognitive decline is an important predictor for the development of dementias
(Almkvist & Tallberg, 2009; Backman & Small, 2007). With people living longer than ever before,
developing realistic strategies to reduce cognitive decline and thereby prevent dementia has been
regarded as a high priority by governments around the world (UK Medical Research Council, 2010;
Prince, 2009).An important determinant of quality of life is the optimal function of physical and mental
health. Mental capabilities can be assessed by highly complex measurements within specific cognitive
tasks, such as memory, processing speed, attention, language, reasoning and problem solving. These
cognitive abilities tend to decline as part of normal ageing (Schaie, 1994a). However, the amount of
cognitive decline varies considerably depending on the level of education (Roe, Xiong, Grant, Miller,
& Morris, 2008), genetic influence (Yaffe et al., 2011), and social class and early environment
(Richards & Wadsworth, 2004). Significant decline in cognitive functioning has also been attributed to
lifestyle behaviours such as alcohol consumption (Espeland et al., 2005), fruit and vegetables intake
(Morris, Evans, Tangney, Bienias, & Wilson, 2006), cigarette smoking (Launer, Feskens, Kalmijn, &
Kromhout, 1996) and low exercise (both physical and mental) (Larson et al., 2006). The main aim of
this articleis to review the pattern of cognitive change across the life-course.

Ageing Population: new trends
Across the world there is an unprecedented growth in the number of older people, with clear
implications for the prevalence of cognitive decline and dementia. It is estimated that by 2050 over
two billion people (30% of the total population) will be over 65, and there is a high probability that
they will be exhibiting the most common motor and cognitive behavioural changes that occur with
ageing (Christensen, Doblhammer, Rau, & Vaupel, 2009). The World Health Organisation (WHO)
asserts that the proportion of people over 60 years old is increasing more rapidly than any other age
group (World Health Organisation, 2010). Along with the increase in the number of older people in the
population, life expectancy has also been continuously increasing in the last few decades. For example,
in the UK, the average life expectancy rose from 47 years in 1900 to 77 years in 2000, and it is
estimated to reach more than 90 years by 2100 ((Office for National Statistics, General Register Office
for Scotland, & Northern Ireland Statistics and Research Agency., 2010), see Figure 1-1).
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Figure 1-1.Life expectancy at birth in the UK.
Source: (Office for National Statistics et al., 2010)
With an accompanying continuous decline in mortality and fertility rates, the ageing of the
population has now become a worldwide phenomenon and this shift was no longer restricted to high
income countries (Kinsella, 2000).
Dementia: a public health issue
Associated with older age, pathologies such as dementia have become leading public health
concerns of modern populations. A consequence of the increase in life span is that in 20 years there
will be nearly twice as many people suffering from dementia in the world as there are today. Currently
in the UK, there are about 820,000 people with dementia, of which more than half have Alzheimer’s
disease (AD) (Alzheimer's Society, 2011).
The term "dementia" refers to a group of neurodegenerative diseases that are characterised by a
progressive decline in multiple cognitive functions, resulting in impaired daily activities (Ritchie &
Lovestone, 2002). People with dementia suffer from amnesia (loss of memory), aphasia (language
impairment), apraxia (impaired ability to carry out motor activities despite normal motor function),
agnosia (failure to recognise or identify objects despite intact sensory function) or decreased reasoning
ability.
A distinction has often been made between two groups of dementias: primary degenerative
dementia (e.g. Alzheimer’s disease) and secondary dementia (e.g. vascular dementia), which was
caused by the development of another disease (Ritchie & Lovestone, 2002). However, the distinction
between degenerative and vascular dementia has been breaking down to some extent, as there is
evidence to suggest that the latter contributes to the aetiology of the former (Richards & Brayne, 2010).
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Rare forms of dementia can result from other causes, such as alcohol poisoning, brain tumour or human
immunodeficiency virus (HIV) (Ritchie & Lovestone, 2002).
Research into dementia progression suggests the existence of a progressive decline in cognitive
function before the actual diagnosis of dementia. Therefore, it is extremely important to study the
subtle cognitive changes that seem to appear from early midlife (Singh-Manoux et al., 2012; Amieva et
al., 2008; Hachinski, 2008; Brayne, 2007; Holland & Rabbitt, 1991) in order to detect people at risk of
developing dementia. People with cognitive functioning lower than normal, may be diagnosed with
"Mild Cognitive Impairment" (MCI). This concept was proposed by (Petersen et al., 1999) as a
nosologic entity referring to elderly persons with mild cognitive deficit but without dementia.
However, the clinical criteria for diagnosis of MCI is still evolving today (Matthews, Stephan,
McKeith, Bond, & Brayne, 2008; Hudon et al., 2006; Petersen et al., 2001; Ritchie, Artero, & Touchon,
2001), but the terminology has become widely used and accepted by practising clinicians.
Currently, the criteria for clinically probable AD identify people after a substantial degree of cognitive
decline has occurred. The construct of MCI proposes to identify these individuals at an earlier point of
decline, and the accuracy of clinical–pathological correlation has improved since standard published
criteria for the clinical diagnosis of MCI and AD have been employed (Galasko et al., 1994).
According to numerous findings, up to 50% of individuals with MCI develop dementia within five
years after diagnosis (Brookmeyer, Johnson, Ziegler-Graham, & Arrighi, 2007; Chertkow et al., 2008;
Brookmeyer, Gray, & Kawas, 1998).The prevalence of dementia is approximately 1.5% among those
aged 65, and this seems to double every five years, to over 30% in people over 85 (see Figure 1-2)
(Ferri et al., 2005; Ritchie & Lovestone, 2002). With the increasingly ageing population, the number of
older people affected by dementia may be rising in parallel. There are currently 24.3 million people
with dementia in the world, with an estimated 4.6 million new cases every year (Ferri et al., 2005).

Figure 1-2. The prevalence of dementia by age, worldwide
Impact and prevention
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Cognitive impairment and dementia result in functional, psychological and financial problems.
In cases of severe deficits in memory or motor function, hospitalisation or residential care is a likely
outcome, putting a financial burden on healthcare services.

Reducing or preventing age-related

decrements in neuronal function will curb the otherwise exponentially rising healthcare costs. The
human burden is enormous, not only for sufferers, family and friends, but also in economic terms to the
state in general (Ritchie & Lovestone, 2002). Since cognitive decline frequently precedes dementia, it
is important to understand what predicts cognitive decline, with a view to preventing dementia. The
application of preventive thinking with regard to dementia is relatively recent. Primary prevention has
been centred on delaying clinical symptoms rather than on avoiding initial pathogenic events that can
occur decades before the disease becomes expressed (Braak & Braak, 1991). An increased focus
ofprimary prevention is now on developing interventions to prevent the progression of neuropathology
before irreversible damage is done. This, however, depends on early identification of people at risk.
Primary prevention may depend on the initiation and maintenance of behavioural changes to delay
cognitive decline; but research is essential to clarify its validity.
Generally, risk factors can be divided into modifiable and non-modifiable ones. Those that are
modifiable characterise the obvious targets for preventive treatment or behaviour modification, and
some of these (alcohol use, smoking, physical activity and diet) are discussed independently and in
combination in the subsequent chapters of this thesis. The non-modifiable risk factors are still
important in understanding the pathogenesis of the disease. These include age, sex, family history and
genetic factors. As demonstrated in the incidence and prevalence studies of dementia mentioned
above, age was the most consistent risk factor across all studies (Fitzpatrick et al., 2004; Fratiglioni et
al., 2000; Fratiglioni, De Ronchi, & Aguero-Torres, 1999; Hendrie, 1998; Ott, Breteler, van Harskamp,
Stijnen, & Hofman, 1998). The longer a person lives, the more time there is for plaque accumulation
and the greater the likelihood that clinical dementia will occur. In addition, the ageing brain is exposed
to a lifetime of changes, and small insults such as oxidative stress, trauma, inflammation and white
matter disease from small vessel ischemia may slowly accumulate over the years, eventually to become
symptomatic.
A life course perspective
For a long period of time, “age” was considered in a purely chronological sense, disregarding
essential pathways grounded on biological, psychological and social contributions. A life course
approach emphasises the need to study the long-term complex interplay among genetic, biological and
psychological mechanisms from birth. This approach encompasses evidence that adult functioning and
age-related chronic diseases have their origins at different points in the life course, and share common
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risk factors across. Adult health and disease risk can be linked to physical or social exposures which
occur during gestation, childhood, adolescence, adult life, or across generations (Kuh, Ben-Shlomo,
Lynch, Hallqvist, & Power, 2003). With such models, lifestyle risk factors contributing to the
development of chronic diseases are measured over the life course and are considered cumulatively
(Kuh & Ben-Shlomo, 1997; Ben-Shlomo & Kuh, 2002).
Risk and protective factors for cognitive decline and dementia can also exert their influence at
different times in the life course. Life course epidemiology can examine the association between
modifiable risk and protective factors, addressing the hypothesis that an active and socially integrated
lifestyle in later life may protect against AD. This can be integrated into a general model of dementia
occurrence, taking into account different risks and protective factors acting throughout the life course
(see Figure 1-3)(Fratiglioni, Paillard-Borg, & Winblad, 2004).

Figure 1-3 1. The timeline of risk and protective factors for dementia Source:
(Fratiglioni et al., 2004)
Childhood cognitive ability and education correlate highly with cognitive ability in midlife and
old age (Deary, Whalley, Lemmon, Crawford, & Starr, 2000; Richards & Sacker, 2003; Hatch,
Feinstein, Link, Wadsworth, & Richards, 2007; Richards & Hatch, 2011). Learning during childhood is
important for the development of cognitive reserve (Richards & Deary, 2005), but this may also be a
time when distal adverse influences contributing to the risk of dementia may first become active
(Richards & Brayne, 2010). The cognitive reserve hypothesis refers to a lifetime cognitive experience,
influencing the number of neurons and synapses that survive into adult life (Stern, Albert, Tang, &

1

Copyright license for the use of this figure in this thesis can be found in Appendix 5.
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Tsai, 1999; Richards & Sacker, 2003; Fratiglioni & Wang, 2007; Nithianantharajah & Hannan, 2009;
Stern, 2009a; Stern, 2009b). The term defines the mind's resistance to the physiological damage to the
brain, by engaging increased neural networks and hemispheric activation. Neural plasticity and repair
mechanisms may support the lifelong accumulation of cognitive reserve.

Epidemiological and

neuroimaging studies have proposed that, to reach a given level of clinical severity of dementia, AD
pathology must be more advanced in patients with higher educational and occupational attainment
(Nithianantharajah & Hannan, 2009; Stern, 2009a). This is more likely because high levels of cognitive
reserve are believed to increase an individual’s ability to mask AD pathology and prolong everyday
functioning even where there was substantial neurodegeneration (Stern, 2002). The amount of
cognitive reserve is adaptable and is influenced by various preventive interventions. But when should
prevention begin? At which life stages are preventive interventions most effective? The best available
answers come from longitudinal studies examining associations between different modifiable and
protective risk factors for cognitive decline and dementia at various points across the life course.
From these studies, three key periods were acknowledged and suggested as to when the risk or
protective factors were most likely to occur during the life course. The early life period is likely to be
the most critical for the development of cognitive reserve (IQ, learning and education) (Borenstein,
Copenhaver, & Mortimer, 2006). The midlife period is particularly sensitive to lifestyle behaviours,
occupational exposures, head trauma and depression, while the later life period seems to be closely
linked with social networks, physical activities and hormone therapy. Some factors may overlap
between these standard periods. For example, the development and control of vascular and metabolic
risk factors have been shown to be particularly influential in middle life (40s to 60s), whereas mental
and physical activity patterns may continue to moderate the risk of dementia from mid into later life
(Fratiglioni et al., 2004). There is also the possibility that certain factors such as lifestyle behaviours
could occur across the whole life course (e.g. diet and various degrees of physical activity). A similar
set of risk factors contributing to cardiovascular disease (hypertension, high cholesterol, diabetes) is
associated with cognitive impairment and dementia and there is a strong possibility that certain lifestyle
behaviours could influence these (e.g. diet and various degrees of physical activity). The study of
lifestyle behaviours across different periods of life demonstrates that the association with cognitive
decline or dementia can also change depending on the time in life when these behaviours are measured
or clustered with other cardiovascular risk factors. Interventions targeting healthy lifestyle (e.g.
cognitive, exercise, diet, social networks) may lead to robust effects throughout later life (Fratiglioni et
al., 2004) and have been associated with an average increase in lifespan of 5.4 years in those of 75+
years (Rizzuto, Orsini, Qiu, Wang, & Fratiglioni, 2012).
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Cognitive ageing
Cognition and plasticity throughout the human lifespan
Optimal cognitive function is fundamental to independence, productivity, and quality of life,
while the debilitation associated with dementia makes this disease the most feared condition related to
ageing. Mental capabilities and brains seem to be under continuous alteration throughout life,
regardless of health, sickness or injuries. Some changes are part of the normal process of ageing, while
others are more debilitating and related to neurodegenerative processes, such as dementia.
Not enough is known about the mechanisms underlying different types of change to the brain
and in cognition, and whether individual choices of lifestyle behaviours can enhance these capabilities
or slow the process of cognitive decline. A recurrent question in cognitive ageing research is whether
decrease in cognitive performance is related to healthy or pathological ageing processes. A second
question relates to the stage when the transition from healthy to pathological ageing can be identified.
Despite the methodological challenges of studying cognitive functioning in older age, cognitive ageing
research has highlighted the importance of studying cognitive decline before the age of onset of
dementia (Amieva et al., 2008; Hachinski, 2008; Salthouse, 2000; Salthouse, 1996).
An important aspect is to understand the diversity and typology of cognitive decline, the time of
onset of decline, and the causes of this change. Ageing affects cognitive functions, primarily those
associated with executive processing and other functions of the frontal lobe. Learning, speed of mental
processing and certain visuomotor functions, such as motor skills involving visuomotor coordination,
increasingly decline with age (Salthouse, 2012; Krueger & Salthouse, 2011; Aizpurua & Koutstaal,
2010; McDowd & Craik, 1988). There is also evidence that the adult brain shows neuroplasticity and
neurogenesis (Couillard-Despres, 2012; Gould, Beylin, Tanapat, Reeves, & Shors, 1999). Age-related
changes in memory and other cognitive abilities occur at different rates (for example, reasoning skills,
visuospatial facility and verbal memory decline more rapidly over the life course, whilst vocabulary,
attention and calculation are more resistant to ageing). This suggests that changes in specific skills are
nested in a more global trend of decline which varies according to particular functions.
A distinction between two types of cognitive capability (fluid and crystallised intelligence) and
how they vary across the life course was made by Raymond Cattell and further developed by John
Horn (Horn & Cattell, 1967). Fluid cognitive ability was considered a measure of the capability to
process novel information (such as that involved in working memory and problem solving) efficiently
and with flexibility. These aspects of cognition are particularly susceptible to ageing (Hess, 2005), and
the absolute level of fluid intelligence at any point in later life depends both on the peak level achieved
and the rate of decline (see Figure 1-4 adapted from (Craik & Bialystok, 2006)). However, not all
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aspects of cognitive functioning decline with age. Crystallised cognitive functions, which rely on overlearned cognitive skills and knowledge such as information and vocabulary, remain preserved or even
improve during ageing (Christensen, 2001) (see Figure 1-4), although they do eventually decline, for
example in advanced stages of dementia (Richards & Deary, 2005).

Figure 1-4. Cognitive function across lifespan
Source: adapted from (Craik & Bialystok, 2006)
Age-related cognitive decline was greater in tasks that require efficient use of controlled
processing mechanisms and involve self-initiated or strategic behaviour (Hess, 2005). A decline in
fluid cognitive abilities has been thought to begin as early as age 50 (Schaie, 1994b; Richards, Shipley,
Fuhrer, & Wadsworth, 2004; Singh-Manoux et al., 2012) and includes subtle deterioration of fluid
cognitive abilities such as memory (Korten et al., 1997), verbal fluency (Ylikoski et al., 1998;
Brickman et al., 2005), visuospatial and constructional ability (Ylikoski et al., 1998), attention, speed
and concentration (Korten et al., 1997). A meta-analysis of 34 cross-sectional studies found that
cognitive speed decreases by around 20% at age 40 and by 40-60% at age 80 (Christensen, 2001). In
one study, however, measures of crystallised ability, such as the National Adult Reading Test (NART),
did not show differences between people with and without dementia, after controlling for childhood IQ
scores (McGurn et al., 2004).

218

The cascade model of cognitive ageing
A life course approach to cognitive ageing and cognitive function was also emphasised by the
cascade model of cognitive ageing proposed by Birren and Cunningham (Birren & Cunningham, 1985)
(see Figure 1-5). While it is common to conceptualise age in terms of chronology from birth, these
authors suggest that in relation to some functional measures, such as mental abilities, it may be more
informative to consider time to death than time from birth.

Figure 1-5. The cascade model of ageing and cognitive outcomes
Adapted from Source: (Birren & Cunningham, 1985)
The model describes cognitive decline corresponding to primary ageing as slowly progressing
across the life course, often characterised by increased difficulty with memory (especially with new
learning and retention), in speed of information processing, language and other aspects of cognitive
functions. Secondary ageing was a more rapid form of deterioration due to a pathological process such
as dementia, and refers to a loss of crystallised cognitive abilities and semantic memory, while tertiary
ageing raises the more complex issue of effects on memory and cognitive performance arising from
overall biological devitalisation prior to the end of life. Many older individuals demonstrate no
apparent cognitive impairment, while others, perhaps the majority of the aged population, suffer
various degrees of cognitive change.
Another model was proposed by (Brayne & Calloway, 1988), who described the general trend
of cognitive decline as a continuum, from “successful” and “normal” ageing to mild cognitive
impairment and dementia. This was a general trend of deterioration and even people not affected by
neurodegenerative diseases eventually experience cognitive decline, becoming aware of changes in
memory and thinking capabilities such as difficulty recalling names and places. The authors considered
that the “differences in behaviour were associated with environmental causes, genetic causes and
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individual decision-making processes” (p. 12-13). However, it is important to link these models of
mental decline to a multidirectional approach that searches for gains and losses across the life course
(Kirkwood, Bond, May, McKeith, & Teh, 2008).
Normal ageing and cognitive performance
The brain retains an ability to change throughout life - a phenomenon known a neuroplasticity but all the evidence implies that its capacity to do so decreases with age.Given the increase in the size
of the population of older adults and the personal and social consequences of age-related cognitive
decline, research related to the maintenance of cognitive functioning is of increasing relevance.
Although age-related decline in cognitive performance is undeniable, there are two important caveats to
this statement. First, the cognitive deficits that have been seen in non-demented older adults are
typically limited to certain types of task. In particular, deficits have usually been seen on tasks that
required problem solving (Denney, Pearce, & Palmer, 1982; Denney & Palmer, 1981), speeded
responding (Jacewicz & Hartley, 1987), relied on executive processing (Kramer et al., 1999), assessed
a variety of types of memory (Salthouse, 2003), or assessed the acquisition and retention of novel skills
(Etnier & Landers, 1998).
In contrast, non-demented older adults were typically able to maintain their long-term memory
and the ability to perform tasks that were considered to be less effortful in terms of attentional demands
(Sinforiani, Zucchella, & Pasotti, 2007; Backman, Small, & Fratiglioni, 2001). The unique pattern of
cognitive decline that occurs with age has provided insight into the areas of the brain that are
implicated in ageing, and this can help identify potential mediators of the relationship. The second
caveat regarding age-related declines in cognition is that there has been shown to be substantial
variability in the rate of these age-related declines, and, in fact, some older adults may have never
experienced these declines. Some older adults may have experienced successful ageing, which has been
described as the evasion of disease and disability, continued engagement in social and productive
activities, and sustained cognitive and physical functioning (Rowe & Kahn, 2000; Everard, Lach,
Fisher, & Baum, 2000). Why some people are affected more by ageing than others is unclear, but it is
likely that there are certain genetic variants and clinical conditions that could potentially increase the
risk of cognitive impairment. Over the past decade, several risk factors such as: the e4 allele of the
Apolipoprotein

E

gene,

CVD,

stroke,

hypertension,

diabetes,

the

metabolic

syndrome,

hypercholesterolemia, arterial fibrillation, smoking and atherosclerosis have been identified as
predictive of increased cognitive decline and higher risk of dementia (Panza et al., 2008; Starr, Deary,
Fox, & Whalley, 2007; Bellew et al., 2004; Brands, Biessels, de Haan, Kappelle, & Kessels, 2005).
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Despite major progress in understanding the neurobiology of cognitive impairment and
dementia, there are still no clear determinants and complete causal models available for explaining the
risks factor associated with these conditions (Whalley et al., 2006). If promoting healthy lifestyle
behavioursmay attenuate harmful effects of less modifiable risk factors (Britton, Shipley, SinghManoux, & Marmot, 2008); identifying genetic risk factors which predict successful ageing
representsan important direction in developing successful behavioural interventions.
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PUTIN ŞI „A TREIA ROMĂ”
Prof. DOBROI NECULAI, Şcoala Gimnazială „Ion Borcea” Racova, jud. Bacău
Lucrarea îşi propune să analizeze înfăţişarea generală a Rusiei actuale sub conducerea lui
Putin, din momentul în care, aparent ar fi ajuns la istovire şi la destinul izolării regionale, după
dezmembrarea URSS şi până azi, când ancestrala sinteză între autocraţie, naţionalism şi un palid
ortodoxism pare să confere o nouă respiraţie, cu pretenţii imperiale, universale, dominatoare,
strălucitoare ca spectacol pe scena lumii.
Cuvinte cheie: criză, controlul instituţiilor publice, război, creştere economică, mare putere;
După dezmembrarea URSS, Rusia a trecut, ca majoritatea ţărilor foste comuniste, printr-o gravă
criză economică, politică, morală, identitară. Nivelul de trai scăzuse îngrijorător. Terapia de şoc a
adoptării economiei de piaţă, prin privatizarea în masă, a creat o oligarhie economică şi politică extrem
de bogată şi influentă, în timp ce marea masă a populaţiei a devenit mai săracă, veşnic sub ameninţarea
spectrului foamei, şomajului, insecurităţii vieţii. Corupţia, mita, violenţa făceau ravagii. Extrem de
periculoase erau dezamăgirea, frustrarea, dezorganizarea armatei după înfrângerea suferită în primul
război cecen, din anii 1994-1996. În aceste împrejurări a avut o ascensiune fulminantă Vladimir
Vladimirovici Putin, numit prim-ministru de către Boris Elţîn, în august 1999 [1]. Nu se remarcase în
mod deosebit, între 1976-1990 fusese ofiţer KGB, apoi

îndeplinise unele funcţii de securitate

instituţională şi politice în Sankt Petersburg, devenind viceprimar al oraşului şi lider al filialei
partidului aflat la guvernare. Cu siguranţă a beneficiat şi de susţinerea puternicei oligarhii, peste care
nu se putea trece. Putin a luat rapid controlul instituţiilor publice. Ana Politkovskaia, bine informată,
consideră că aproximativ 6000 de lucrători FSB (Forţele Speciale de Securitate) au intrat în toate
structurile noii puteri de la Kremlin[2].
Există opinia fabricării de pretexte de către guvernul rus pentru a resuscita războiul cu
Cecenia, pentru care s-ar fi aranjat un atac cecen în Daghestan şi dinamitarea unor blocuri în care au
murit 300 nevinovaţi [3]. Se suspectează fraude colosale cu fonduri federale, în Caucaz, din anul 1999,
pentru ascunderea cărora s-ar fi declanşat al doilea război cecen şi se refuză negocierea păcii [4].
Începerea unui nou război în Cecenia, în septembrie 1999, era menită şi pentru consolidarea
noii puteri, pentru a da un sens vieţii militarilor, elita lor fiind suportul puterii lui Putin, pentru a
reanima mândria naţională în aşteptarea alegerilor prezidenţiale.
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Occidentul putea să se liniştească, arsenalul nuclear era în mai mare siguranţă şi Putin lupta cu
toate forţele împotriva cecenilor islamişti. După atentatele din 11 septembrie 2001, acţiunea Rusiei în
Cecenia, invadată de arabi fundamentalişti (wahhabişti), putea fi privită ca o luptă împotriva
terorismului internaţional. A fost un măcel cumplit, în cei patru ani de război, capitala Groznâi a ajuns
în ruine. În Cecenia a fost aranjat un guvern marionetă, respins de naţionalişti. Drept urmare atentatele
teroriste nu se mai opresc. Un comandou cecen a ocupat teatrul muzical Nord-Ost din Moscova,
guvernul a respins negocierile pentru încheierea războiului şi astfel au pierit 129 de oameni [5]. În
Beslan, Osetia de Nord pe 1 septembrie 2004, şcoala a fost luată de terorişti şi, după intervenţia
trupelor speciale ruse, muriseră 331 ostatici dintre care 186 copii [6].
Presa, în anii 2002-2003 atrage atenţia asupra unor grave probleme din armată: anarhia
ofiţerilor care se sustrag de la judecată când comit infracţiuni şi, mai grav crime de război, cu protecţia
politicienilor şi magistraţilor manipulaţi de putere, brutalitatea faţă de soldat şi faţă de populaţia civilă
din zona de război, „hidoasa tradiţie” a sclaviei soldatului şi chiar ofiţerilor faţă de superiori tiranici,
abrutizaţi care aplică dezumanizante pedepse corporale, ca pe vremea armatei imperiale, sinucideri ale
militarilor datorită abuzurilor, bătăii, umilirii, violuri, furturi de arme şi vânzarea lor către insurgenţi,
dezertări, închirierea soldaţilor de către comandanţi pentru diverse munci.
În Kamceatka, „sediul scutului nuclear”, nu existau resurse pentru întreţinerea submarinelor
nucleare, salariile de subzistenţă minimă nu asigurau un trai demn pentru ofiţerii care valorează în fapt
greutatea lor în aur, condiţiile de locuit erau umilitoare, salariile primite cu întârziere [7].
Fără dezbateri aprinse se votează legi automat de către Dumă.
În 2002 a fost dat un nou cod de procedură penală, democratic în conţinutul său. Justiţia
rămânea ineficientă,prin lipsa de independenţă a magistraţilor, subordonarea faţă de politic, chiar se
constată revenirea la vechile practici ale securiştilor din spitalele psihiatrice, utilizarea torturii în
anchete, prizonierii ceceni rareori se mai întorc acasă, pierind neştiuţi în lagăre de exterminare, deci
practicile vechiului stalinism. Mulţi ceceni dar şi ruşi emigrează în vestul Europei [8].
În intervalul primului mandat de preşedinte, creşterea economică a Rusiei a sporit sensibil,
datorită devalorizării rublei, creşterii exporturilor, sporirii investiţiilor străine şi mai ales prin mărirea
preţului internaţional al petrolului. Marile oraşe, în special Moscova au o dezvoltare comparabilă cu a
Occidentului, dar mai ales regiunile îndepărtate de centru se confruntă cu grave probleme: privatizări
frauduloase, amestecul mafiei în afaceri, corupţie generalizată, salarii mici, întârzieri ale plăţilor. Ca o
reacţie la criticile privind încurajarea corupţiei, în 2003 magnatul Mihail Hodorkovski a fost
condamnat la închisoare. Motivele adevărate erau susţinerea partidelor democratice, critica sistemului
corupt din economie, cerinţa transparenţei în afaceri, în stil occidental [9]
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Regimul se preocupă atent de valorificarea simbolurilor naţionale. Încă din anul 2000 muzica
vechiului imn sovietic redevenise imnul naţional al Federaţiei Ruse, ceea ce făcea o trimitere deloc
voalată la intenţia de a restabili prestigiul ţării şi continuitatea cu trecutul glorios recuperabil. Statul
doreşte o tot mai mare implicare de imagine a Bisericii Ortodoxe Ruse în viaţa publică, referinţa la
Dumnezeu dintr-un vers al imnului naţional fiind criticată de comunişti ca o desconsiderare a
pluralismului confesional. Ceremoniile de investire în funcţiile supreme sunt patronate de înaltul
patriarh [10]. Canonizarea în august 2000, a fostului ţar Nicolae al II-lea şi membrilor familiei sale a
fost decizia sinodului Bisericii Ruse, menită să reînvie o veche tradiţie, de asociere a ortodoxiei cu
puterea politică.
La Sankt Petersburg, în vara anului 2004, se celebra tricentenarul capitalei ţarilor, palatele
renovate au primit cu mare fast lideri politici mondiali. „Schroeder, Bush, Chirac, Blair şi multe alte
VIP-uri…l-au încoronat efectiv pe Putin ca pe unul dintre egalii lor. Au fost primiţi cu pompă şi
ceremonie, iar ei au manifestat respect pentru Putin în ochii lumii[…] Domnia lui Putin a ajuns la
apogeu…” [11].
În anul 2007 va primi titlul de „Persoana Anului 2007”, din partea revistei americane Time,
pentru meritul de a fi scos ţara din criză şi a-i fi asigurat stabilitate. Nu se luau în seamă derapajele
grave spre un regim autoritar.
Cu o popularitate de excepţie printre alegătorii cu spirit conservator, tradiţionalist, fanatic,
xenofob, rasist, nedemocratic, cu multe nereguli la urne, intimidări, chiar un atentat soldat cu 13
victime în Caucazul de Nord, ceea ce îngrijora puţini oameni, Putin a primit şi un al doilea mandat de
preşedinte, pentru anii 2004-2008. Reprezentanţii partidului de guvernare Rusia Unită au câştigat
detaşat. Partidele de opoziţie nu mai reprezentau mare lucru în Dumă. Strangularea libertăţilor
democratice, cenzura presei, propagandă de tip sovietic de la nivelul puterii care încalcă principiile
constituţiei democratice, lărgirea atribuţiilor preşedintelui (numirea guvernatorilor) sunt semne
îngrijorătoare pentru societatea civilă.
Critică vehement organizaţiile nonguvernamentale care primesc fonduri financiare externe pe
motivul subminării intereselor naţionale ruseşti.
Putin continuă să vorbească despre redresarea ţării, a luat în considerare sprijinirea
întreprinderilor mici şi mijlocii, s-a pronunţat pentru măsuri drastice împotriva corupţiei generalizate.
În obişnuitul discurs adresat naţiunii, în octombrie 2006, Putin relevă o viziune politică rămasă
ancorată în trecut: „Căderea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului trecut”[12].
Putin speculează şi alimentează tensiunile interetnice din fostele teritorii sovietice. Susţine
separatismul în Transnistria şi stopează orice iniţiativă pentru o soluţionare paşnică prin presiuni
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economice, diplomatice şi la nevoie militare. Extinderea graduală a UE şi NATO sporeşte temerile şi
reacţiile brutale ale Rusiei. Libertatea popoarelor vecine este acceptată cu condiţia menţinerii în zona
de securitate a Rusiei. La Helsinki în 2006 Putin şi-a exprimat dezacordul pentru admiterea României
în Uniunea Europeană. Opoziţia înverşunată a lui Putin au împiedicat admiterea Georgiei şi Ucrainei
în NATO, la summitul de la Bucureşti. Decizia de amplasare a scutului antirachetă pe teritoriul
României a fost iarăşi un motiv de tensionare a relaţiilor cu Occidentul.
Rusiei a trimis, în 2008, tancurile împotriva Georgiei independente, care a vrut să pună capăt
tendinţelor separatiste ale Osetiei de Sud, acest teritoriu devenind supus Moscovei.
După un nou mandat ca premier, când a tronat neschimbat ca lider suprem al Rusiei, din 2012
Putin a obţinut al treilea mandat de preşedinte cu durata de şase ani.
Fastuoasele jocuri olimpice de iarnă de la Soci au fost o demonstraţie de mare putere.
Importanţi lideri politici nu au onorat însă marea sărbătoare a sportului, ca protest faţă de tendinţele
autoritariste ale liderului de la Kremlin. În Ucraina aveau loc evenimente dramatice, în ciocnirea dintre
manifestanţii proeuropeni şi forţele statului represiv prorus. Căderea preşedintelui ucrainean
Ianukovici sub presiunea mulţimii a facilitat luarea deciziei de anexare a Crimeii, prin organizarea unui
referendum sub protecţia armatei ruse, Duma de stat a Rusiei a ratificat această opţiune. Este ecoul
sindromului Kossovo Se poate spune că Rusia recuperează cu tenacitate poziţii strategice cheie şi
reconfirmă statutul de mare putere. Justificarea acţiunii din interior se bucură de autoritatea morală a
lui Mihail Gorbaciov, iar în exterior China şi India nu au votat în Consiliul de Securitate al ONU
măsuri punitive. Există temeri mari cu privire la potolirea apetitului de teritorii învecinate.
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SPAŢIUL GEOPOLITIC ŞI DE SECURITATE AL MĂRII NEGRE
Prof. MARIANA COMAN, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
După integrarea României în structurile euroatlantice (1 mai 2004), zona geopolitică şi de
securitate a Mării Negre a intrat în atenţia marilor puteri mondiale, SUA, Uniunea Europeană şi
Federaţia Rusă, atât sub aspectul transformărilor geopolitice, cât şi a celor demografice şi economice.
România, prin capacitatea sa militară, va contribui la întărirea NATO, în punctul său cel mai
vulnerabil, zona balcanică.
Cuvinte-cheie: civilizaţie, imperiu, Marea neagră, securitate, stat
Teoreticenii Zbigniew Brzenzinski, Samuel P. Huntington, Alvin Toffler, Vladimir Socor, Ilie
Bădescu, Sergiu Tamaş, Dan Dungaciu,etc. dau o nouă viziune mutaţiilor geopolitice, geoeconomice şi
geostrategice asupra spaţiului de securitate al Mării Negre: întâlnirea a două fronturi, SUA şi Rusia.
Rusia nu vrea nave NATO în Marea Neagră, iar SUA şi ţările din coaliţie doresc un singur lucru: un
preţ bun al petrolului, indiferent din ce parte a globului este adus. Aceasta este „Realpolitik”-a
secolului XXI-lea, două superputeri ajunse în coasta României, prinsă la mijloc într-un război al
resurselor, care se acutizează din ce în ce mai tare.
De-a lungul istorie au existat oameni cu un caracter foarte puternic, cu o mare vitalitate, dată de
forţa interioară spirituală, de o voinţă de neclintit. „Liderul charismatic”, termen introdus de Virgil
Măgureanu în lucrarea sa „Sociologie politică” (Editura Universităţii Bucureşti, 2006,pg.64) scoate în
evidenţă personalitatea puternică a unui om ilustru, în vremea căruia Rusia a prosperat de la Oceanul
Pacific la Marea Baltică, şi care spunea „eu nu caut pământ, ci apă”. Ion Conea, geopolitician român,
afirma că teritorul României se află la contactul a două testamente: Petru cel Mare, care a dorit
apropierea de Marea Neagră şi Friederich Liszt, care dorea expansiunea Germaniei de la izvoarele
Dunării spre gura sa de vărsare (Ion Conea, „Şcoala de geopolitică românescă”). În prezent, Vladimir
Putin încearcă să îndeplinească visul lui Stalin de a avea ieşire la Marea Neagră, făcând zile negre
României, prin construirea canalului navigabil Bâstroe, ce consolidează poziţia strategică a Ucrainei la
Marea Neagră.
Samuel Huntington în „Ciocnirea civilizaţiilor” (Editura Antet, 1997, pg.61) ne spune că:
„Imperiile cresc şi decad, guvernele vin şi pleacă, însă civilizaţiile rămân şi supravieţuiesc revoltelor
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politice, sociale, economice şi chiar idiologice”. De-a lungul istoriei Mării Negre, civilizaţia elenă s-a
păstrat mult timp, în calea marilor invaziilor care au preluat foarte multe elemente culturale, după cum
Gh.I. Brătianu ne vorbeşte despre adoptarea creştinismului sub forma sa ariană de către invadatorii din
secolul al IV-lea, când de fapt „întreg spaţiul pontic a fost teatrul acestei fuziuni de elemente greceşti,
iraniene şi germanice, al cărui rezultat a fost noua sinteză din epoca invaziilor” („Marea Neagră,
Gh.I.Brătinanu, Editura Polirom, 1996, p.162). Autorul ne arată rolul strategic pe care l-a jucat Marea
Neagră în antichitate şi evul mediu, aflată fiind la întretăierea munţilor cu stepa, a marilor drumuri
comerciale şi de aici, a marilor invazii, aflându-se permanent într-o zonă de conflict, de-a lungul
axelor:
 „Hegemonia Bizanţului”, Marea Neagră – Strâmtori – Marea Egee
 Marea Baltică – Istmul Ponto-Baltic – Marea Neagră, de-a lungul căreia pătrund sarmaţii, popor
germanic, care se stabilesc în nordul Mării Negre, iar mai târziu goţii, ce întemeiază un imperiu
„de la Carpaţi la Ural şi de la Baltica la Euxin…realizare pe care doar ruşii din epoca modernă
aveau să o săvârşească din nou..” ce continuă cu invazia varegilor în sec.X-lea, „întemeietorii
statului rus”. (Brătianu, op.cit., p.158)
 Asia Mică – Marea Neagră – Strâmtori cu năvălirile turcice „care au invadat în sec. al VII-lea
Bulgaria şi au întemeiat statul Bulgaria - de fapt protobulgarii” (Gh.I.Brătianu, op.cit., p.236),
culminând cu marea cucerire otomană din sec.al XV-lea, căderea Constantinopolului în anul
1453, a Chiliei şi a Cetăţii Albe în anul 1484, Trapezuntul în anul 1461 şi Caffa în 1473. Timp
de trei secole Marea Neagră devine lac grecesc.
 Marea Mediterană – Strâmtori (Bizanţ) – Marea Neagră – Asia Centrală şi de Est, axă descrisă
de Gh.I. Brătinau (op.cit., p.247) „întâlnirii dintre iranieni şi greci, care determinase pe malurile
Mării Negre prima perioadă de mare prosperitate comercială şi de civilizaţie urbană din
antichitate, îi corespunde, printr-un paralelism semnificativ, în ultimele secole ale evului mediu,
cea dintre mongoli şi italieni”. Două mari imperii şi-au pus amprenta asupra Europei
Răsăritene, cel al hunilor, sub conducerea „biciului lui Dumnezeu” numit Attila şi cel al
mongolilor, sub conducerea lui Gingis-han, numit „noul bici al lui Dumnezeu”.
 În anul 1840 are loc căderea Imperiului Otoman, când Turcia acceptă protecţia puterilor aliate
ale Europei, a popoarelor creştine. Dumnezeu însă a contrabalansat greutăţile vremurilor dând
omenirii un trimis ce a învăluit într-o caldă bunătate sufletele noastre, prin persoana celui care a
fost Papa Ioan Paul al II-lea. Pentru creştinătate, un nou imperiu încearcă să se extindă şi să
pună stăpânire pe o mare parte a teritoriului euro-asiatic, pe identitatea popoarelor, care apar în
viziunea profesorului Samuel Huntington „popoarele se definesc pe ele însele în termeni de
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vechime, religie, limbă, istorie, valori, obiceiuri şi instituţii”(„Ciocnirea Civilizaţiilor”, p.29),
imperiu care înlătură sursele identităţii descrise de autor: ascriptive, culturale, teritoriale,
politice, economice şi sociale. Acest imperiu: ţările reunite ale Europei, sub titulatura de
Uniunea Europeană.
Situată de-a lungul istoriei, între Imperiul Rus la nord şi răsărit, Imperiul Bizantin şi elen la sud,
Imperiul Roman la apus şi Imperiul Otoman la răsărit, Marea Neagră este situată în prezent la
interferenţa a două axe geopolitice: Est – Vest şi Nord – Sud, respectiv Axa Est – Vest: via Caucaz şi
Marea Neagră, cu resursele energetice esenţiale din Caspica şi destinate ţărilor occidentale şi Axa Nord
– Sud: Rusia – Armenia – Iran. Dar cine este stăpân peste Marea Neagră? În anul 1941, Gh.I.Brătianu
scria că: “Cine are Crimeea poate stăpâni Marea Neagră”. În anul 2014, se dispută Crimeea. Cine are
interes la Marea Neagră? Toate popoarele care au băut o cupă de apă din mare, de-a lungul istoriei, îşi
dispută interesul.
În viitor, odată cu epuizarea resurselor din Orientul Mijlociu, o ţară cu o mare întindere, cât un
imperiu, va rămâne stăpâna resurselor energetice şi astfel va stăpâni “marea cea întunecată”, iar statul
care va devei independent energetic îi va ţine piept. Un lucru este cert: în Europa, NATO este o mare
consumatoare de resurse energetice, vlăguind astfel statele din jurul Mării Negre.
Între toate acestea stă Marea Neagră şi rolul Romnâniei de “strateg NATO”, într-un spaţiu
geopolitic, geostrateg şi de mare securitate pentru Uniunea Europeană, un spaţiu geoeconomic de mare
importanţă pentru viitorul omenirii, resursele: “placa turnantă a comerţului internaţional….intersectarea
căilor cuceririlor europene şi ale invaziilor asiatice şi punctual de întâlnire a civilizaţiilor şi a
popoarelor celor mai îndepărtate, de la Mediterana la Pacific” (Gh.I.Brătinanu,op.cit., p.318), un spaţiu
numit de autor “Spaţiul vital…legat de mari interese şi probleme de stat, de rivalităţile şi ciocnirile
marilor puteri cu aspiraţiuni şi influenţe de expansiune mondială”, (op.cit., p.81) România fiind, în
viziunea autorului în “poziţiunea cea mai tare”, spaţiul de securitate acoperind în cea mai mare parte
spaţiul etnic.
Odată cu integrarea României şi Bulgariei în Uniunea Europeană, graniţele UE s-au lărgit până la
Belarus, Ucraina şi Rusia. Partea cea mai industrializată din fosta Uniunea Sovietică, Ucraina, are o
industrie extractivă puternică (cărbune la Doneţk, fier la Krivoi-Rog) şi un potenţial agricol deosebit,
un important furnizor de cereale ieftine pentru pieţele din UE şi Orientul Mijlociu, prin portul Odessa.
Iar dacă la toate acestea adăugăm industria de armament, atunci UE este interesată de stabilitatea
Ucrainei şi de buna funcţionare a instituţiilor sale, dorind să menţină un control la graniţele cu Rusia,
mai ales că mulţi emigranţi din Asia Centrală şi de Sud ajung la graniţele Europei prin Ucraina. De
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această ţară mai este interesată şi Statele Unite, datorită poziţiei strategice, Ucraina primind ajutoare
financiare nerambursabile din partea marii puteri mondiale. (George Damian, Ziua,2005).
Z.Brzezinski scria în “Marea tablă de şah”, în anul 2000: “Independenţa Ucrainei a deposedat Rusia
de poziţia sa dominant în Marea Neagră, unde Odessa îi servea de poartă vitală pentru comerţul cu
Mediterana şi cu lumea de dincolo de ea. Pierderea Ucrainei era o pierdere de pivot geopolitic,
deoarece a limitat drastic opţiunile geostrategice ale Rusiei…. Pierderea de cître Rusia a poziţiei sale
dominante la Marea Baltică s-a repetat la Marea Neagră nu numai din cauza independenţei Ucrainei, ci
şi din cauză că proaspăt independentele state caucaziene – Georgia, Armenia, Azerbadjan – au întărit
şansele Turciei de a-şi restabili demult pierduta influenţă în regiune. Înainte de 1991, Marea Neagră era
punctual de plecare pentru proeminenţa în Mediterana a puterii navale ruseşti”. (p.107-108)
Dacă Ucraina a colaborat cu Turcia “pentru a slăbi influenţa Rusiei la Marea Neagră”
(Z.Brzezinski, 2000), cu România conflictul nu este stins, rămânându-ne în memorie:
 Centrala nucleară Cernobâl 26 aprilie 1986
 Tratatul româno-ucrainian sau “Dictatul de la Kiev”, din 1997, prin care ţara noastră renunţă la
Bucovina de Nord şi Basarabia de Sud, numit pe bună dreptate “tragedia naţională a anului
1997” (Victor Roncea, “România în noua ordine mondială, p.33)
 Canalul Bâstroe sau “politica faptului împlinit” (Laurenţiu Constantin, “Litigiul românoucrainian, în perspectivă istorică”), construit de Ucraina cu ajutorul Germaniei pe Braţul Chilia,
cel mai mare braţ al Dunării la vărsarea în Marea Neagră, fiind o cale liberă spre Europa pentru
produsele de petrol şi minereuri ucrainiene, neţinând cont de Delta Dunării, rezervaţie natural a
biosferei. Victor Roncea a scris un mare capitol: “Germania, complice la crima din Deltă”, în
lucrarea mai sus amintită (p. 29). Autorul menţionează : “Canalul Bâstroe este o sfidare direct
– geostrategică şi geopolitică – a fostei URSS, actual CSI, la adresa NATO şi a Statelor
Unite, Vladimir Putin şi stategii săi KGB pun în practică un plan ofensiv al politicilor de
forţă, în care construcţia canalului Bâstroe reprezintă doar o parte a provocării
Rusiei….Rusia urmăreşte de fapt controlul Istmului Ponto – Baltic şi al întregului Caucaz,
cu bogatele sale resurse şi trasee cheie. Gurile Dunării şi Marea Neagră devin, ca atare, ţinte
principale”. (op.cit., p. 25)
 Delimitarea platoului de la Marea Neagră şi exploatarea resurselor
Dan Dungaciu în lucrarea “Geopolitică şi securitate la Marea Neagră. Opţiunile strategice ale
Romîniei şi Moldovei” scoate în evidenţă rolul pe care îl capătă statele caucaziene, aflate la
întrepătrunderea axei Nord-Sud cu Axa Est – Vest, în dorinţa Uniunii Europene de a nu mai depinde de
Rusia: “reginune extinsă a Mării Negre ar trebui să includă toate cele trei state din Caucaz – Georgia,
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Armenia şi Azerbadjan, coridorul energetic euro-asiatic care uneşte sistemul euro-atlantic cu rezervele
energetic din zona Mării Caspice şi cu statele din Asia Centrală. În plus, este vorba şi despre un
system stabil al Mării Negre la nord de Transnistria, Odessa şi Suhumi, deoarece un system stabil
presupune soluţionarea conflictelor îngheţate de-a lungul arcului nord-estic şi accesul la marile răuri
comerciale care se varsă în Marea Neagră: Dunărea, Nistrul şi Niprul”.
Apare o mare întrebare în spatele Doctrinei Putin. Este vorba de bani sau putere, de economie sau
politică? Rusia are faţă de vecinii săi ex-sovietici un sentiment aparte, dar mai mult de dominaţie
permanent. Marele nostru istoric şi diplomat Nicolae Iorga spunea: “Rusia, statul cu o formă politică
împrumutată: sub înfăţişarea statului european modern se zăresc trăsăturile statului mongol de
corupţie” (Sergiu Tamaş, “Geopolitica, p. 91), iar în viziunea lui Spykman, apare o nouă formulă a
politicii de supremaţie mondială: “Cel ce domină Eurasia ţine în mâinile sale destinul lumii”.
Preşedintele ţării Traian Băsescu merge pe internaţionalizarea Mării Negre, o problemă a României
şi a ţărilor din jurului acesteia, iar la mijloc este prinsă Republica Moldova, care trebuie să chibzuiască
bine încotro va merge.
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CONSERVATORII DIN EPOCA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE
Prof. dr. SIMONA-NICOLETA ZĂRNESCU, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
După 1859 şi, mai ales, după 1866, se va dezvolta o cultură politică ce va aşeza, treptat
România, pe calea reformelor. Două grupări politice majore, liberală şi conservatoare, apărute în
viaţa politică românească odată cu mişcarea unionistă, va angaja oameni şi energii mobilizatoare în
opera de transformare a societăţii româneşti, de creare a sistemului politic modern.
Taguri: conservatorism, moderaţi, radicali, unire, personalităţi, reforme, Cuza.
Eruperea naţională pe scena politicii continentale a poporului român, care-şi afirma cu vigoare şi
îndrăzneală dreptul la existenţă politică şi naţională - deşi cancelariile europene se încăpăţânau să
ignore problema - a bulversat statu-quo-ul politic european. Acţiunea românilor în Principate a provocat
o firească surprindere în cercurile diplomatice, iar Marile Puteri au reacţionat variat.
Pentru a realiza un tablou politic cât mai apropiat de veridicitatea istorică, nu putem disocia, în
prezentarea grupărilor şi tendinţelor politice interne, aspectele politice de cele economico-sociale.
Economia românească, covârşitor agrară, în ciuda faptului că înregistrase progrese remarcabile după
1829, rămâne, însă, înapoiată faţă de cea europeană şi nord-americană, la nivelul producţiei şi calităţii,
din cauza încorsetării îm relaţii sociale şi forme de proprietate anacronice, de provenienţă feudaloclăcăşească 1. De aceea, cele două grupări politice majore, liberală şi conservatoare, apărute în viaţa
politică românească odată cu mişcarea unionistă, capătă nuanţe şi valenţe de discurs şi execuţie politică,
aruncîndu-se cu toată pasiunea, după Unire, de pe poziţii opuse, în opera de transformare a societăţii, de
creare a sistemului politic modern. Pe fondul înfruntărilor din societatea românească şi a viziunii
contemporanilor asupra tranziţiei, au început să se contureze, din punct de vedere politic, patru grupări
care derivă din cele două curente distincte: conservatorii, conservatorii moderaţi, liberalii moderaţi şi
liberalii radicali. Triumful principiului unionist şi constituirea „partidei naţionale” în anii luptei pentru
Unire lasă loc, după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, grupărilor şi tendinţelor politice bazate mai mult
pe edificarea internă a statului, pe programele politice, sociale şi financiare. Domnitorului îi revine
sarcina, în aceste condiţii, de a se concentra, în perioada de debut a tânărului stat modern, pe
autentificarea acestuia în planul relaţiilor internaţionale, Europa consimiţind, ca un modus vivendi,
unirea românilor în graniţele unui stat naţional. Prezentând interese contradictorii, cele două mega Grigore Chiriţă, Societatea din Principatele Unite Române în perioada constituirii statului naţional (1856-1866), Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 2004, p. 121.
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tendinţe politice, liberală şi conservatoare, erau dezbinate de concepţii diferite în privinţa organizării
sociale şi instituţional-politice a statului naţional 1. De la nord sau sud de Milcov, polarizarea politică
din cadrul celor două curente se vede diferită. Dominată mai ales de conservatori, scena politică
moldoveană nu înregistrează o scindare dihotomică a corpului politic în două extreme ireconciliabile.
Unirea de la 1859 a fost realizată prin colaborarea şi eforturile comune ale membrilor revigoratei
partide naţionale, care au abandonat pentru moment interesele de grup, în favoarea interesului naţional.
Dacă în privinţa naţionalismului, a constituţionalismului şi a pluralismului doctrina liberală interferează în
unele aspecte moderate cu conservatorismul, în privinţa conceptului de reformă socială cele două ideologii
se confruntă energic.
1. Conservatorii
După câteva încercări de afirmare mai consistentă a principiilor sale, la începutul secolului,
conservatorismul a reuşit să valorifice două evenimente majore (Revoluţia de la 1848 şi Adunările adhoc din 1857) pentru a-şi crea un discurs şi o poziţie puternică pe noua scenă politică. Asumat la
nivelul societăţii româneşti prin personalitatea lui Mihail Sturdza, conservatorismul avea să fie primul
curent politic ce se regăsea într-o formă coagulantă la începutul secolului al XIX-lea. Ordinea,
respectul autorităţii, supunerea fără ecchivoc faţă de cel care exercita puterea reprezentau primele
valori conservatoare puse în circulaţie în spaţiul public românesc.
Figuri importante ale spiritului conservator afirmă în maniere ultra sau moderate acest spirit. De
altfel, unii istorici apreciază că nuanţele conservatoare ale timpurilor surprind sau juxtapun cuvinte
antonimice prin semantica lor: ultraconservatori, conservatori progresişti, conservatori moderaţi sau
conservatorii constituţionali 2. După Unirea Principatelor, conservatorii constituiau majoritatea în
Adunările Elective, datorită prevederilor electorale ale Convenţiei de la Paris.
1.a. Gruparea conservatoare moderată
Primatul tradiţiei şi al experienţei într-o construcţie politică a constituit unul dintre punctele
centrale ale doctrinei conservatoare clasice, moderată sau radicală. Adepţi ai tradiţiei şi experienţei, nici
conservatorii moderaţi nu puteau admite experimentele, utopiile sau convulsiile politice ori sociale,
generate şi generatoare de schimbări structurale de regim.
Prinţul Dimitrie Ghica, conservator moderat al anilor ’40-’70 ai secolului, care trece la liberali la
finalul carierei politice, făcea consideraţii, la 1848, asupra progresului din perspectiva conservatoare,

Mariu Theodorian – Carada, Efemeridele, vol. I, Bucureşti, 1930, p. 56, apud Apostol Stan, Grupări şi curente politice în
România între unire şi independenţă (1859 – 1877), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 53.
2
Anastase Iordache, Originile conservatorismului politic din România şi rezistenţa sa contra procesului de
democratizare1821-1882, Ed. Politică, Bucureşti, 1987, p. 217.
1
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declarându-se, ca toţi ceilalţi conservatori, „amic al progresului” dar inamic al revoluţiei şi al
manipulării demagogice a maselor, temă reluată în multe alte discursuri conservatoare.
Un alt prieten al progresului este şi Grigore Balş, după cum afirma în 1858 în „Profesia de
credinţă”, în care prezenta programul noului jurnal conservator, „Constituţionarul”. Ca şi Dimitrie
Ghica, critica revoluţionarismul şi reformele necugetate, radicale. Se manifesta împotriva transpunerii
fidele, fără asigurarea unei filtrări necesare, culturale şi politice, a instituţiilor copiate din Occident.
Atitudinea adoptată prefigura, în unele articulaţii ideologice, teoria „formelor fără fond”. Pentru
Grigore Balş (ca şi pentru Petre P. Carp, mai târziu) principiile care puteau asigura succesul reformelor
se bazau pe contextualism şi gradualism. Publicaţii precum „Conservatorul” şi „Conservatorul
progresist bucureştean” conduse de Ion Heliade Rădulescu şi N. Russo 1 se adresa spaţiului public
instruit, în lipsa discursurilor adresate direct mulţimii, electoratului, aşa cum procedau liberalii.
Născut la Bârlad în 1824, într-o veche familie de boieri moldoveni, Manolache (Emanuel sau
Emanoil) Costache Epureanu îşi făcuse studiile juridice la Heidelberg, Berlin, Gottingen şi Jena. La
această ultimă universitate şi-a susţinut, în 1839, doctoratul în Drept. Participând la evenimentele din
1848, devine şi un apropiat al domnitorului Cuza, motiv pentru care îl regăsim în funcţia de primministru pentru o perioadă pe care o putem considera lungă în acea etapă de început a României
moderne, până în 1860, şi îl putem aşeza şi printre reprezentanţii liberalismului moderat. Fiind un bun
orator, el reuşeşte să grupeze în jurul lui conservatorii, în varianta „juna dreaptă”, în 1870, şi partidul,
în 1880.
1.b. Gruparea conservatoare radicală
În cadrul ideologiei conservatoare, un loc important îl ocupă preocuparea legitimării dreptului
istoric în ceea ce priveşte exclusivismul participării la conducerea statului. În concepţia politică a
principalilor lideri conservatori, Barbu Catargiu, în Ţara Românească, respectiv Lascăr Catargiu, în
Moldova, boierimea era clasa care avea drepturile şi meritele istorice pentru aceasta.
Liderul incontestabil al conservatorilor radicali, Barbu Catargiu, luând apărarea vechii boierimi,
el însuşi având, de asemenea, o origine foarte veche (poate tătarică 2). Era fiul marelui vornic Ştefan
Catargiu. Între anii 1825 şi 1834 a trăit în străinătate, cu precădere în Franţa. A urmat studii de litere,
drept, istorie, filosofie şi economie politică la Paris. Amintind modelul societăţii tripartite medievale,
Barbu Catargiu statuează propria-i viziune social-politică, prin reconsiderarea armoniei sociale şi
politice, ca obiectiv prioritar al oricărui proces reformator. Profetismul conservator al lui Barbu
1

Ibidem, pp. 6-8.
Octav George Lecca, Familiile boiereşti române. Istorie şi genealogie (după izvoare autentice), Ed. Minerva, Bucureşti,
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Catargiu va fi revigorat şi după 5-6 decenii, confirmându-şi forţa sa anticipativă în discursurile
urmaşilor săi conservatori.
Constantin Brăiloiu provenea dintr-o familie cu origini încă din secolul al XVI-lea, din Oltenia,
cu moşii vechi în Gorj. Fiul fostului paharnic Niculaie Brăiloiu şi al Zoiei Vlădoianu (familia
Vlădoianu avea origini vechi tot în Oltenia) a fost magistrat, profesor la Facultatea de drept, editor şi
publicist, director al Eforiei Şcoalelor, secretar de stat şi va fi şi ministru. „Analiştii” politici ai anului
1858 remarcau despre el că era un „om instabil, cu cunoştinţe despre legi, dar cu idei retrograde" 1,
apărător aproape fanatic al privilegiilor marii boierimi. Deputat de Gorj, membru al Comisiei Centrale
de la Focşani, ministru al Justiţiei în guvernările lui Barbu Catargiu din 1861 şi 1862, conservatorul
Constantin Brăiloiu a activat în prim-planul vieţii politice în vremea marilor transformări instituţionale
ale statului român 2. Constantin N. Brăiloiu, alături de Apostol Arsache, era unul dintre oamenii de
încredere ai liderului conservator. După moartea lui Barbu Catargiu, a rămas fidel doctrinei
conservatoare, fiind unul dintre adversarii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, până în 1866.
xxx
În timpul primilor ani după unire, în perioada critică, de tranziţie, cuprinsă între 24 ianuarie 1859
şi 22 ianuarie 1862, un sistem politic modern căpăta treptat 3 formă palpabilă. Instituţiile statului
naţional se creau, înlocuind o suprastructură bazată pe monopolul de putere al unei singure clase,
boierii. Partidele sau, în prima instanţă, grupările politice care se încadrau în linii cvasi-generale în cele
două doctrine, liberalism şi conservatorism, devin mecanismele indispensabile funcţionării acestor
instituţii şi circulaţia liberă a ideilor a servit drept catalizator puternic al schimbării. Atât liberalii
radicali, cât şi cei moderaţi şi-au îndreptat privirile către Europa Occidentală, pentru a găsi modelul
politic şi economic, în timp ce conservatorii manifestau o oarecare temere faţă de acel model şi insistau
ca dezvoltarea să fie compatibilă cu specificul şi nevoile societăţii româneşti. Sciziunea dintre liberali
s-a accentuat după 1862, mai profundă fiind în Ţara Românească. Grupul radical de aici era cel mai
bine organizat. Conservatorii predominanţi numeric nu vedeau încă necesitatea unificării forţelor
politice proprii într-o organizaţie, ceea ce i-a dezechilibrat pentru o perioadă. Cuza a preferat
colaborarea cu liberalii moderaţi, în primii ani de domnie încercând să creeze chiar un puternic partid
de centru, spre a servi ca instrument de aprobare rapidă a programului său legislativ. Relaţiile dintre
Cuza şi Adunarea Legislativă au fost tensionate încă de la început, şi îndeosebi după 1862. Dizolvările
de Cameră rezidă din cauze complexe, legate de diferenţele programelor de reformă în instituţia
1

Ioan G. Valentineanu, op. cit., p. 39.
Liviu Brătescu, Mihai Chiper, op. cit., p. 35.
3
Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1999, p. 379.
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legislativă dominată de conservatori, dar şi din cele politice, Cuza fiind tot mai hotărât să conducă
autoritar şi neacceptând ideea opunerii faţă de proiectele sale.
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LIBERALII DIN EPOCA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE
Prof. dr. SIMONA-NICOLETA ZĂRNESCU, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Pe scena politică de la mijlocul secolului al XIX-lea se profilează idei şi concepte în jurul unor
personalităţi politice şi culturale care pun în aplicare noile planuri şi strategii, precum şi direcţia de
organizare a noului stat modern. „Omul nou la legi noi” a fost ajutat în lucrarea naţională de o echipă
pricepută, formată din specialişti, fie liberali, fie conservatori, a căror independenţă materială le
permitea să se concentreze doar asupra problemelor ţării.
Taguri: liberalism, moderaţi, radicali, unire, personalităţi, reforme, Cuza.
La mijlocul secolului al XIX-lea, cursul istoric tradiţional şi lent al pământului românesc se
schimba, devenind rapid, efervescent şi, în anumite contexte, de-a dreptul spectaculos. Într-un timp
istoric extrem de scurt, a apărut pe harta Europei o ţară nouă, cu un potenţial nou şi entuziast de
afirmare pe scena continentală.
În dezbaterile istorice, s-au structurat mai multe teorii care dezvoltă ideile comportamentului
politic românesc din secolul al XIX-lea şi cristalizarea grupărilor şi cercurilor politice din aceeaşi
perioadă. Demonstraţii şi corelaţii pertinente, sociologice şi culturale din partea istoricilor şi
politologilor, par să întărească ideea conform căreia la noi s-a mers pe o cale care îmbină elemente
aparţinând atât modelului anglo-saxon (calea organic-evolutivă) cât şi celui francez (calea violentrevoluţionară). Acest fapt se datorează dar şi provoacă ceea ce a fost denumit în literatura de
specialitate fenomenul „arderii etapelor”. Edificarea statului român modern concomitent cu asimilarea
noilor forme instituţionale a operat schimbări, iniţial dorite radicale (prin revoluţia paşoptistă),
graduale, evolutive în fondul anacronic ce domina viaţa societăţii, atît în palier economic, cît şi social şi
politic.
Fruntaşii celor două curente erau oameni cu interese, trecut politic, viziune şi concepţii opuse.
Rivalitatea deschisă de Revoluţia de la 1848 a fost acutizată de anii exilului pentru cei mai mulţi dintre
corifeii liberalilor. Tendinţele contrare din viaţa politică erau o realitate încă din primii ani de după
Unire. Cel mai cunoscut ziar al liberalilor, „Românul” 1, a constatat că în Ţara Românească existau două
curente extreme, naţionalii (liberalii) şi reacţionarii (conservatorii). După cum vom vedea, nu este
vorba numai de o polarizare, ci de o disociere şi la nivelul celor două curente extreme. Nuanţăm
1

„Românul”, anul III, 20 martie/1aprilie 1859, p. 1.
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problematica abordării personalităţilor, din perspectiva înscrierii ideilor politice pe care le promovează
dar şi a gesturilor şi acţiunilor administrative din perioada în care se află la guvernare. Unii autori îi
receptează în maniera configuraţiei stricte : liberali, conservatori şi neutri 1.
1. Liberalii
Liberalismul este, la început, o mişcare reformistă a boierimii luminate, preocupată ca prin
reorganizarea instituţiilor social-politice să evite seismele sociale. Spiritul liberal legat de ideea de
reformă se afirmă prin confruntarea cu spiritul conservator. Încă de la început, cele două ideologii se
confruntă pe terenul realităţilor sociale. Liberalismul dobândea un puternic suport material mai ales
după 1829. Liberalismul va face treptat din atitudinea faţă de problema agrară principalul obiect de
controversă cu conservatorismul. Fruntaşii curentului liberal provin din rândurile boierimii mici şi
mijlocii şi ale unor mari boieri « scăpătaţi ». Apar ziare noi, atât la Bucureşti, cât şi la Iaşi (,,Steaua
Dunării”, ,,Zimbrul”, ,,Naţionalul”, ,,Românul”, ,,Vulturul”, ,,Dâmboviţa”) în care se exprimă păreri şi
opinii aparţinând diferitelor tendinţe, în care se denunţă abuzurile administraţiei, se ia atitudine
împotriva corupţiei şi se urmăreşte modelarea opiniei publice şi educarea maselor pentru un viitor rol
mai activ în viaţa politică.
Însă, chiar şi printre liberali, profunzimea şi amplitudinea reformei sociale constituia un factor de
dezbinare. Grupuri compacte, individualizate, liberale se coagulaseră, aşadar, în jurul unor reprezentanţi
puternici, ca: Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica, Vasile Boerescu, Nicolae Kretzulescu, Constantin A.
Rosetti,

Manolache Costache Epureanu. Liberalii radicali reprezentau o formaţiune politică clar

definită, închegată şi organizată în Ţara Românească. Gruparea se reunea în jurul ziarului ,,Românul”
şi al lui Constantin A. Rosetti şi Ion. C. Brătianu. Coeziunea membrilor era asigurată de cluburile
numite de conservatori ,,comitete revoluţionare”.
1.a. Gruparea liberală moderată
Gruparea liberală moderată era, pe cât de largă, pe atât de necesară. Prin vederile şi procedurile
lor moderate, membrii grupării era pe placul lui Cuza. Moderaţii dezaprobau atât frământările politice
şi convulsiile sociale generate de agitaţia şi încordarea “roşilor radicali”, cât şi blocarea şi eschivarea de
la orice inovaţie social-politică a conservatorilor. Toţi sunt foşti fruntaşi ai Revoluţiei de la 1848, însă,
după reîntoarcerea din exil, în 1857, în contextul luptei pentru Unire, dar, mai ales, după 1859, în
efortul de consolidare internă a statului, majoritatea se disociază de corpul radical.

Alexandru D. Xenopol îi așază în cadrele stricte – liberali și conservatori: Manolache Costache Epureanu, George
Costaforu și Ion Bălăceanu (conservatori), Alexandru G. Golescu, Ion C. Brătianu (liberali), Ludovic Steege și Scarlat
Fălcoianu (neutri) în Alexandru D. Xenopol, Istoria Partidelor politice în România, Editura albatros, București, 2005, p.
463.
1
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Alexandru Ioan Cuza aparţine generaţiei tinere a „partidei naţionale” care, după 1840, a intrat
în arena luptei politice pentru regenerare împreună cu ceilalţi tineri, a beneficiat de deschiderea spre
Occident, de după 1830, prin studii la Paris, Viena. Aceste contacte cu străinătatea l-au familiarizat cu
problematica timpului. În familie şi, mai ales, prin experienţa proprie din domeniul administraţiei
publice, i s-au conturat elemente de caracter responsabil, atitudine matură şi rigorile datoriei. Dacă
studiile juridice l-au orientat şi i-au organizat gândirea, spiritul său pragmatic - şi datorită armatei - i-a
disciplinat şi ordonat impulsurile. Pe drept, unul dintre cei mai avizaţi exegeţi ai vieţii sale a constatat
că, în momentul în care i s-a oferit tronul, Cuza avea pregătirea şi capacitatea de a conduce 1. În
procesul de înzestrare a noului stat cu instituţii care să corespundă nevoilor reale ale ţării şi „spiritului
veacului”, lui Alexandru Ioan Cuza îi revenea un rol foarte important. Strategia politică a „partidei
naţionale” vedea în Cuza un bun administrator, dar, mai ales, un intermediar, nevoit să pregătească
terenul pentru accesul la tron a unui prinţ străin. După alegerea domnitorului, lupta politică a reînceput,
cu o virulenţă şi mai mare, într-un regim eliberat de constrângerile anterioare 2.
Un fruntaş al grupării liberal – moderate, Ion Ghica, făcea parte din rândurile moşierimii.
Refoma agrară din 1864 îi va reduce simţitor proprietatea funciară. Manifesta o preocupare deosebită
pentru creştErea producţiei agricole prin utilizarea unor seminţe de calitate superioară 3. Ion Ghica, încă
din anii exilului, se detaşează de concepţiile radicale ale camarazilor săi revoluţionari şi se plasează
treptat pe poziţii centrist - moderate. Locuinţa lui devine spaţiul întâlnirilor cu partizanii săi în efortul
de închegare a unui partid liberal moderat. Dimitrie Alexandru Sturdza, legătura sa de peste Milcov,
păstrează un document programatic de creare a statului naţional român modern, cu concursul unui prinţ
străin 4.
Dintre moldoveni, de departe se evidenţiază spiritul şi personalitatea lui Mihail Kogălniceanu.
Sir Henry Bulwer, comisar al Marii Britanii la Constantinopol, stabileşte legături directe cu oamenii
politici progresişti din cele două Principate. Îl remarca mai ales pe Mihail Kogălniceanu, ,,om de talent
şi informaţie”, autorul unei valoroase istorii, preocupat în mod deosebit de viitorul neamului său. El se
încadra între oamenii politici care ,,adoptaseră ca universal valabile teoriile de guvernare ce câştigaseră
adeziunea oamenilor de litere francezi încă de la revoluţia din 1789: votul universal, o singură adunare

Dumitru Ivănescu, Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa posteriăţii, Ed. Junimea, Iaşi, 2001, pp. 9-67.
Gheorge Platon, De la constituirea naţiunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă, vol. V, Ed. Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005, p. 221.
3
,,Românul”, Bucureşti, 1861, p. 700. Ion Ghica dădea anunţuri publicitare că vinde ,,grâu roşu de Banat”.
4
Biblioteca Academiei, Bucureşti, Arhiva Dimitrie A. Sturdza, Dosar I, ms. 7.
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reprezentativă de un caracter foarte popular şi alte instituţii analoage, fără să ţină seama de educaţia şi
obiceiurile ţării respective 1”.
Dintre liberalii moderaţi se detaşează ca jurnalişti fondatori de influente publicaţii periodice
îndeosebi Dimitrie Bolintineanu şi Cezar Bolliac. Pentru primul, societatea era deja divizată în două
tabere, „una din bărbaţi retrograzi, adică oameni care cred că prin instituţiile vechi ţara aceasta poate să
fie fericită şi că pentru idei vechi trebuiesc oameni vechi; cealaltă, de progresişti, adică oameni care
cred că prin instituţii noi ţara poate să ajungă la un port mai ferice şi că pentru idei noi trebuiesc oameni
noi” 2. Cezar Bolliac, cu un simţ plastic de poet, caracteriza starea naţiunii române

în articolul

Mozaicul social, apărut în „Naţionalul”, prin celebra afirmaţie: „Romană prin sânge, greacă de rit,
România a rămas orientală prin sentimentele ei şi occidentală prin aspirări” 3. Câţiva ani mai târziu, în
1863, Cezar Bolliac îndemna la instaurarea unei domnii autoritare reformatoare, în persoana lui Cuza
Vodă, şi la accelerarea reformelor.
Ion Bălăceanu, un alt liberal – moderat avea posesiuni în judeţul Râmnicu Sărat. În octombrie
1862, influenţat de dezbaterile pentru soluţionarea problemei agrare, vinde unor ţărani mici loturi de
pământ. Vinde pe piaţa externă rapiţă, porumb, orz, grâu, secară 4. Ion Bălăceanu aparţine vechii familii
boiereşti a Bălăcenilor, atestată documentar în Ţara Românească din secolul al XIV-lea. Serveşte
conştiincios principiilor unioniste şi se va dovedi un bun diplomat şi un important colaborator al
domnitorului Cuza.
Printre colaboratorii şi prietenii domnitorului se află şi Vasile Alecsandri, care se pliază pe
eforturile de modernizare ale statului, din perspectiva liberal-moderată. Aflat în grupul patrioţilor
unionişti atât din afara ţării, ca exilaţi, cât şi în interiorul graniţelor, inimosul poet şi prozator va fi
părtaş activ la mişcarea pentru Unire, care, după 1856, capătă o amploare fără precedent. Alecsandri
devine un veritabil ambasador şi apărător al actului înfăptuit la 24 ianuarie 1859 5. Activitatea sa din
Paris, Londra şi Torino, contactele şi audienţele obţinute la cabinetele ministeriale sau chiar la
împăratul Franţei creează un cadru propice unui dialog structurat, articulat abil la un nivel diplomatic
superior. Rodul acestor strădanii se va vedea în timp scurt, în măsura în acre promisiunile împăratului
francez şi ale contelui Walewski se vor regăsi în realitate.

1

T. W. Riker, op. cit., p. 199.
„Dâmboviţa”, nr. 10, 12 noiembrie 1858, p. 37. Articolul a fost republicat în Opere, vol. X, Publicistica, Bucureşti, Ed.
Minerva, 1988, p. 45.
3
Paul Cornea, Mihail Zamfir, Gândirea românească în epoca paşoptistă (1830-1860), vol. I, Bucureşti, Ed. Pentru
literatură, 1968, p. 451.
4
Biblioteca Academiei, Bucureşti, Fond I. Bălăceanu, Acte 91-148, act 31.
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Dumitru Vitcu, Diplomații Unirii, Ed. Academiei R.S.R., București, 1979, p.61.
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Ioan Alecsandri (al cărui nume impus în epocă este Iancu Alecsandri) este cunoscut, la nivelul
istoriografic, mai mult ca „fratele poetului” 1, fapt considerat oarecum nedrept faţă de personalitatea şi
activitatea diplomatică şi politică cel puţin la fel de prodigioasă a acestuia. Participant fervent la
acţiunile revoluţionare de la 1848, dând curs planurilor patriotice ale emigraţiei unioniste din Paris,
călător prin Anglia şi Scoţia, Iancu Alecsandri contribuie propagandistic şi prin acţiuni concrete la
înfăptuirea idealului naţional. La sfârşitul anului 1858 revine în ţară şi regăsim numele său printre
alegătorii

oraşului Iaşi 2. După alegerea lui Cuza, fără a avea o calitate oficială, scria prinţului

Napoleon o amplă pledoarie privind caracterul legal al dublei alegeri produse în cele două capitale
româneşti 3. Din februarie 1859 îndeplineşte funcţia de corespondent al guvernului Moldovei la Paris şi
la Londra. Joacă un rol activ în acţiunile pe care le derulează Principatele Unite în Franţa, întrucât
acestea aveau mari speranţe în sprijinul activ al guvernului francez în legătură cu reorganizarea internă
a Principatelor.
Costache Negri, născut în 1812, la Iaşi, primeşte educaţia primar în spaţiul familial, iar din 1832
îşi începe călătoriile în vestul Europei, la Viena, Paris, Neapole, Florenţa, Veneţia. În conacul său de pe
moşia de la Mânjina vor avea loc multe întâlniri literare şi politice, la care vor participa prietenii săi
revoluţionari: Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica.
În alegerile din 1857, este desemnat deputat de Galaţi, alături de Alexandru Ioan Cuza, în
Adunarea ad-hoc. Mai mult decât atât, este ales vicepreşedinte al acesteia. Numele său s-a aflat pe lista
partidei naţionale a candidaţilor pentru domnie, în zilele de 3 şi 4 ianuarie. După realizarea Unirii
depline, Costache Negri se va număra printre colaboratorii loiali ai domnitorului, misiunea sa fiinde
departe de a fi încheiată. Despre izolarea sa politică definitivă putem vorbi după 1870, cînd se retrage
ca un sihastru pe moşia sa de la Tg Ocna. Ceea ce M. Kogalniceanu a fost, pentru Alexandru Ioan
Cuza, în politica internă, ca promotor al marilor reforme sociale şi politice, care fac gloria domniei lui
Cuza-Vodă, a fost în politica externă, pentru dificilele probleme diplomatice ce s-au pus acestei
domnii, C. Negri 4.

Ilarie Chendi, Iancu Alecsandri – fratele poetului, în „Viața Literară‟, I, nr. 43, 22 octombrie 1906, p. 1-2 apud Dumitru
Vitcu, Diplomații U nirii, Ed. Academiei R.S.R., București, 1979, p. 125.
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Dan Berindei, Lupta diplomatică a principatelor Unite pentru desăvârșirea Unirii în vol. Studii privind Unirea
Principatelor, p. 418.
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1.b. Gruparea liberală radicală
Activitatea politică şi guvernamentală desfăşurată în primii ani de după Unire consolidează ideea
radicalilor despre necesitatea constituirii unui front larg liberal, capabil să reunească şi să armonizeze
nuanţele şi să se constituie ca un for politic puternic de opoziţie faţă de conservatori.
Lui Constantin A. Rosetti i se datorează o astfel de iniţiativă, în decembrie 1861, când, acasă la
Ioan Marghiloman, se organizează o reuniune a ,,politicienilor de stânga” cu scopul creării unui partid
naţional. 1 Scopul declarat era acela de a ajuta domnitorul în misiunea sa de edificare instituţional politică a statului. Indiscutabil cel mai însemnat publicist al secolului al XIX-lea, prin ziarul modern pe
care îl conduce, „Românul”, va lansa cele mai profunde comentarii ziaristice la actele administrative
care se puns în aplicare şi va aduce o contribuţie remarcabilă prin discursul său programatic la crearea
statului naţional. Îşi deprinde publicul cu „problemele constituţionale şi a introdus în limbajul lui
obişnuit termenii de polemică popitică curentă” 2 Unul dintre puţinii lideri liberali radicali care nu se
susţineau financiar din veniturile funciare era Constantin A. Rosetti. Două surse principale de venit
avea acesta: comerţul cu vinuri străine (în special cele franţuzeşti 3) şi activitatea de tipografie, care, pe
lângă editarea ziarului ,,Românul”, executa şi alte lucrări (afişe, ziare, anunţuri, alte tipărituri). Însurat
în 1848 cu Maria Grant, institutoare în casa familiei Odobescu, mai târziu publicistă, scandalizează
nevestele boierilor din Bucureşti 4 prin această mezalianţă atipică.
Fraţii Dimitrie şi Ion C. Brătianu dau substanţă şi vigoare, la rândul lor, programului liberal
radical. Primul dintre aceştia era cunoscut de diplomaţii străini aflaţi pe teritoriul Principatelor ca un
revoluţionar influent în cercurile politice româneşti şi nu numai: „agent al lui Mazzini, puternic
compromis în comploturile revoluţionare şi republicane ale conspiratorului italian” 5 .
Goleştii, familie care a generat multe idei liberale, aveau proprietăţi de întindere modestă în
comparaţie cu cele ale marilor proprietari. Alexandru G. Golescu arenda moşii din judeţele Muscel şi
Argeş 6. Ştefan Golescu şi Nicolae Golescu solicitau lui Cuza şi Adunării muntene o pensie, deoarece
nu erau bogaţi şi erau în pericol de a-şi pierde ,,resturile averii paternale” 7, în lupta pentru realizarea
statului naţional.

Dimitrie Bolintineanu, Cuza Vodă, p.72.
Nicolae Iorga, Istoria presei românești de la primele începuturi până la 1916, București, 1922, p. 120.
3
,,Românul”, Bucureşti, 1862, p. 862. În Bucureşti avea o magazie unde desfăcea vinurile aduse de la Paris.
4
Sabina Cantacuzino, Din viața familiei Ion C. Brătianu, Ed. Albatros, București, 1993, p. 8
5
ANR, microfilme Anglia, rola 55.
6
„Conservatorul progresist”, Bucureşti, 1860, nr. 91, p. 364.
7
Biblioteca Academiei, Bucureşti, Fond Cuza, Dosar LXXVI, Corespondenţa, ms. 32, p. 4.
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CAUZELE VIOLENȚEI ŞCOLARE
Prof. CIUCHE GABRIELA, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Violenţa reprezintă una dintre problemele lumii contemporane. Despre formele de manifestare ale
acesteia, aflăm multe informaţii atât din presă cât şi din conversaţiile pe care le avem cu elevii şi părinţii
lor dar şi din constatările cadrelor didactice.Uneori abundenţa de imagini violente care se perindă zilnic
prin faţa ochilor noştri îi determină pe unii să considere fenomenul acesta un lucru obişnuit cu care
oamenii coexistă, fără măcar a mai sesiza pericolul. De aceea, am ales să aprofundez problematica
violenţei, care deja a devenit un fenomen şi care dacă nu este stăpânit poate genera fapte antisociale
grave, care-l vor trimite pe viitorul adult sub incidenţa legii penale.
Cuvinte-cheie: violenţă, agresivitate, dezechilibru, anturaj, prevenţie
Noţiunea de violenţă este înţeleasă de unii autori care au studiat minuţios fenomenul, ca lipsa de
stăpânire în vorbe şi fapte pe de o parte, iar pe de altă parte ca dominaţie, utilizare a superiorităţii fizice
asupra altuia. Alţii consideră că violenţa este o noţiune relativă, care depinde de codurile sociale, politice,
juridice ale societăţii în care se manifestă.
De multe ori violenţa este confundată cu agresivitatea. Unii specialişti fac diferenţă între cele două
noţiuni, considerând că:
a) agresivitatea este un comportament sau o serie de comportamente provocatoare, o potenţialitate
ce permite dirijarea acţiunii ţinând mai mult de gândire şi analiză şi fiind mai mult internă. Ea îi
permite individului să înfrunte problemele şi este de cele mai multe ori acceptată, în timp ce
b) violenţa este deja traducerea în faptă a intenţiilor, respectiv vătămarea. Ea este înţeleasă ca un
act extern, ca o acţiune ce produce durere şi este de aceea inacceptabilă.
Majoritatea cercetătorilor întăresc ideea că agresivitatea este mai mult instinctuală în timp ce violenţa
este determinată de cultură, educaţie şi context.
De cele mai multe ori când este vorba de agresivitate şi violenţă întâlnim şi noţiunea de conflict care
presupune o situaţie de competiţie între două părţi cu dorinţe incompatibile.
Violenţa în şcoală aşa cum ne-o prezintă Jacques Pain (cit în Turliuc, M.N. 2007) poate fi privită în
mediul şcolar atât :
•

în sens obiectiv, adică manifestări de ordinul penalului (crime, delicte) asupra cărora se poate

interveni frontal de către Poliţie, justiţie,
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•

în sens subiectiv, adică manifestări care sunt mai subtile, care ţin de atitudine şi afectează

climatul şcolar. Sunt incluse aici: scrisul pe pereţi, spartul geamurilor, violenţele fizice, degradări, loviri,
deteriorarea mobilierului, dispreţul, atitudinea ostilă, umilirea, jignirea, sfidarea, lipsa de politeţe,
absenţele de la ore, refuzul de a răspunde la ore şi de a participa activ sau ceea ce unii denumesc atitudini
antişcolare.
Acestea din urmă sunt mai des întâlnite în rândul şcolarilor mici.
Dar poate cea mai des întâlnită formă de violenţă în rândul acestor elevi este violenţa verbală, pe care
engelzii o numesc „bullying” şi care implică nu numai atacurile verbale, dar şi intimidările (presiunea
psihică) manifestate prin ameninţări, umiliri, jigniri.
Aşadar, fenomenul violenţei şcolare se întinde pe o scară largă, la ale cărei extreme se găsesc violenţa
fizică (foarte mediatizată) şi incivilităţile care sunt des întâlnite în şcoli şi care afectează ambianţa şcolară
adică relaţiile dintre elevi-profesori, elev-elev, climatul şcolar şi imaginea pe care o au elevii despre şcoala
în care studiază.
Violenţa poate fi privită în mod diferit de elevii dintr-o şcoală, astfel un act de violenţă pentru unii
elevi dintr-o şcoală poate fi resimţit diferit de alţi elevi din altă şcoală, pentru care actul poate trece
neobservat.
Dacă elevii minimalizează gravitatea faptelor săvârşite, profesorii sunt de obicei cei care o
supraevaluează.
Factorii care influenţează comportamentul violent al minorilor sunt externi, dar şi interni. Profilul
psihologic al elevului delincvent este marcat prin : înclinaţia spre agresivitate, fie latentă, fie manifestă, ce
este bazată pe un fond de ostilitate, de negare a valorilor educative socialmente acceptate, instabilitate
emoţională, generată de carenţe afective.
Din statisticile actuale reiese faptul că:„în ultimii ani violenţa în rândul minorilor a crescut foarte
mult şi acest fapt a constituit subiectul multor dezbateri mediatice. Cele mai pregnante date provin din
statisticile Ministerului de Interne ce vizează diferite tipuri de infracţiuni comise de minori: vătămari
corporale grave, furturi, tâlhării” (Sălăvăstru, D. 2003, pag. 263).
Dacă am schiţa un portret psihologic al minorului violent (delincvent) am menţiona trăsături:
•

de natură egocentrică

•

diminuarea sentimentului de responsabilitate şi culpabilitate

•

instabilitate emoţională

•

slăbiciunea mecanismelor voluntare şi de autocontrol.
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Psihologii mărturisesc faptul că elevii îşi exprimă de cele mai multe ori dificultăţile prin agresivitate,
provocare, violenţă verbală, iar cadrele didactice trebuie să identifice motivele reale ale acestor
comportamente.
Elevul violent este un copil în suferinţă, marcat de eşecul şcolar ce îi afectează încrederea în sine. În
multe cazuri acestea sunt asociate cu un climat familial conflictual şi tensionat. Atunci când elevul este
tensionat se apără prin atitudini potrivnice. El încearcă prin acte de violenţă să atragă atenţia asupra lui
şi are cu siguranţă nevoie de stimă şi încredere din partea celorlalţi. Încearcă să exprime şi nevoia sa de a
intra în legătură cu cadrul didactic într-o manieră valorizantă. Din păcate de multe ori această nevoie nu
este luată în consideraţie şi la agresivitate se răspunde cu agresivitate.
Factorii care determină violenţa sunt factori externi şi interni.
Mediul familial este principala sursă a agresivităţii copiilor. „Majoritatea copiilor agresivi provin din
familii dezorganizate, au experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii monoparentale” ( Banciu D.,
Rădulescu S.M., Voicu M., 1985).
Dezechilibrul familial perturbat de criza financiară şi a locurilor de muncă, se răsfrânge şi asupra
copiilor, mai ales că mulţi dintre părinţi decid să plece să lucreze în străinătate. Copiii sunt lăsaţi în grija
bunicilor sau a rudelor apropiate, care de cele mai multe ori nu au un control permanent asupra acestora.
Copiii resimt acest lucru ca un abandon, iar lipsa de afectivitate, etichetările şi poate libertatea mai mare
pe care o au datorită controlului mai puţin atent din partea adulţilor, îi conduce pe de o parte la
sentimentul devalorizării şi eşecului iar pe de alta la însuşirea conduitelor indezirabile preluate din anturaj.
Mulţi părinţi resimt pe lângă criza financiară şi dificultăţile psihologice. Ei sunt din ce în ce mai puţin
disponibili pentru copiii lor pe care îi abandonează în faţa televizorului şi a calculatorului, care din păcate
devin partenerii de dialog, sfătuitorii, modele de viaţă. Accesibilitatea de a viziona orice program TV, siteuri nerecomandate minorilor le influenţează personalitatea încă de mici.
Toate aceste probleme grave cu care se confruntă familia îi afectează profund pe copii: consumul de
alcool, depresiile părinţilor, abuzul asupra copiilor, violenţa familială, neglijenţa, dar şi carenţele
educaţionale, lipsa de dialog, afecţiune, inconstanţă în cerinţele formulate faţă de copii (treceri de la o
extremă la alta, de la o permisivitate exagerată la restricţii foarte dure), utilizarea mijloacelor violente de
sancţionare a copilului pe motiv că „bătaia-i ruptă din Rai”. Sunt părinţi, mai puţini, care nu impun nici o
interdicţie copilului, care-l determină pe acesta să adopte şi în şcoală comportamente de refuz a cerinţelor
profesorilor.
Anturajul este un alt factor care detemină apariţia violenţei atât verbale, cât şi fizice. Lipsa de
supraveghere şi libertatea exagerată acordată copiilor atrag după sine carenţe mari în educaţie şi
comportament.
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Comportamentele agresive ale elevilor îşi pot avea originea şi într-un management defectuos al
clasei, pliată şi pe prima dorinţă a formatorului de a-şi exercita puterea.
Conform acestui scop inconştient învăţătorul poate influenţa negativ relaţia cu elevul, ţinându-l într-o
stare de dependenţă şi de subordonare, descurajând formarea unei personalităţi autonome şi independente.
Unii autori ne explică faptul că în cadrul grupurilor conduse autoritar se acumulează tensiuni,
frustrări, ce determină comportamente ostile între membrii acestuia. Comunicarea, de cele mai multe ori,
în cadrul acestor grupuri este mai mult unilaterală: profesorul emite informaţia, iar elevul rămâne pasiv.
Pentru că nevoia de comunicare şi exprimare este o nevoie fundamentală a oricărui individ,
nesatisfacerea ei conduce la frustrare care se va exterioriza prin comportamente agresive.
Atitudinea distantă, ignorantă sau dispreţuitoare faţă de unii elevi, dar şi tendinţa de evaluare în
termeni negativi şi depreciativi conduc la scăderea stimei de sine şi descurajare. Aceste sentimente odată
interiorizate pot antrena consecinţe negative în plan comportamental: lipsă de comunicare, perturbarea
lecţiilor şi ostilitate.
Alte influenţe nagtive pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor sunt diferenţierile între elevi în funcţie
de performanţele acestora. Astfel Stan E. în „Profesorul între autoritate şi putere”, (1990, pag. 30),
evidenţiază câteva din aceste atitudini:
-

acordă mai puţin timp elevilor care au realizări mai modeste,

-

are mai puţină răbdare cu aceşti elevi,

-

ignoră elevii cu realizări modeste,

-

le acordă mai puţin interes,

-

discriminează elevii cu realizări mai modeste”.

Toate acestea conduc la indiferenţă faţă de şcoală, refuzul de a se achita de sarcini, violenţa verbală
faţă de profesori şi elevi, comportamente agresive. Astfel sentimentul de eşec interiorizat antrenează
schemele psihologice, care sunt exprimate prin comportamente violente, depresie, lipsă de interes, reacţii
emoţionale negative, tensiuni, anxietate, frustrări, conflicte.
În ceea ce priveste modul de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei în şcoalăputem menţiona
că,problema violenţei în şcoală este una delicată şi nu poate fi înlăturată decât dacă i se cunosc cauzele,
originile, formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire. La stoparea acestui fenomen trebuie să
participe toţi cei implicaţi în actul educaţional (elevi, părinţi, profesori, ONG-uri, comunitatea etc.), cu atât
mai mult cu cât şcoala dispune de resurse pentru a concepe programe de prevenire şi combatere a
violenţei.
Putem vorbi despre 3 moduri de prevenire a violenţei, care se completează reciproc şi care sunt
asigurate de şcoală:
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a)

prevenţie primară, asigurată de fiecare cadru didactic prin manifestarea unei atitudini dezirabile,

pozitivă faţă de fiecare elev, încurajarea lor, valorizarea calităţilor pe care le deţin, toate acestea
conducând la reducerea riscului apariţiei violenţei.
b) prevenţie secundară, care constă în observarea atentă a elevilor. Se pot identifica efectele actelor
de violenţă la care elevii au fost supuşi în afara şcolii semnalând profesioniştii cu care colaborează (
psihologul şcolar, asistentul social, autorităţi competente). Aceştia pot lua măsuri de ajutor şi protecţie
care vizează înlăturarea cauzelor abuzurilor şi reducerea tulburărilor somatice, psihice şi comportamentale
datorate violenţei.
c)

prevenţie terţiară, priveşte întrajutorarea elevilor care manifestă comportamente violente.

Aceasta are în vedere prevenirea recidivei şi aplicarea unor măsuri după producerea comportamentului
violent.
În cadrul instituţiilor şcolare pot fi exercitaţi o serie de factori de protecţie:
-

dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup

-

menţionarea unor aşteptări pozitive faţă de ei

-

întărirea sentimentului de susţinere a lor în situaţiile în care se află
Toate

aceste

măsuri

de

prevenţie

trebuie

să

fie

corelate

cu

domeniul

formării

profesorului/învăţătorului cu privire la modalităţile de abordare a claselor dificile. Este imperios necesar
ca fiecare cadru didactic să aibă cunostinţe cu privire la măsurile de satisfacere a cerinţelor elevilor „cu
probleme”.
În acest sens se impun:
obsevarea atentă a comportamentului elevilor în vederea înţelegerii cauzelor ce determină

violenţa.
-

comunicarea eficientă şi stabilirea unor relaţii de încredere cu elevii problemă

-

detensionarea conflictelor

-

dezvoltarea relaţiilor şcoală-familie

-

colaborarea cu alţi specialişti
Atunci când este violent, copilul este de obicei pedepsit (are o conotaţie negativă, care provoacă

neplăcere celui căruia i se aplică). Însă comunicarea, colaborarea cu specialiştii, redarea încrederii,
înţelegerea, atenta supraveghere sunt soluţii dezirabile în evitarea acestor forme de comportament.
Consider că, fiecare dintre noi suntem datori să acţionăm şi să găsim soluţii pentru prevenirea şi
combaterea acestui fenomen deşi fiecare siuaţie cu care neconfruntăm este unică din punct de vedere al
cauzelor şi al formelor de manifestare.
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IDENTITATE SOCIALĂ ŞI STIMA DE SINE
ÎN CONTEXTUL CLASEI DE ELEVI
Prof.psiholog școlar OPINCARIU FLORINA, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Motto:,,Fiecare se iubeşte pe sine însuşi”.
(Kalidasa)
Clasa de elevi are funcţia de reglementare a relatiilor intraindividuale prin construirea
identității de sine din perspectiva calităţii de membru al grupului. La adolescent, identitatea de sine şi
adoptarea decomportamente individuale se dezvoltă sub influenţa planurilor intelectuale şi de
relaţionare precum şi din ,dorinţa afirmării personale. În cadrul clasei de elevi, fiecare elev este atât
obiect al educaţiei (asupra lui se exercită influenţele grupului), cât şi subiect (şi el influenţează pe
ceilalţi).
Cuvinte-cheie: socializare, stimă de sine, grup şcolar omeogen/eterogen, influenţă
Clasa şcolară este ,,unitatea de bază a şcolii, compusă dintr-un grup de elevi, relativ omogen ca
vârstă şi nivel de pregătire şcolară, reuniţi în aceeaşi sală, care lucrează după aceleaşi programe şi cu
acelaşi învăţător sau cu aceiaşi profesori“1. Acest sistem pe ani de studii, pe clase şi lecţii dăinue încă
din secolul al XVII-lea, când pedagogul ceh Jan Amos Comenius(1592 – 1670), îmbinând ideile
reformiste cu cele ale umanismului Renaşterii, a investigat şi fondat şcoala unică, denumită ,,atelier al
umanităţii“, bazată pe munca în colectiv sub îndrumarea unui învăţător.
Clasa şcolară are un aport deosebit în procesul de socializare. Ca grup socio-educativ, clasa
reprezintă o pluralitate dinamică de persoane între care există relaţii şi influenţe. Membrii grupului îşi
desfăşoară activitatea într-un anumit mediu, comunică între ei, se influenţează reciproc, îşi confruntă
opiniile. Clasa de elevi este un grup social, cu un înalt grad de socializare, de istruire, dezvoltare şi
formare a personalităţii elevilor, liderii acţionând pentru realizarea scopurilor şi asigurarea coeziunii
grupului. Factorii de grup care influenţează formarea elevilor şi mai ales coeziunea grupului şcolar ţin
(externi) de stilul de conducere al dirigintelui (care trebuie să fie democratic), de normele de conducere
a grupului (trebuie formulate împreuă cu elevii) rolul (sarcinile) pe care îl are fiecare elev în colectiv şi,
nu în ultimul rând, (interni) de interesul, atracţia şi mândria fiecărui elev pentru că face parte din grupul
respectiv. În cadrul grupului fiecare persoană are o anumită poziţie reală, un anumit status. rang,
valoare. S-a demonstrat că relaţiile armonioase cu ceilalţi conduc la o stimă de sine ridicată, la dorinţa
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de a coopera şi a contribui la creşterea nivelului de aspiraţie. O a doua funcţie a grupului-clasă este
securitatea – el se constituie într-un mediu prielnic de manifestare pentru elevi. O altă funcţie este
aceea de reglemetare a relațiilor interindividuale, în interiorul grupului; prin diverse reacţii, are
puterea de a aprecia sau sancţiona comportamentele membrilor săi. În acelaşi timp, clasa are funcţia de
reglementare a relatiilor intraindividuale prin construirea identitatii de sine din perspectiva calităţii de
membru al grupului. La adolescent, ,,identitatea de sine şi adoptarea de comportamente individuale se
dezvoltă sub influenţa planurilor intelectuale şi de relaţionare“2 precum şi din ,,dorinţa afirmării
personale“3. În cadrul clasei de elevi, fiecare elev este atât obiect al educaţiei (asupra lui se exercită
influenţele grupului), cât şi subiect (şi el influenţează pe ceilalţi). Adolescentul ca

membru

al

grupului şcolar, cu o anumită poziţie reală, funcţie şi de aspiraţiile, dorinţele, idealurile sale, are de
îndeplinit multiple roluri. ,,Modul în care îşi satisface atributele de rol social, structurează statutul
său social general cu particularităţile sale conturându-i identitatea“4. Rolul şi adaptarea la statutul de
elev corespund unor stimuli sociali complecşi şi mai diferiţi decât cei din clasa şcolară. Se pare că,
acţiunea acestora se apropie tot mai mult de cerinţele organizării vieţii profesionale. Angajarea
elevului în activităţi multiple ,, creează în interelaţiile elevilor puberi o structură nouă“ în sensul
că fiecare doreşte de a apărea într-un anumit mod în faţa interlocuitorilor, acestea constituinduse în ,,forme de subidentităţi ale personalităţii“5. Clasa de elevi este un grup formal având fucnctii de
instuire şi formare a personalităţii elevilor, de reglementare a relaţiilor sociale, de învăţare şi evaluare a
comportamentului acestora. Rolurile, dar mai ales statutele sociale ale adolescentului sunt încărcate
de atitudini, opinii şi evaluări. Acestea conturează şi stratifică structura personalităţii individului,
determinând afirmarea ,,identităţii vocaţionale“ care în adolescenţă ,,se cuplează şi se bazează pe
stabilitatea trăsăturilor de personalitate“ .Tânărul, prin creşterea numărului de roluri şi statute
sociale, se apropie, anticipează trăirea vieţii de adult, aspiraţia sa fundamentală. În acelaşi timp
evaluările, reuşitele, confruntările îl ajută pe tânăr în a înţelege mai realist lumea şi viaţa. Din
evaluările altora şi ale sale se conturează cunoaşterea imaginii de sine şi a aprecierii de sine.
Acestea îşi pun pregnant amprenta în conduitele ,,tensionate sau nonconformiste“ din familie, pe
seama unei independenţe sporite în a-şi alege modul de viaţă şi, mai ales, pe considerentul
înţelegerii entuziaste a vieţii, în alegerea profesiunii. Se consideră că ,,tendinţa spre independenţă
a tânărului şi […] dobândirea de roluri şi statute prin angajare socială constituie forţele motrice de bază
ale dezvoltării independenţei ca şi a sinelui“ 1.

Coord. Manolache, Anghel – Dicţionar de pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979, p.75

1

Şchiopu, Ursula şi Verza, Emil – Adolescenţa – Personalitate şi limbaj, Editura Albatros, Bucureşti, 1989, p.221.

1
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Grupul şcolar se caracterizează şi prin omogenitatea lui. Grupul educativ are o compoziţie
relativ omogenă, cel puţin din punct de vedere al vârstei, nevoilor, intereselor si aspiraţiilor. Există
calităţi ale membrilor grupului ce funcţionează drept criterii pentru alcătuirea claselor, putându-se
asigura omogenitatea sau eterogenitatea claselor, a colectivelor de elevi. În trecut capacitatea şi
apartenenţa sexuală a elevilor erau asemenea criterii : şcoli şi clase de băieţi sau numai de fete.
Problema fundamentală în privinţa fomării claselor omogene şi eterogene este legată de succesul sau
eşecul şcolar al elevilor, dar şi de eficienţa profesorului. Clasele omogene sunt constituite dintr-o
singură categorie de elevi, spre exemplu, din punct de vedere al inteligeţei, pe când clasele eterogene
din 4 sau 5 categorii de criterii. Practica a demonstrat că cei din clasele eterogene au obţinut rezultate
mai bune decât cei de la clasele omogene. Organizarea omogenă a colectivelor de elevi înlesneşte, în
cazul claselor cu elevi foarte buni, predarea şi comunicarea profesorului cu grupul elevilor. Pentru copii
are avantajul că expunerea şi discuţiile din clasă au loc la un nivel accesibil tuturor. Acest lucru devine
un handicap în cazul claselor slabe, pentru că elevii de aici nu vor ajunge niciodată să discute
chestiunile dificile, având astfel de pierdut în faţa celor buni. Interacţiunea dintre elevii buni şi elevii
slabi aduce foloase ambelor categorii. Totusi, în clasele eterogene, care cuprind trei categorii de elevi
buni, medii şi slabi, cei mai dezavantajaţi sunt elevii cu rezultate medii; ei de regulă sunt lăsaţi în afara
interacţiunii.
Un alt aspect foarte important în gruparea elevilor îl constituie stima de sine. În clasele
omogene acest lucru este protejat (în cazul elevilor slabi ei nu au de suferit de pe urma comparării lor
cu elevii buni, pentru că nu există elevi buni în acea clasă!). Pe de altă parte, aceşti copii ajung să
înţeleagă că fac parte dintr-o clasă slabă şi că au fost repartizaţi astfel tocmai pentru că nivelul
cunoştinţelor şi abilităţilor lor nu este suficient pentru a fi cuprinşi într-o clasă bună. Clasele omogene
devin eficiente doar în cazul elevilor foarte dotaţi şi cu programe intensive de instruire.
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CENTENAR PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1914-1918)
EUROPA LA RĂSCRUCEA DINTRE IMPERIALISM ŞI NAŢIONALISM
Elev: DIACONIŢĂ IOANA- clasa a X-a A, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Elev: VILIMAN ANDREEA- clasa a X-a A, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Profesor coordonator-prof.dr. ZĂRNESCU SIMONA-NICOLETA,
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Primul război de masă din istorie - un eveniment epocal care a schimbat chipul secolului al
XX-lea. Faţă de conflictele din secolul al XIX-lea, Primul Război Mondial se va prezenta, din mai
multe puncte de vedere, cu o nouă înfăţişare. Între 1914-1918, ţările beligerante vor trebui să recurgă,
pentru prima dată în istorie, la înrolarea tuturor bărbaţilor apţi, iar uriaşa schimbare va fi însoţită de
creşterea ponderei politice a militarilor şi de profunde schimbări în structura socială şi politică. 1 La
sfârşitul Marelui Război, identităţile naţionale, născute în secolul anterior, bazate pe limbă şi cultură
îşi asumă, după 1918, graniţele administrative interstatale. Tratatele de pace vor aduce o nouă aşezare
a ordinii europene, determinând formarea unor state libere şi desăvârşirea unităţii de stat a altora.
Taguri: război, ofensivă, Puterile Centrale, Antanta,pace, autodeterminare, etnonaţionalism, stat.
Un conflict european de asemenea proporţii a fost în principiu generat de un ardent naţionalism
şi de influenţa a două sisteme potrivnice de alianţe: Tripla Alianţă, constituită din Germania, AustroUngaria şi Italia (1882) şi Antanta, formată din Franţa, Marea Britanie şi Rusia (1907). O serie de crize
izbucnite la începutul secolului al XX-lea au încurajat inevitabilul. Astfel, alianţele s-au strâns,
devenind şi mai agresive. Asasinarea, pe 28 iunie 1914, a moştenitorului tronului austro-ungar Franz
Ferdinand, la Sarajevo, a reprezentat pretextul perfect pentru ca statele să îşi declare război.
În momentul în care a izbucnit războiul, toată lumea considera că acesta va dura doar câteva
săptămâni, datorită marii capacităţi de distrugere a armelor moderne, testate cu ocazia războaielor
balcanice. În Franţa, războiul a fost calificat de către un ziar de mare audienţă, “Le Matin”, ca fiind
“lupta civilizaţiei împotriva barbariei”. 2 Însă toate ofensivele lansate de beligeranţi au eşuat, şi la
sfârşitul anului 1914, fronturile s-au stabilizat. Din 1915 până în 1917, s-a trecut de la războiul de
mişcare, la unul de poziţie. Îngropaţi în tranşee, soldaţii au cunoscut infernul unui război marcat de
Antonella Astorri, Patrizia Salvadore, Istoria ilustrată a Primului Război Mondial, Editura RAO, Iaşi, 2005, p.1;
Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, volumul IV, Institutul Naţional, Iaşi, 1998, p. 326;
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friguri, orori, foamete şi moarte. Marile ofensive s-au sfârşit prin eşecuri sângeroase, bătăliile având
obiectivul de a slăbi inamicul. Pentru ca cei din spatele frontului să reziste, s-au antrenat mobilizarea
economică şi o intensivă propagandă. Anul 1917 a reprezentat un an de cotitură. În vreme ce toate
fronturile erau treate ale unor eforturi ofensive extreme, au apărut doi factori care vor schimba cursul
războiului: intervenţia directă în conflict a SUA şi revoluţia bolşevică din Rusia, căreia îi urmează
ieşirea statului din război, rezultând astfel încetarea războiului pe frontul de est.
La începutul anului 1918, părţile beligerante erau epuizate. Creşterea preţurilor şi salariile mici
au făcut de nesuportat condiţiile de viaţă, deja dure după lungii ani de război. Hotărâtă să încheie
conflictul, Germania a lansat o ofensivă iniţiată în primăvara şi vara anului 1918, care s-a oprit la 80 de
km de Paris. Însă mai târziu a urmat un contraatac al Aliaţilor. Până în toamnă, această ofensivă a adus
victoria.
La 11 noiembrie 1918, Germania a semnat armistiţiu de la Compiegne, care punea capăt
războiului. La sfârşitul războiului, fizionomia multora dintre puterile beligerante, a fost profund
schimbată. Unele state monarhice au devenit republici, imperiile multinaţionale au fost şterse de pe
harta Europei.
Aflată într-o zonă de interferenţă a unor puternice interese ale marilor puteri, România a trebuit
să ţină seama de complexitatea împrejurărilor pentru a-şi asigura independenţa, suveranitatea şi
integritatea teritoriului cu scopul de a-şi pregăti condiţiile în vederea desăvârşirii unităţii de stat. Sub
presiunea puterilor aflate în conflict (Germania şi Austro-Ungaria au somat România să-şi
îndeplinească obligaţiile care decurgeau din tratatul de alianţă semnat în 1883, în timp ce Rusia, cu
asentimentul Franţei, promitea alipirea Transilvaniei în cazul participării României în război sau numai
în cazul neutralităţii), a fost convocat Consiliul de Coroană de la Sinaia din iulie 1914, prin care s-a
stabilit poziţia de neutralitate. Regele însuşi afirma că “ nu trebuie să facem politică de sentimente” 1.
După moartea regelui Carol I (27 septembrie 1914), Ferdinand I a convocat un alt Consiliu de Coroană,
la 14 august 1916, în care s-a hotărât intrarea în război alături de Antanta.
Ofensiva română în Transilvania, deşi nu a fost susţinută pe flancuri (ofensiva rusă în Galiţia şi
cea aliată pe frontul de la Salonic), s-a dezvoltat satisfăcător. Pătrunzând adânc în Transilvania diviziile
române au eliberat Braşov, Topiţa, Sibiu, Miercurea-Ciuc, însă în sud au pierdut poziţiile de la
Turtucaia din cauza atacului dezlănţuit a armatelor germano-bulgare. Aceste manevre militare au oprit
ofensiva din Transilvania, iar armatele inamice au reuşit să anihileze sistemul de apărare românească
din defileul Oltului, să treacă Dunărea şi să înainteze spre capitală pe trei direcţii diferite. La est de

1

Alexandru Marghiloman, Note politice, volumul I, Editura Virtual, București, 2011, p. 231;
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Carpaţi, în Moldova, divizia a cincea infanterie – Divizia de Fier -, comandată de generalul Eremia
Grigorescu, justifica cu eroism şi glorie, lozinca “ Pe aici nu se trece”.
După ocuparea capitalei şi stabilizarea frontului pe văile râurilor Şuşiţa, Putna şi Siret, Moldova
a devenit centrul rezistenţei româneşti. Situaţia din regiune era una foarte grea. În mai puţin de o
săptămână, viaţa oraşului Bacău era de nerecunoscut. Iaşii, care la începutul războiului avea 75 000 de
locuitori, în 1917 înregistra 300 000 de oameni. Importanţa strategică a oraşului Bacău a fost foarte
mare în război, multe personalităţi militare locuind aici, oraşul asigurând armatei române necesarul de
încalţăminte şi pâine şi mai ales sursele de cărbune şi petrol de pe valea Trotuşului şi din Bazinul
Comăneşti. 1 Sub ameninţarea ocupaţiei germane, autorităţile române au acţionat preventiv, evacuând
tezaurul României în Rusia pentru a evita confiscarea de către germani. Operaţiunea s-a desfăşurat cu
aprobarea Consiliului de Miniştri (Jurnalul nr. 20 901/12 decembrie 1916), în două transporturi. În
urma acestora, Banca Naţională Română a expediat 1928 de casete în valoare de 1 916 417 177,93 lei
de aur, conform datelor oficiale 2 (alte informaţii susţin cifra de 3549 casete şi lăzi).
Deşi la început armata a fost dezorganizată, până în mai 1917 aceasta a fost refăcută, fiind
dotată cu armament modern şi având un moral ridicat. Proclamaţiile succesive ale regelui (martie şi
aprilie 1917) referitoare la cele două legi fundamentale (electorală şi agrară) nu au fost doar simple
manevre politice, ci vor reprezenta condiţia necesară a desăvârşirii unităţii naţionale. În acest sens,
deputatul Take Ionescu rostea în Adunare, la 10 iunie 1917: „Legiferăm azi pentru o Românie Mică,
dar legiferăm cu ochii la România de mâine, la România Mare” 3. Războiul a fost astfel reluat pe frontul
din Moldova în iulie 1917. Generalul Alexandru Averescu a pornit ofensiva de lângă Mărăşti. Deşi
acesta a obţinut o victorie, trupele ruse din Moldova se dezorganizau. La 24 iulie 1917, generalul
german von Mackensen – „Spargătorul de fronturi” – a profitat de situaţie şi a lansat o ofensivă menită
să scoată România din război. În bătălia de la Mărăşeşti, condusă de generalii Eremia Grigorescu şi
Constantin Cristescu, armata română e reuşit să-i oprescă pe germani, provocându-le pagube
importante. După o luptă de 29 zile, armata română a pierdut 610 ofiţeri şi 26 800 de soldaţi, iar cea
germană, 60-65 000 de oameni. La două zile după Mărăşeşti, o alta ofensivă germană eoprită de
generalul Alexandru Averescu la Oituz.
Victoriile din vara anului 1917 au făcut să eşueze planurile de împărţire a României, de
desfiinţare a statului român. Revoluţia rusă din 1917, prin consecinţele sale (ieşirea Rusiei din război),
a modificat radical evoluţia evenimentelor politice şi militare. Încercuită, România nu a mai putut
Alin Popa, Din istoria oraşului Bacău (1900-1930), Editura Pim, Iaşi, 2008, p. 85
Dicţionar de istorie a României, coord. Stan Stoica, Editura Meronia, Bucureşti, 2007, p. 360
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continua rezistenţa şi încheie pacea de la Bucureşti cu Germania, considerată drept o „pace punică” şi
un „faliment al dreptului”. Nefiind sancţionată de regele Ferdinand, reprezentanţii Antantei vor
considera clauzele drept „nule şi neavenite”. După înfrângerile suferite de germani pe frontul francez,
capitularea Bulgariei şi eliberarea Serbiei, trupele Antantei au trecut Dunărea. Regele a ordonat
mobilizarea armatei şi a declarat război Germaniei. Aşadar, războiul s-a terminat cu înfrângerea
Puterilor Centrale, pierderi umane şi materiale considerabile.
Încă din 8 ianuarie 1918, preşedintele american Woodrow Wilson a făcut publice „Cele 14
puncte” care vor constitui o bază pentru ulterioarele tratative de pace. Punctele cardinale ale
programului wilsonian sunt respectul naţionalităţilor şi al drepturilor popoarelor la autodeterminare şi
dorinţa de a instaura libertatea comerţului şi schimburilor, în pofida oricărui protecţionism vamal. 1
Documentul prevedea restituirea Alsaciei şi Lorenei Franţei, autonomia popoarelor din Imperiul
Austro-Ungar, ieşirea la mare pentru Serbia (căreia i se redă autonomia, acordată şi Muntenegrului şi
României), independenţa Poloniei şi o modificare, nu foarte bine definită, a graniţelor italiene în raport
cu naţionalităţile învecinate.
De pe 12 ianuarie până pe 28 iunie 1919, a avut loc la Paris, Conferinţa de Pace, care a adunat
delegaţii din aproximativ 30 de ţări. Nu au fost însă invitaţi nici reprezentanţii statelor învinse, nici cei
ai tinerei Republici a sovietelor. Clemenceau, preşedintele Conferinţei, susţinea că ruşii trădaseră cauza
aliaţilor şi era necesar să se continue războiul de intervenţie pentru a se ridica o „ barieră” împotriva
bolşevicilor. Din cele 30 de ţări 2 învingătoare, deciziile fundamentale erau luate de cei 4 „mari”:
Woodrow Wilson-S.U.A, Georges Clemenceau- Franţa, Vittorio Orlando – Italia şi Lloyd George –
Marea Britanie.
Germania a semnat Tratatul de la Versailles, în iunie 1919, şi a fost silită să se declare
responsabilă pentru război şi să se angajeze la plata pagubelor provocate de conflict. În septembrie
1919, a venit rândul Austriei să semneze Tratatul de la Saint-Germain. Din ruinele Imperului
Habsburgic se vor înălţa Republica Austriacă, Republica Cehoslovacia şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi
Slovenilor. În noiembrie 1919, Bulgaria a semnat Tratatul de la Neuillz, prin care i se impunea
redimensionarea teritoriului în favoarea României, a Iugoslaviei şi a Greciei. În iunie 1920, Tratatul de
la Trianon a reglemententat problema Ungariei.
Prăbuşirea monarhiilor, ascensiunea ideii naţionalismului unificator, a avansării principiilor de
autodeterminare, reenunţate în stilul wilsonian, finalizează procesul amplu al formării statelor naţionale
europene. Dacă elita intelectuală reînviase în secolul al XIX-lea limba şi tradiţia populară, pe baza
1
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cărora a luat naştere „conştiinţa colectivă” a propriului trecut etnic şi cultural, conştiinţa naţională
afirmată războinic este dublată de principiile politice care deschid secolul al XX-lea.

Deşi expresia

naţionalismului etnic părea o stare complicată, Conferinţa de Pace de la Paris, încheiată după Primul
Război Mondial va da măsura noilor idei şi apiraţii politice şi culturale. Se nasc sau renasc state :
Cehoslovacia, Polonia, Austria, Ungaria, Iugoslavia, iar altele îşi desăvârşesc conceptul de naţiune
statală, unitară, precum România.
Dacă la începutul secolului al XX-lea proiectul etnonaţional a stat la baza creării lumii statale
din Europa, la sfârşitul secolului al XX-lea, multiculturalitatea, între autonomie şi integrare, provoacă
Uniunea Europeană în procesul confruntării cu naţionalismul, uneori cu tendinţe exacerbate.
Asigurarea diversităţii în unitate pare a fi un modus vivendi, care să protejeze atât identitatea culturală a
popoarelor europene, dar şi interdependenţa naţional statală. Azi, la final de centenar, Europa şi-a
demostrat încă o dată rolul său istoric, şi-a asumat o primă provocare deschisă cu Primul Război
Mondial de a da naştere la statele naţionale şi, azi o altă provocare de a se identifica cu statul-naţiune,
statul european.
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ŞIRUL LUI FIBONACCI
Prof. TIMOFTI AFRODITA, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău
Lucrarea Şirul lui Fibonacci este un omagiu adus marelui matematician italian Leonardo
Fibonacci care a lăsat moştenire lumii o operă vie, universală. Informaţiile din lucrarea Liber Abaci
au revoluţionat Europa şi continuă să se actualizeze continuu. Seria numerelor 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …
era cunoscută în India ca seria numerelor Hemachandra. şi erau omniprezente: în natură, muzică, artă
şi ştiinţă. Fibonacci le redescoperă folosindu-le ca pe nişte chei în rezolvarea misterelor lumii.
Suportul matematic este simplu: luăm două numere consecutive din şir, din suma lor apare următorul
număr. Retroactiv, dacă aşezăm toate numerele de la primul şi până la cele două ultime alese în
pătratele asociate lor, putem construi un dreptunghi final, unificator având ca fir roşu

spirala

Fibonacci, spirala universului, codul metafizic al galaxiilor.
Galeria occidentală din Pisa, Piazza dei Miracoli-Camposanto găzduieşte statuia ridicată în
secolul al XIX-lea în memoria matematicianului Leonardo Pisano Bogollo, (1170 - 1250) cunoscut şi
sub numele de Leonardo din Pisa, Leonardo Bonacci, Leonardo Fibonacci sau Fibonacci.
Cel mai talentat matematician din Occidentul EvuluiMediu,cel mai mare geniu de teoria
numerelor între Diophantus şi Fermat 1, Fibonacci a intrat în istorie prin răspândirea în Europa a
sistemului de numărare indo-arab (sistemul pozitional folosit şi astăzi, bazat pe zece cifre, punct
zecimal şi simbol pentru zero) şi pentru şirul de numere folosit ca exemplu în cartea sa, Liber Abaci.
şir devenit ulterior Şirul lui Fibonacci.
Leonardo Fibonacci s-a născut în jurul anului 1170. Tatăl său Guglielmo era un negustor
prosper şi consultant comercial în Bugia, port la est de Alger în Africa de Nord. Leonardo îşi însoţea
tatăl în deplasările de afaceri familiarizându-se de mic cu situaţii practice de rezolvare a problemelor
matematice şi sistemul hindus-arab.
Tinereţea lui Fibonacci a fost o sumă de călătorii iniţiatice prin aproape toate ţările
mediteraniene timp în care a studiat cu învăţaţii arabi ai acelor vremuri. În 1202, la vârsta de 32 de ani,
publică lucrarea Liber Abaci (Cartea lui Abacus sau Cartea de calcul). Cartea este scrisă în limba latină
şi descrie regulile de calcul pentru adunare, scădere, înmulţire, împărţire în noul sistem de numeraţie.
1

P. Singh, Historia Mathematica vol. 12 (1985), paginile 229-244
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Informaţiile aduse au un impact major în educaţia şcolară şi prin urmare Europa abandonează rapid
cifrele romane care erau de fapt litere cu semnificaţii de valori: I-1, V-5, X-10, L-50, C-100, D-500 şi
M-1000 (urme ale existenţei lor putând fi admirate şi astăzi, mai ales pe frontispiciile monumentelor
romane). Cercetările lui Leonardo sunt recunoscute de contemporanii săi care în anul 1240 îi acordă un
salariu în acest sens.
În capitolul al doisprezecelea din Liber Abaci, Fibonacci propune următoarea problemă: câte
perechi de iepuri se nasc într-un an dintr-o pereche de iepuri ştiind că o pereche de iepuri devine fertilă
după o lună, moment în care, poate da naştere unei alte perechi de iepuri. Soluţia numără perechile de
iepuri nou apărute pe parcursul celor 12 luni astfel: în prima lună: o pereche, în luna a doua: o pereche,
în luna a treia: două perechi, în luna a patra trei perechi, … , ajungând astfel la secvenţa de numere: 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Observăm că fiecare element din serie- începând cu al treilea, este
suma celor două precedente.
Matematic, secvenţa infinită: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … poate fi definită prin F(1)=1,
F(2)=1 şi F(n)=F(n-1)+F(n-2) pentru n=3, 4, 5, …
Înainte de Fibonacci, spune DE Knuth în lucrarea de informatică Algoritmi Fundamentali,
secvenţa F(n) fusese deja discutată de oamenii de ştiinţă indieni care erau foarte interesaţi de modelele
ritmice. Astfel numerele 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … sunt deja menţionate de Hemachandra (1150) şi
Gospala (înainte de 1135) 1.
Dar cel care a numit seria F(n) - numerele Fibonacci a fost matematicianul francez Edouard
Lucas (1842-1891) care a descoperit nu doar importante şi multe aplicaţii practice, dar şi o nouă serie
de numere 2,1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47 – numită – numerele Lucas. Dacă privim şirul lui Fibonacci 1, 1,
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … putem calcula raportul dintre oricare doi termeni consecutivi şi, progresiv,
ajungem la ~1,618. Acest număr este notat cu Phi şi reprezintă cel mai frumos număr din matematică
supranumit şi Secţiunea de Aur, Raportul de Aur, sau Numărul de aur. Phi poate fi legat de Pi: prin
formula: 2*cos(¶/5)= Φ.
Phi sau Φ, care este ~ 1.618 0339 887 ..., a fost descris de către Johannes Kepler ca unul dintre
cele două mari comori ale geometriei. (cealaltă este Teorema lui Pitagora). El apare în multe construcţii
geometrice de bază: al celor 3 linii egale aşezate fiecare la mijlocul celeilalte, al triunghiului echilateral
încadrat în cerc, al pătratului înscris în semicerc, etc. Când relaţiile de bază sunt utilizate pentru
crearea unui triunghi dreptunghic acestea conduc la construcţia celei mai mari piramide egiptene
creând un unghi de 51,83 cu cosinusul = Φ.

1

http://varnam.nationalinterest.in/2004/10/fibonacci_or_hemachandra_numbe/
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Dalele Penrose. Multă vreme s-a considerat că este imposibil să acoperim optim o suprafaţă
dreptunghiulară având la dispoziţie dale cu 5 laturi. Soluţia a fost găsită în Phi - Secţiunea de Aur.
Formele triunghi găsite într-un pentagon sunt combinate în perechi. Se creează două seturi
de plăci: primul cu formele gresiei numite zmee şi săgeţi şiun altul cu forme diamant. Decagoanele
grupate arată ca pentagon de la distanţă, iar raportul dintre cele două tipuri de gresie în tiparele care
rezultă este întotdeauna Phi.

Fig. 2

Fig. 1

Phi oferă, de asemenea simetrie pentagon în 3D sub formă de Quasicrystal. Cele mai multe
cristale în natură, cum ar fi cele din zahăr, sare sau diamante, sunt simetrice şi toate au aceeaşi orientare
pe întregul cristal. Quasicrystals reprezintă o nouă stare a materiei, cu unele proprietăţi de cristale şi
altele de materie non-cristaline, cum ar fi sticla.
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe a decis să acorde Premiul Nobel pentru chimie în 2011 lui
Daniel Shechtman de la Technion - Israel Institute of Technology din Haifa, pentru descoperirea de
Quasicrystals, o formă nouă de organizare a materiei având la bază virtuţile Phi.
Dacă în cazul suprafeţelor 2D erau necesare două forme pentru acoperire optimă, în situaţia 3D
a fost suficientă o singură formă cu şase feţe, fiecare având aspectul unui diamant ale cărui diagonale
sunt în raportul de Phi. Raportul microscopic al distanţelor între atomi este de asemenea, legat de
Numărul de Aur.

Fig. 4
Fig. 3
În Quasicrystals, au fost găsite mozaicurile fascinante ale lumii arabe reproduse la nivelul
atomilor în modele regulate, care nu se repetă. Deşi configuraţia găsită în Quasicrystals a fost
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considerată iniţial, imposibilă, Premiul Nobel pentru Chimie 2011 recunoaşte o descoperire care a
schimbat ireversibil modul în care chimiştii concep materia solidă. De atunci, cercetătorii au produs
multe alte noi tipuri de Quasicrystals în laborator (inventând tigăi, motoare diesel, variate tipuri de oţel)
sau au descoperit în mod natural Quasicrystals (aşa cum s-a constatat în analiza probelor minerale
dintr-un râu din Rusia).
Compania britanică Lorraine Cosmetics a sponsorizat în 2012, concursul Britain's Perfect Face.
Competiţia a atras 8045 de concurenţi, iar câştigătoare a fost Florence Colgate. O explicaţie mai
completă cu privire la motivul pentru care Florence a fost considerată de privitori şi juraţi drept chipul
perfect ne trimite cu gândul la Proporţia Divină. Şi în cazul ei, ca şi în cazul celebrei Gioconda au
existat nu unul, ci mai multe Rapoarte de Aur pe dimensiunile orizontale şi verticale ale feţei. Rezultă
că frumuseţea este, de asemenea, o funcţie matematică dependentă de forma şi poziţia a numeroase
curbe găsite pe faţa umană.
Luca Pacioli, un contemporan al lui Leonardo Da Vinci este primul care scrie despre Raportul
de Aur în De Divina Proportione. Dar termenul Phi, apare abia în anul 1900 când matematicianul
american Mark Barr alege litera grecească Φ, pentru a desemna această proporţie. Până la el acest
procent omniprezent a fost cunoscut sub numele Secţiunea de Aur şi Raportul de Aur, precum şi
Proporţia Divină.
Phi este cu siguranţă considerat cel mai frumos număr din univers.
Phi este prima literă de la Phidias, cel care a folosit Raportul de Aur în sculpturile sale, precum
şi echivalentul grec la litera F, prima literă de Fibonacci. Phi este, de asemenea, a 21 literă din alfabetul
grecesc, iar 21 este număr Fibonacci.
Phi, asemenea lui Pi, este un raport definit de o construcţie geometrică. El este raportul dintre
segmentele de dreaptă A şi B, sau B şi C, pentru care avem: A este de 1.618 de ori ... B şi B este de
1.618 de ori ... C. sau inversând termenii C este 0,618 ... din B şi B este 0,618 ... din A

Fig. 5
Dacă împart linia din nou şi din nou în acelaşi mod, progresiv, pot crea un stick de măsurare sau
o Riglă de Aur şi chiar o Grilă de Aur.
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Informaticienii au creat la adresa www.phimatrix.com un soft de analiză, un instrument de
grafică şi design bazat pe regulile Numărului de Aur Phi. El nu doar constată ce există deja, ci poate
proiecta orice de la maşini la mobilier sau haine, dezvăluind proporţiile Phi din ADN sau din piaţa de
valori.
Phi este intrinsec legat de numărul 5. Un cerc de 360 de grade împărţit în cinci secţiuni egale
produce un unghi de 72 de grade, şi cosinus de 72 de grade se 0.3090169944, care este exact jumătate
din Phi, reciproca de Phi, sau 0.6180339887. Phi însuşi este calculat folosind rădăcina pătrată din cinci,
după cum urmează: 5 ^ .5 * 0.5 + 0.5 = Phi.
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Spirala Fibonacci apare atât în plan cosmic cât şi în
arhitectură, artă medicină, sau în natură. O regăsim în nu
doar în creaţiile artiştilor - Simfonia a V-a de Beethoven,
sonatele lui Mozart, în picturile renascentiste, dar şi în
pattern-urile lumii vii: în cochilia nautilus, în osatura unui
stup, în raportul dintre numărul de albine şi bondari, în
Fig. 9

dispunerea geometrică a petalelor de trandafir, a frunzelor
şi seminţelor plantelor, în curburile vârtejurilor de apă şi

harta curenţilor de aer, în amprenta umană şi codul ADN, demonstrând existenţa unui model divin care
parcă pune în practică formula fericirii. Prin Şirul lui Fibonacci, putem vorbi astfel desprecontribuţia
matematicii la identificarea unui înalt spaţiu energetic, un plan al armoniei universale, un nivel al
conştiinţei echilibrului.
Fiind considerat un ciclu infinit, din punct de vedere spiritual Şirul lui Fibonacci este asemănat
cu un trandafir cu 5 petale simbolizând unitatea celor cinci elemente de bază: pământ, apă, foc, aer şi
eterul ceresc. Cifra cinci simbolizează centrul, armonia, echilibrul.
Dacă ne imaginăm două galaxii întrepătrunse care au plecat la rândul lor, recursiv de la suma a
două numere 0 şi 1 şi au continuat cu 1, 2, 3, … regăsim structura Fibonacci repetată infinit în cod
metafizic. Cu cât numerele sunt mai mari cu atât raportul dintre ele se apropie mai mult de Proporţia
Divină (1:1,618), iar asociaţia cu Divinitatea este imediată.
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EFECTUL CASIMIR
Prof. NICOLETA VASCAN, Colegiul Naţional ,,Ferdinand I’’ Bacău
Prof. ADINA –GABRIELA GRIGORE, Liceul Tehnologic Liteni, jud.Suceava
Efectul Casimir joacă un rol important în măsurarea forţelor ce apar la scară nanometrică sau
micrometrică Legea gravitaţiei a lui Newton a fost testată de nenumărate ori la distanţe macroscopice
observând mişcarea planetelor dar nimeni nu a reuşit până acum să verifice legea la scară micronică
cu mare precizie.Astfel de teste sunt importante deoarece multe modele teoretice ce încearcă să unifice
cele 4 forţe fundamentale prezic existenţa unei forţe nedescoperite ce poate acţiona la această scară
Cuvinte cheie: forte,atractie, vid,fluctuatii,microdispozitive.
Ce se întâmplă dacă iei două oglinzi şi le aranjezi în aşa fel încât să stea faţă în faţă în vid?
Prima ta reacţie ar fi ,,nimic’’ De fapt ambele oglinzi sunt reciproc atrase în vid. Acest uimitor fenomen
a fost prima oară prezis în anul 1948 de către fizicianul Hendrick Casimir în timp ce lucra la Philips
Research Laboratories în Eindhoven asupra soluţiilor coloidale. Fenomenul este cunoscut acum sub
numele de efect Casimir
Mulţi ani efectul nu a fost decât o curiozitate teoretică dar interesul pentru fenomen a înflorit în
ultimii ani. Fizicienii au realizat că forţa Casimir afectează funcţionarea microdispozitivelor,iar
aprofundarea fenomenului a condus la măsurarea forţei cu acurateţe.
Deşi forţa Casimir pare doar o speculaţie ea este înţeleasă destul de bine în prezent. La
începutul mecanicii clasice ideea vidului era simplă.Vidul era ceea ce rămâne după ce goleşti un
container de toate particulele lui şi scazi temperatura . Apariţia mecanicii cuantice a schimbat noţiunea
de vid. Toate câmpurile –în particular câmpul electromagnetic-au fluctuaţii. Cu alte cuvinte,valoarea
lor variază în jurul unei constante,valoarea medie. Chiar şi un vid perfect are fluctuaţii de câmp
cunoscute ca ,,fluctuaţii de vid’’,energia medie corespunzând la jumătate din energia unui foton.
Pe de altă parte fluctuaţiile vidului nu sunt doar abstracţii ale minţii unui fizician. Au fost
observate consecinţe ce au fost direct vizualizate în experimente la scară microscopică. De exemplu,un
atom în stare excitată nu rămâne acolo un timp infinit si va reveni în starea fundamentală emiţând
spontan un foton. Acest fenomen este o consecinţă a fluctuaţiilor vidului.Imaginează-ţi că ţii un creion
drept pe marginea degetului. Acesta va rămâne în acastă stare dacă mâna ta este perfect stabilă şi nimic
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nu perturbă echilibru. Dar orice mică perturbaţie va determina ieşirea din starea de echilibru. În mod
similar, fluctuaţiile vidului determină revenirea atomului excitat în stare fundamentală.
Forţa Casimir este cel mai cunoscut efect mecanic al fluctuaţiilor vidului. Considerăm distanţa
dintre oglinzi ca o cavitate. Toate câmpurile electromagnetice au un spectru caracteristic ce conţine
multe frecvenţe diferite. În vidul liber toate frecvenţele sunt egale ca importanţă. Dar în cavitate unde
câmpul se reflectă între cele două oglinzi situaţia e diferită. Câmpul este amplificat dacă multiplii
întregi ai semilungimii de undă se potrivesc exact în interiorul cavităţii. Lungimea de undă corespunde
unei cavităţi rezonante. Pentru altă lungime de undă câmpul este atenuat. Fluctuaţiile vidului sunt
atenuate sau amplificate după cum frecvenţele lor corespund unei cavităţi rezonante sau nu..
O mărime fizica importantă când se discută despre forţa Casimir este presiunea câmpului de
radiaţii. Fiecare câmp are energie. Cum toate câmpurile se pot propaga în spaţiu,ele pot exercita
presiune asupra suprafeţelor aşa cum un râu exercită forţe asupra barajului. Această presiune a
radiaţiilor creşte odată cu energia câmpului electromagnetic. La frecvenţa de rezonanţă presiunea
radiaţiilor este mai puternică în interiorul cavităţii decât în exterior şi oglinzile sunt împinse în direcţii
opuse. In afara rezonanţei însă presiunea radiaţiilor în interiorul cavităţii este mai mică decât în exterior
şi oglinzile sunt atrase una de cealaltă..
Se pare că la echilibru componentele care se atrag au un impact superior celor de repulsie.
Pentru două oglinzi perfecte plane,paralele forţa Casimir este de atracţie şi oglinzile sunt atrase
Chiar dacă forţa Casimir este prea mică pentru a fi observată la nişte oglinzi aflate la distanţe de câţiva
metri,aceasta poate fi măsurată dacă oglinzile sunt situate la distanţe de ordinul micronilor. De
exemplu,două oglinzi cu suprafaţa de 1 cm2aflate la distanţa de 1μm se atrag prin forţe de 10-7 N-o forţă
aproximativ egală cu greutatea unei picături de apă cu diametrul de 1 mm. Chiar dacă această forţă pare
mică, la distanţe mai mici de un micrometru forţa Casimir devine cea mai puternică forţă ce acţionează
între două corpuri neutre. Într-adevăr,la o distanţă de 10nm una faţă de cealaltă-efectul Casimir produce
o presiune de aproximativ o atmosferă.
Chiar dacă nu ne întâlnim direct cu distanţe aşa de mici în viaţa de zi cu zi,ele sunt importante
în structuri nanometrice şi sisteme microelectromecanice (MEMS). Acestea sunt dispozitive micronice
,,inteligente’’în care elementele mecanice şi părţile mobile,cum ar fi senzorii mici,sunt gravate în
silicon. Componentele electronice sunt apoi legate într-un dispozitiv de procesare a informaţiei. MEMS
are multe aplicaţii în ştiinţă şi inginerie şi deja sunt folosiţi ca senzori de presiune la air-bag-urile
maşinilor.

271

Cum MEMS sunt fabricate la scară micronică sau submicronică, forţa Casimir ţine la un loc
elementele mici din dispozitive –au relatat Michael Roukes şi colaboratorii săi de la California Institute
of Technology (2001Phys.Rev.B63033402)
În 2001 Federico Capasso şi grupul său de la Lucent Technologies au arătat cum poate fi
utilizată forţa pentru a controla mişcarea mecanică a dispozitivelor MEMS.(2001Science2911941)
Cercetătorii au suspendat o plăcuţă de polisilicon de o bară de torsiune-o bară de torsiune orizontală
de câţiva microni în diametru.(figura 1)

Figura 1
a) Dispozitivul MEMS este alcătuit dintr-o plăcută de polisilicon suspendată de un fir de torsiune
de câţiva microni în diametru.Când o sferă metalică (violet) se apropie de plăcuţă forţa Casimir
determină rotirea plăcuţei în jurul firului
b) microfotografie a dispozitivului.
Cercetătorii au mai studiat şi comportarea mecanică a dispozitivului MEMS făcând să oscileze
plăcuţa.Forţa Casimir reduce rata de oscilaţie şi a condus la fenomene neliniare cum sunt histerezisul şi
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bistabilitatea frecvenţei răspunsului oscilatorului.Acest comportament este în concordanţă cu calculele
teoretice.
Măsurarea efectului Casimir
Când efectul a fost pentru prima dată prezis în 1948,era foarte dificil să fie măsurat folosind
echipamentul existent în acea perioadă .Una din primele experienţe a fost condusă în anul 1958 de către
Marcus Spaarnay de la Philips Eindhoven, care a investigat forţa Casimir dintre două oglinzi plane din
aluminiu,crom sau oţel.Spaarnay a măsurat forţa utilizând un dinamometru,extensia lui fiind
determinată de capacitatea celor două oglinzi. Pentru a preveni anularea forţei Casimir de către forţa
electrostatică,cele două oglinzi au fost ţinute în mediu neutru până la experiment. Spaarnay a trebuit să
se asigure şi de paralelismul celor două oglinzi, forţa Casimir fiind sensibilă la variaţiile de distanţă.
Experieţele lui Spaarnay nu au contrazis teoria lui Casimir.
În 1997, Steve Lamoreaux de la University of Washington din Seattle a măsurat forţa Casimir
dintre o lentilă cu diametrul de 4 cm şi o plăcuţă de cuarţ de grosime 2,5 cm, fiecare dintre ele fiind
acoperită cu aur sau cupru. Lentilă şi plăcuţa erau conectate la un pendul de torsiune aşezat într-un vas
cilindric vidat. Când Lamoreaux a apropiat lentila şi plăcuţa la distanţe de câţiva microni, forţa Casimir
a atras cele două obiecte făcând pendulul să se rotească. Experienţele sale certificau teoria lui Casimir
cu acurateţe de 5%.
Inspirati de experienţele lui Lamoreaux, mulţi alţi cercetători au încercat alte măsurători
Casimir. Umar Mohideen şi colaboratorii săi de la University of California din Riverside, spre
exemplu, au măsurat forţa de interacţiune dintre o sferă de polistiren îmbrăcată în aluminiu sau aur
ataşată unui cantilever al unui microscop de forţă atomică si un disc drept placat şi el cu aceste
metale.(figura2). Forţa de atracţie dintre cele două a fost monitorizată de către un fascicul laser. S-a
măsurat forţa cu o acurateţe de 1% din valoarea teoretică aşteptată.
Singurul experiment recent ce imită configuraţia iniţială a lui Casimir cu oglinzi paralele a fost
condus de Gianni Carugno, Robert Onofrio şi colaboratorii lor de la Universitatea din Padova, Italia. Ei
au măsurat forţa dintre o plăcuţă rigidă placată cu crom şi

suprafaţa plană a unui cantilever

confecţionat din acelaşi material şi separate prin distanţe de 0,5-3 μm. Cercetătorii au ajuns la o
performanţă de 15% din valoarea teoretică prevăzută. Acest calcul aproape nesatisfăcător s-a datorat
dificultăţilor tehnice întâlnite în experiment.
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Figura 2
Dificultăţi de măsurare.
Una din problemele studierii efectului Casimir este că oglinzile reale nu sunt perfect plane ca
cele considerate de Casimir initial. Pe de altă parte,oglinzile reale nu reflectă toate frecvenţele perfect.
Mai mult,toate oglinzile devin transparente la frecvenţe înalte. Se pare că forţa Casimir dintre două
oglinzi metalice reale aflate la distanţa de 0,1 microni este doar jumătate din valoarea teoretică prezisă
pentru oglinzi perfecte. Apoi, experienţele au loc la temperatura camerei ceea ce cauzează fluctuaţii
termice ce determină o creştere a presiunii radiaţiilor şi o valoare mai mare pentru forţa Casimir mai
mare decât cea asteptată.Aceste fluctuaţii sunt importante doar la distanţe peste 1 micron.
O altă problemă la calcularea forţei Casimir este faptul că oglinzile reale nu sunt perfect
şlefuite.Multe oglinzi sunt obţinute prin depunerea pe un substrat a unui strat metalic prin metoda
,,sputtering”. Aceste filme prezintă rugozităţi de ordinul 50 nm. În timp ce această denivelare nu este
vizibilă cu ochiul liber,ea influenţează forţa Casimir.
Concluzii
Efectul Casimir ar juca un rol important în măsurarea forţelor ce apar la scară nanometrică sau
micrometrică Legea gravitaţiei a lui Newton a fost testată de nenumărate ori la distanţe macroscopice
observând mişcarea planetelor. Dar nimeni nu a reuşit până acum să verifice legea la scară micronică
cu mare precizie.Astfel de teste sunt importante deoarece multe modele teoretice ce încearcă să unifice
cele 4 forţe fundamentale prezic existenţa unei forţe nedescoperite ce poate acţiona la această scară.
În ciuda eforturilor cercetătorilor, rămân multe întrebări fără răspuns asupra efectului Casimir.
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MIŞCAREA PLANETELOR
Prof. PATRICIA ELENA FAUR, Şcoala „Oltea Doamna” Oradea, Bihor
Problema calculului orbitelor planetelor nu este deloc simplă. Planetele interacţionează
atât cu Soarele cât şi între ele, astfel încât problema de rezolvat nu mai este o problemă de două
corpuri. Dacă ţinem cont că interacţiunea ce predomină este interacţiunea gravitaţională dintre
planete cu Soarele, celelalte interacţiuni leputem neglija, într-o primă aproximaţie atuncicând
calculăm orbitele planetelor în jurul Soarelui.
Cuvinte-cheie:Planeta, Kepler, orbita, mişcare, Soare
În prima lectie de astronomie, sunt amintite legile lui Kepler. Este o istorie lungă în spatele
acestor legi, Kepler pornind studiile sale de la nişte observaţii făcute cu ani înaintea lui de către Tycho
Brahe. O sută de ani după Kepler, Newton a fost capabil să obţină legile lui Kepler pornind de la
propriile legi ale mişcării şi legea gravitaţiei universale. Legea gravitaţiei lui Newton descrie modul în
care masele se atrag reciproc prin forţa de gravitaţie.
Iata cele 3 legi ale mişcării planetelor, enunţate de către Johannes Kepler (1571-1630)
Legea nr. 1 Planetele se mişcă în jurul stelelor pe traiectorii eliptice, stelele fiind situate întrunul dintre focarele elipselor astfel descrise.
Legea 2.O linie ( raza vectoare a planetei) care uneşteoplanetăcu steaua sa străbate arii
egaleînintervaleegalede timp. (vezi figura 1).
Legea 3. Pătratul perioadei de revolutie aunei planeteestedirectproporţională cucubulaxeisemimajoră a orbitei sale. (vezi figura 2).

Fig. 1

Fig.2

Aceste legi pot fi derivate din următoarele legi:
A doua lege a lui Newton: Pentruo particulă, masade acceleraţieesteegală cu forţace acţionează
asupra particulei.
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Legea gravitaţiei lui Newton: Fiecare obiect din univers atrage orice alt obiect de-a lungul
unei linii care uneşte centrele obiectelor şi este proporţional cu masa fiecărui obiect şi invers
proporţional cu distanţa dintre obiecte.
Vomîncepeprina faceopresupunere, aceea căsoareleşioplanetă care orbitează în jurul ei
potfireprezentate demasepunct, şicăforţadintreeleeste dată delegeagravitaţiei lui Newton. Vom mai
presupunere că nuesteadevărat, căsoareleeste"fix" în spatiu şi nu semişcă.
Fieunsistem de coordonatecusoarele(masa M), laorigineşioplanetă(masa m, se presupunecă
estemult mai micădecâtM) înorbităîn jurul ei.
Fie r=distanţa dintresoareşiplanetă
θ =unghiuldintreaxa xşilinia ce uneşte soarele cuplaneta.
Într-un sistem de coordonate cartezian, poziţia unei particule mişcătoare este dată de (x(t),y(t))
•
la timpul t. Viteza sa va fi  •
.
 x(t ), y (t ) 



Încoordonate

polare,

vomfolosi,pentru

adescrietraiectoriaplanetei,r(t)

şi

θ(t),

unde

r

estedistanţaradială de launpunct fixşiθesteunghiulazimutal (Unghiul azimutal este un unghi în plan
orizontal între nordul real şi satelit) măsuratde laoliniefixă.
Definim doi vectori unitate (cu lungime 1), eR arătând de la origine la
planeta,er = (cos(θ), sin(θ))=i cos(θ)+j sin(θ)
şi vectorul

eθ rotit 90o contra-sensului acelor de ceasornic de la eR,

eθ

=

(-sin(θ), cos(θ))=-i sin(θ)+j cos(θ). (vectoriiunitateîn direcţiaradialăşidirecţia
tangenţială(perpendicular pe direcţia radială) îndreptaţi îndirecţia derotaţie).
Poziţia

planetei

este

data

der(t)

=

r(t)

er

=

r(t)(cos(θ),

sin(θ)).

Notă: vectorii sunt cu litere îngroşate, deci r(t) este vectorul de la origine la planeta., r(t) este lungimea
vectorului.
Reţineţi că
er'(t) = (cos(θ(t)), sin(θ(t)))' = θ'(t)(-sin(θ(t)), cos(θ(t))) = θ'(t) eθ , deci

der
= eθ
dθ

şieθ'(t) = (-sin(θ(t)), cos(θ(t))' = θ'(t)(-cos(θ(t), -sin(θ(t)) = -θ'(t) er , deci deθ
= −e r
dθ
Viteza planetei este dată dev(t) = r '(t) = r'(t) er (t) + r(t) er '(t) = r'(t) er + r(t)θ'(t) eθ
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v=
sau

de dθ
de
dr
dθ
dr
dr
dr
eθ + er
=r
=r r
+ er
= r r + er
dt
dt
dt
dθ dt
dt
dt
dt

Acceleraţia planetei este dată de
a(t) = v '(t) =r’’(t)= r'(t) er '(t) + r''(t) er + r(t)θ'(t) eθ '(t) + (r(t)θ''(t) + r'(t)θ'(t)) eθ
astfel,a(t) = r'(t)θ'(t) eθ + r''(t) er - r(t)θ'(t)θ'(t) er + (r(t)θ''(t) + r'(t)θ'(t)) eθ
şia(t) = (r''(t) - r(t)θ'(t) 2 ) er + (r(t)θ''(t) + 2r'(t)θ'(t)) eθ
sau a= dv

dt

=

(1)

d  dr
dθ 
eθ 
 er +
dt  dt
dt 

d 2θ
d 2r
dr dθ
 dθ 
eθ + r 2 eθ − r 
= 2 er + 2
 er
dt dt
dt
dt
 dt 
2
 d 2r
 dr dθ
d 2θ 
 dθ  


+ r 2 eθ
=
− r
 e r +  2
 dt 2
dt
dt
dt
dt 





2

Ecuaţiilor diferenţialeale mişcării
Conform legii gravitatţei lui Newton, forţa gravitaţională F pe planetă este îndreptată spre soare şi are
următoarea ecuaţie:

F =−

GmM
er
r2

unde M este masa soarelui
m este masa planetei
G este constanta gravitaţională
r este distanţa de la centrul Soarelui la planetă.
A doua lege a lui Newton spune că F=m a, unde a este vectorul acceleraţie.
Dar ştim că

a (t ) =

d 2r .
d 2 r , deci F se mai poate scrie ca
F
=
m
dt 2
dt 2

Obţinem aşadar ecuaţia de mişcare a planetei:

m

GmM
d 2r
er
=−
2
r2
dt

Notând k=G M şi înlocuind şi folosind coordonate polare, ecuaţia scrisă devine:
k
d 2r
= − 2 er
2
r
dt

unde r=r er.
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Înlocuind

k
d 2r
în (1), vom obţine relaţia: (r''(t) - r(t)θ'(t) 2 ) er + (r(t)θ''(t) + 2r'(t)θ'(t)) eθ= − 2 er
2
r
dt

Identificând coeficientii lui er şi e θ , obţinem doua ecuaţii diferenţiale:
2
 d 2r

θ
d




− r

2
 dt

dt


=− k
sau 
r2

r''(t) - r(t)θ'(t)2= −

k
r2

(4)

şi r(t)θ''(t) + 2r'(t)θ'(t)=0

 dr dθ
d 2θ 
 2
+ r 2 
dt dt
dt 
sau 
=0

(2)

Înmulţind relaţia de mai sus cu r şi integrând, vom obţine relaţia

d  2 dθ 
=0
r
dt  dt 

 dθ 
Integrăm şi obţinem  r 2
 = h , unde h este o constantă.
 dt 

Ecuaţia(3)

este

echivalentă

cu

(3)

conservareamomentului

cinetic

(un

principiufiziccareîntotdeaunaeste valabilîncazulunei forţecentrale). De asemenea, a doua legea lui
Kepler a mişcării planetei (că poziţia vectoruluirde la soarespre planetă parcurgerii egale în
perioade egale) rezultă uşor din (3).

 d 2r
h2
 2 − r 4
dθ
dt
r
Înlocuind pe
din (3) în ecuaţia (4), vom obţine 
dt
 d 2r h2 
 2 − 3  =
k
dt
r 
adică 
− 2
r


 =
 − k
r2

(5)

care este o ecuaţie diferenţială neliniară de ordinul doi pentru distanţa r în funcţie de timpul t.
Din păcate, aceasta ecuaţie nu are o soluţie elementară. Cu toate acestea, este posibil să se rezolve
pentrur ca o funcţie a unghiului θ .
Pentru a face acest lucru, trebuie să transformăm ecuaţia (5) într-o ecuaţie cu θ (mai degrabă
decât t) ca variabilă independentă, şi este, de asemenea, convenabil să se introducă o nouă variabilă
dependentă, p=1/r.
Schimbăm variabila independentă de la t la θ şi obţinem:
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dr dr dθ dr h
d
=
•
=
• 2 = −h
dt dθ dt dθ r
dθ

dp
1
  = −h
dθ
r

Schimbăm variabila dependentă de la r la p şi obţinem:
d 2r
d  dp 
d  dp  dθ
= −h 
•

 = −h
2
dt  dθ 
dθ  dθ  dt
dt
2
d2p h
2 2 d p
= −h 2 • 2 = −h p
dθ
r
dθ 2

Înlocuim în relaţia (5) şi
d2p
− h2 p2
dθ 2

Împărţim prin –h2p2 şi obţinem

− h 2 ⋅ p 3 = −k ⋅ p 2

d2p
k
+p= 2
2
dθ
h

Aceasta este o ecuaţie difrenţială liniară de ordinul doi şi vom obţine soluţia
complementară p= A ⋅ cos θ + B ⋅ sin θ ,unde A şi B sunt constante arbitrare, şi o soluţie particulară
este p=k/h2.
Alegând axa x, astfel încât p este maximl (şi r minim) când θ =0, implică faptul că B=0 şi A>0.
k
+ A ⋅ cos θ
2
Deci, p= h

(6)

Astfel, folosind r=1/p, ecuaţia (6) devine
h2
1
l
k
=
r=
=
2
k
1 + e ⋅ cos θ
+ A ⋅ cos θ 1 +  Ah  cos θ
2


h
 k 
unde e=

(7)

Ah 2
h2
şi l=
.
k
k

Ecuatia (7) este ecuaţia unei secţiuni conice exprimată în funcţie de coordonatele polare r şi θ .
l se numeşte semi-latus rectum şi e este excentricitatea.
Mărimea lui e furnizează excentricitatea unei conice:
e=0
0<e<1

cerc
elipsa

e=1

parabola

e>1

hiperbola.
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Cum singura conică închisă este elipsa şi pentru că planetele se mişcă pe o orbita închisă,
putem concluziona că planetele se mişcă pe orbite eliptice având
şi semi-latus rectum

excentricitatea
e=

Ah
k

2

.
l=

2

h
k

Aceasta este prima lege de mişcare a planetelor a lui Kepler.
Atunci când o planetă face o rotaţie completă în jurul Soarelui, zona străbătută de un vector
rază este egală cuaria π ab a unei orbite eliptice.
Legea a treia a lui Kepler: P2=a3 este o formulă matematică. Aceasta înseamnă că, dacă ştim
perioada de orbită a unei planete(P =cât timp îi ia unei planetepentru a se roti în jurul Soarelui), atunci
se poate determina distanţa de la planeta la Soare(a =axa semimajoră a orbitei planetei).
De asemenea, ne spune că planetele, care sunt departe de Soare au perioade mai lungi decât
cele apropiate de Soare. Ele se mişcă mai încet în jurul Soarelui.
Legea a treia a lui Kepler este exprimată matematic ca: T2=kr3,
Unde: T este perioada orbitală a planetei,
R este distanţa medie a planetei de la Soare,
k este o constantă.
În cazul în care două corpuri sunt implicate, acest lucru poate fi scris ca o ecuaţie:
3
2
 T1   r1  ,
  =  
 T2   r2 

unde1 şi 2 sunt cele două corpuri orbită.
Pentru cazul special al planetelor pe orbită în jurul Soarelui nostru, poate fi utilizată o versiune
mai simplă de a treia legea lui Kepler. Toate orbitele planetare pot fi dimensionate la nivelul
Pământului, care au1 an pentru a călători în jurul Soareluipe o orbită la o distanţă medie de 1 unitate
astronomică(UA).
Folosind legea a treiaa lui Kepler: T2=kr3 =>12=k*13 , deci în acest caz k=1.
Legea a treia a lui Keppler descrie, cu o bună aproximaţie, sistemul solar.
În memoria lui Kepler şi a contribuţiei remarcabile pe care a avut-o în dezvoltarea fizicii
universului şi a înţelegerii mişcării planetelor, Universitatea din Linz (Austria) a luat numele lui
280

Johannes Kepler, Linz fiind oraşul în care germanul a locuit în timpul elaborării celei de-a treia sale
legi.
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DISPOZITIVE SPINTRONICE
Prof. BULUG LILIANA, Colegiul Naţional Catolic „Sf. Iosif” Bacău
Prof. VASCAN NICOLETA, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Spintronica este domeniul ştiinţei ce exploatează una dintre proprietaţile electronului – spinul.
Unul dintre cele mai ambiţioase dispozitive spintronice este calculatorul cuantic. Cea mai importantă
problemă în informatica cuantică este realizarea practică a calculatorului cuantic. În acest scop
trebuie să se dispună de sisteme cuantice cu două stări ce pot fi manipulate şi măsurate, apoi trebuie
să se realizeze analogul cuantic al circuitelor integrate din calculatorul clasic, adică qubiţii trebuie să
interacţioneze în mod controlat pentru a putea implementa un set universal de porţi cuantice.
Cuvinte-cheie: Calculator, spin, spintronică, cuantic, electron.
Spinul este un fenomen pur cuantic asociat initial cu imaginea intuitivă a electronului ce se
roteşte în jurul axei proprii. Dacă ne imaginăm electronul ca pe o sferă ce se roteşte în jurul axei proprii
(Fig.1), spinul poate avea două orientări: ,,up’’ sau down’’. Prin aplicarea unui câmp magnetic se poate
controla polarizarea de spin a curentului ce trece prin dispozitiv. Controlând spinul se dispune de un
nou canal de transmitere a informatiei.

Fig.1
Spinul este un fenomen pur cuantic asociat iniţial cu imaginea intuitivă a electronului ce se
roteşte în jurul axei proprii. Dacă

ne imaginăm electronul ca pe o sferă ce se roteşte în jurul axei

proprii, spinul poate avea două orientări:,,up’’ sau down’’. Prin aplicarea unui câmp magnetic se poate
controla polarizarea de spin a curentului ce trece prin dispozitiv. Controlând spinul se dispune de un
nou canal de transmitere a informatiei. Una din proprietaţile spinului este coerenţa, odată obţinută o
stare, ea se poate menţine mai mult timp, spre deosebire de stările de sarcină ce pot fi distruse prin
ciocniri sau imprăstieri cu alte sarcini sau impurităţi.
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Un dispozitiv deja utilizat este magnetorezistenţa gigant (GMR), structura sandwich care
este alcatuită din straturi alternative feromagnetice

şi

metalice nemagnetice. Efectul de

magnetorezistenţa gigant a fost observat cu aproximativ douăzeci de ani în urmă, când s-a descoperit că
rezistenţa unei structuri multistrat constând dintr-o succesiune de straturi magnetice si nemagnetice,
de ordinul nanometrilor, este puternic dependentă de orientarea relativă a magnetizărilor straturilor
magnetice.
Într-un conductor magnetizat (Fig.2), pentru marea majoritate a electronilor, spinul este orientat
paralel cu magnetizarea (cei roşii). Puţini au sensul orientat în sens opus (cei albi), aceştia fiind şi mai
împrăştiaţi.

Fig.2
Într-o configuraţie antiferomagnetică rezistenţa este mai mare decât într-o configuraţie
feromagnetică. Aceasta indică faptul că momentul magnetic propriu al electronilor, asociat cu spinul
acestora, joacă un rol important în determinarea proprietăţilor de transport ale acestor structure (Fig.3).

Fig.3
Cercetătorii au considerat că pot folosi această proprietate la construcţia unor detectoare
sensibile

la variaţiile

câmpului magnetic, aşa cum sunt marcatoarele de date de la hard-disk.

Informaţiile de pe hard-disk sunt depozitate în regiuni cu magnetizări diferite. O anumită stare de
magnetizare corespunde stării binare zero

şi o altă stare de magnetizare corespunde stării de

magnetizare 1. Pentru a citi informaţia un cap de citire scanează hard-diskul calculatorului şi
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înregistrează diferitele câmpuri de magnetizare. Când hard-discul devine din ce în ce mai mic,
fiecare

suprafaţă magnetizată

se restrânge. Asta

înseamnă

că

fiecare regiune magnetizată

corespunzătoare fiecărui bit devine din ce în ce mai îngustă şi se poate citi din ce în ce mai greu.
Cercetătorii din domeniul spintronicii folosesc două căi de abordare diferite în studiile lor. In
primul rând ei caută să perfecteze tehnologia existentă bazată pe GMR, fie dezvoltând materiale noi
cu o largă populaţie de spini orientaţi (numită polarizare de spin), fie aducând îmbunătaţiri
dispozitivelor existente realizând o mai bună filtrare a spinului. Acest lucru este crucial deoarece spre
deosebire de tranzistorii cu semiconductori, dispozitivele metalice existente nu amplifică semnalele.
Dacă dispozitivele spintronice ar fi semiconductoare s-ar obţine amplificarea şi s-ar crea dispozitive
multifuncţionale. Mai mult, aceste dispozitive sunt mult mai uşor de integrat în tehnologia tradiţională
cu semiconductori.
Primul
tranzistorul spin

dispozitiv spintronic bazat pe tehnologia
cu

metal–oxid–semiconductor

efect de câmp, propus în 1989 de Supriyo Datta şi Biswajit Das

a

fost
de la

Universitatea Purdue (Fig.4). În acest dispozitiv, o structură din InGaAs şi InAlAs furnizează un
canal pentru transportul electronilor între electrozii feromagnetici.

Fig.4
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Fig.5
Un electrod funcţionează ca un emitor, iar celalalt ca un colector (similar ca efect cu sursa si
drena în tranzistorul cu efect de câmp clasic). Emitorul emite electroni având spinii orientaţi de-a
lungul direcţiei magnetizării electrodului, în timp ce colectorul (cu aceeaşi magnetizare) acţionează
ca un filtru de spin, ce acceptă doar electronii cu acelaşi spin (Fig.5). În absenţa unei modificări a
spinului în timpul transportului, toţi electronii pătrund în colector. În acest dispozitiv poarta produce
un câmp ce forţeaza rotirea spinului electronilor. Curentul de electroni este modulat de precesie: un
electron intră în colector dacă spinul este paralel şi nu trece dacă spinul este antiparalel. Realizarea
unui astfel de dispozitiv a întâmpinat serioase dificultăţi. În primul rând conductivitatea metalelor
este mult mai mare decât a semiconductorilor. Acest lucru înseamnă ca vor fi mai mulţi electroni in
feromagnet decât în semiconductor, deci doar câţiva electoni cu spinii orientaţi vor pătrunde în
semiconductor. Pentru a obţine un transfer masiv de electroni e necesar ca şi conductivităţile
semiconductorului şi feromagnetului să fie apropiate, sau trebuie realizat un contact de tunelare între
feromagnet şi semiconductor, contact care să apropie conductivităţile. O cale de realizare a acestui
lucru este utilizarea unui feromagnet semiconductor ca sursă şi drenă.
Un alt dispozitiv interesant este tranzistorul de spin, în totalitate din metal, realizat de Mark
Johnson - un dispozitiv în trei straturi constituit dintr-un strat nemagnetic metalic între două straturi
feromagnetice (Fig.6). Curentul

este

modificat

de

orientarea straturilor magnetice. Când

feromagneţii au diferite direcţii de magnetizare, curentul pleacă de la bază la emitor şi colector.
Dispozitivul funcţionează ca un comutator sau o valvă de spin. Un dezavantaj al tranzistorului Johnson
este că, fiind metalic, este dificil de integrat într-un circuit semiconductor.

Fig.6
Joncţiunea magnetică tunel este un alt dispozitiv spintronic ce are aplicaţii importante. Este
alcătuită din

două straturi feromagnetice separate printr-un strat izolator. Electronii pot traversa

izolatorul prin efect tunel. Deoarece probabilitatea de trecere este determinată de spinul electrozilor,
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rezistenţa jonctiunii depinde de orientarea relativă a magnetizării electrozilor. Pentru electrozii din aliaj
feromagnetic clasic, modificarea rezistenţei relative între orientările paralele şi antiparalele depăşeşte
50℅, la temperatura mediului ambiant. Această modificare a rezistenţei se numeşte magnetorezistenţă
de tunelare.
MTJ este primul dispozitiv spintronic cu curent vertical (Fig.7). Această geometrie permite integrarea
în circuite microelectronice. Astfel MTJ de mici dimensiuni (de ordinul sutelor de nanometri) stau la
baza unui nou tip de circuit de memorie MRAM (magnetic random acces memory). Stările 0 şi 1 pot fi
stocate pe o configuraţie paralelă sau antiparalelă ale jonctiunii magnetice de tunelare. In figură,
MRAM este concepută sub forma unei reţele de MTJ capabile să citească şi să scrie pe o celulă de
memorie dată. Această memorie este non-volatilă, adică se conservă

informaţia chiar atunci când

calculatorul ori telefonul mobil nu sunt sub tensiune.

Fig.7
Unul dintre cele mai ambiţioase dispozitive spintronice este calculatorul cuantic. Particulele
numite fermioni au două stări ale spinului (,,up” şi,,down”) ce pot constitui o unitate binară numită bit
cuantic sau qubit. Un qubit în comparaţie cu clasicul bit nu se reprezintă doar prin 0 şi 1. Datorită
proprietăţii cuantice de superpoziţie el poate prezenta combinaţii arbitrare ale ambelor valori, adica un
număr infinit de posibilităţi între 0 si 1. Diferenţa principală dintre bitul clasic şi qubit este că stările
permise ale acestuia din urmă definesc un spaţiu vectorial complex, bidimensional. Scrierea generală
adoptată foloseşte vectorii ket:
a|0> +b|1>, unde a si b sunt numere complexe
O mulţime de n qubiti formează un registru cuantic de dimensiune n. Stările cuantice
corespunzătoare aparţin unui spaţiu Hilbert de dimensiune

. Când se efectuează un calcul pe un

calculator clasic, diferitele intrări necesită rulări separate. În schimb un calculator cuantic poate
efectua calcule într-o singură rulare pentru un număr arbitrar de intrări.O altă proprietate importantă
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ce apare la calculatorul cuantic este corelarea stărilor. Aceasta reprezintă cea mai spectaculoasa
manifestare a mecanicii cuantice care a fost observată la sistemele cuantice şi este echivalentă cu
existenţa unei corelări între măsuratorile efectuate pe particule aflate în locuri diferite. După ce
două particule au interacţionat, ele nu mai pot fi descrise prin stări independente între ele ci rămân în
corelaţie cuantică.Datorită proprietăţilor de superpoziţie si corelare cuantică, viteza de calcul a acestui
calculator creşte de

ori, odată cu creşterea numărului

de qubiţi folosiţi, în timp ce la un

calculator clasic această viteză creşte de n ori.Una din probleme este implementarea unui calcul pe un
calculator cuantic. Trebuie să existe o posibilitate de a controla evoluţia în timp a stărilor dintr-un
registru cuantic, evoluţia fiind descrisă de un operator unitar, ce constitue o poarta cuantica. Cea mai
importantă problemă în informatica cuantică este realizarea practică a calculatorului cuantic. În
acest scop trebuie să se dispună de sisteme cuantice cu două stări ce pot fi manipulate şi măsurate,
apoi trebuie să se realizeze analogul cuantic al circuitelor integrate din calculatorul clasic, adică
qubiţii trebuie să interacţioneze în mod controlat pentru a putea implementa un set universal de porţi
cuantice. Un veritabil candidat pentru informatica cuantică este un electron captiv într-o structură
izolată numită quantum dot - lucru extrem de dificil de obţinut experimental. Alte sisteme cu două
nivele propuse pentru a implementa qubit-ul sunt spinul nuclear al moleculelor, stările excitate
ale ionilor în capcane, cavităţile cuantice electrodinamice , dispozitivele supraconductoare.
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MICROSCOPIA FOLOSIND EFECTUL TUNEL (STM)
Prof. DRAGOŞ DECEBAL FLORESCU, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Lucrarea de faţă studiază efectul tunel şi aplicaţiile sale practice. Pe baza efectului tunel pot fi
explicate o serie de fenomene cum ar fi emisia la rece a electronilor, dezintegrarea α, efectul
Josephson, tunelarea spinului etc. De asemenea, efectul tunel stă la baza unor dispozitive electronice
ca dioda Gunn, joncţiunea supraconductoare Josephson, joncţiunile magnetice tunel etc. O recentă
aplicaţie a fectului tunel o constituie microscopul tunel cu baleiaj.
Cuvinte-cheie:electron, groapă de potenţial, efect tunel, ecuaţia lui Schrödinger
1.1.

Electronul liber

Prin noţiunea electron liber se înţelege un electron care se mişcă într-un spaţiu în care energia
potenţială este zero, U = 0. în acest caz electronul se mişcă liber, neexistând foţe exterioare care să
acţioneze asupra lui. Dacă U = 0, atunci ecuaţia lui Schrödinger devine

(1.1)
Soluţia generală a ecuaţiei este

(1.2),

unde

(1.3)

deoarece se consideră deplasarea electronului în sens pozitiv al axei x, al doilea termen al soluţiei

generale (1.2) poate fi neglijat. Prin urmare,

(1.4)

Din relaţia (1.3) rezultă

(1.5)

Relaţia (1.5), care dă dependenta energiei electronului de vectorul de undă k, poartă denumirea
de lege de dispersie.
1.2.Electronul în groapa de potenţial infinită
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În continuare vom considera cazul în care electronul se poate mişca numai într-o regiune
limitată din spaţiu. Pentru simplitate se va considera că electronul se poate mşca liber între două bariere
infinite de potenţial (fig. 1.1). în acest caz energia potenţială U(x) este de următoarea formă:

(1.6)

Fig. 1.1 Electronul într-o groapă de potenţial infinită.
Electronul este constrâns să se mişte de-a lungul axei x în intervalul (0, a). Prezenţa electronului în
afara acestui interval ar presupune o energie infinită, ceea ce nu are sens fizic.
Deoarece intervalul (0,a) U(x)=0 ecuaţia lui Schrödinger este identică cu cea pentru electronul
liber (1.1)

(1.7), cu soluţia generală (1.2)

(1.8)

unde

(1.9)
Spre deosebire de cazul electronului liber, în acest caz trebuie să luăm în considerare ambii membri aai
relaţiei (1.8) deoarece electronul efectuează o mişcare înainte-înapoi în groapa de potenţial datorită
reflexiilor multiple pe pereţii gropii.Constantele A şi B se determină din condiţiile la limita
şi

Din prima condiţie rezultă A= – B

iar din a doua condiţie se obţine
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(1.10)

(1.11)
Tinând cont de ecuaţia lui Euler

(1.12)
condiţia (1.11) devine

(1.13)
Ecuaţia (1.13) este satisfăcută dacă ka=0, de unde rezultă că

(1.14)

unde n = 1, 2, 3, ... este un număr întreg. Substituind valoarea lui k din (1.14) în (1.9), se obţine pentru
energia electronului în groapa de potenţial relaţia

(1.15)
Se observă imediat diferenţa izbitoare dintre energia electronului în groapa de potenţial (1.15) şi
energia electronului liber (1.5). Spre deosebire de energia electronului liber, care poate lua orice
valoare, energia electronului legat poate lua valori care sunt multipli întregi de E0 (E0, 4 E0, 9E0.....).
Faptul că energia poate lua numai un sir de valoridiscreta este numit cuantificarea energiei, iar valorile
permise ale energiei poartă denumirea de nivele energetice. Cuantificarea energiei electronului în
groapa de potenţial este o consecinţă a condiţiilor limită impuse funcţiei de undă. În absenţa condiţiilor
la limita funcţia de undă a electronilor este cea pentru electroni liberi, iar energia este continuă. Cu alte
cuvinte, cuantificarea energiei electronului este un efect al condiţiilor la limită impuse. Din punct de
vedere fizic, condiţiile la limită reprezintă restricţiile impuse mişcării electronului datorită forţelor
exterioare. Este de remarcat că distanţa dintre două nivele energetice consecutive depinde de
dimensiunea a a gropii ca 1/a2. Cu cât lărgimea gropii de potenţial este mai mare cu atât distanţa dintre
nivelele energetice ale electronului este mai mică. Pentru dimensiuni suficient de mari se poate
considera că energia electronului este continuă. Astfel, observarea cuantificării energiei electronului
depinde de dimensiunile gropii. În figura 1.2 sunt reprezentate nivelele energetice ale electronului
pentru câteva valori ale lui n.

290

Fig. 1.2. Nivelele energetice ale electronului într-o groapă de potenţial infinit adâncă
În continuare vom determina funcţia de undă Ψ şi probabilitatea Ψ• Ψ* pentru a găsi electronul
în diferite puncte din interiorul gropii. Ţinând cont de relaţia lui Euler şi de condiţia (1.10), funcţia de
undă (1.8) devine

(1.16)Din condiţia (1.16) rezultă

(1.17)

Înlocuind (1.17) în (1.16) şi ţinând cont de (1.14), rezultă

(1.18,

şi apoi

(1.19)

În figura 1.3 sunt reprezentate relaţiile (1.18) şi (1.19) pentru diferite valori ale lui n.

Fig. 1.3 (a) funcţia de undă Ψ (x) şi (b) probabilitatea Ψ• Ψ* pentru un electron într-o groapă de
potenţial.
Datorită condiţiilor la limita bateriei trebuie să fie un număr întreg de semilungimi de undă,
a=nλ/2. Situaţie este similară cu cea a unei corzi vibrante fixată la capete.
Pentru n =1, probabilitatea de a găsi electronul în mijlocul gropii este maximă. În cazul clasic
electronul se miscă înainte şi înapoi în bariera şi, ca rezultat, probabilitatea este aceeaşi în orice punct
al gropii. Pentru valori mari ale lui n distribuţia probabilităţii este mai aproape de cazul clasic.
1.3 Bariera finită de potenţial – Efectul tunel
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Se consideră o barieră de potenţial de înălţime U0 şi o particulă care se mişcă spre barieră de la
stânga la dreapta de-a lungul axei (fig. 1.5). Din punct de vedere clasic (fig.1.4) particula trece peste
barieră dacă energia cinetică este mai mare decât înălţimea mgh a barierei de potenţial, mv2/2>mgh. În
caz contrar, mv2/2>mgh, particula este “reflectată” de barieră. Din punct de vedere intuitiv este util să
ne imaginăm bariera ca un deal de înălţime h spre care se mişcă un corp de energie cinetică mv2/2.

Fig. 1.4 Modelul clasic al barierei de potenţial
Din punct de vedere cuantic mişcarea particulei este descrisă de ecuaţia lui Schrödingher

(1.20)pentru regiunea I şi III, si

(1.21)în regiunea II, unde U(x)=U0.

Fig. 1.5 Ciocnirea unei particule cuantice pe o barieră de potenţial.
Spre deosebire de cazul clasic, o parte a undei de Broglie se reflectă pe barieră, iar o altă parte
tunelează prin barieră.
Pentru E <U0, soluţiile ecuaţiilor (1.20) şi (1.21) sunt:
pentru regiunea I, (1.22)

pentru regiunea II, (1.23)
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pentru regiunea III, (1.24)

unde

(1.25)

Observaţie!
La scrierea relaţiei pentru regiunea II s-a ţinut cont că

unde
În soluţiile (1.22)- (1.24) termenul e

ikx

-ikx

temenul e

reprezintă o undă care se propagă în sensul pozitiv al axei x, iar

reprezintă o undă care se mişcă în sensul negativ al axei . Ţinând cont că unda transmisă

prin bariera Ψ3 se propagă numai de la stânga la dreapta rezultă că B3=0. Ceilalţi coeficienţi ai soluţiilor
(1.22)- (1.24) se determină din condiţiile la limită:
1. Condiţia de continuitate a funcţiei de undă

2. Condiţia de continuitate a derivatei de ordinul unu

Din condiţiile la limita 1 şi 2 rezultă pentru coeficienţii A şi B următorul sistem de ecuaţii:

(1.26)
Împărţind relaţiile (1.25) cu A1 şi introducând notaţiile

(1.27)
se obţine următorul sistem de patru ecuaţiipentru mărimile b1,a2,b2, a3.
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(1.28)
Coeficientul de reflexie pe barieră se defineşte ca fiind raportul dintre numărul de electroni incidenţi pe
barieră şi numărul de electroni reflectaţi:

(1.29)
Coeficientul de reflexie reprezintă probabilitatea ca un electron să se reflecte pe barieră.
În mod similar coeficientul de transmisie sau de tunelare a barierei se defineşte ca

(1.30)
Coeficientul de ransmisie reprezintă probabilitatea ca un electron să treacă prin barieră.
Rezolvând sistemul de ecuaţii (3.30), obţinem pentru coeficientul de tunelare (3.30) relaţia

(1.31)
Conform relaţiei (3.31) probabilitatea ca un electron să treacă printr-o barieră de potenţial scade
exponenţial cu grosimea barierei. La grosimi mici probabilitatea este diferită de zero şi, ca rezultat,
electronul poate tunela bariera, chiar dacă energia electronului este mai mică decât energia barierei.
Acest efect poartă denumirea de efct tunel. Pentru grosimi mari ale barierei coeficientul de transmisie
tinde la zero, iar coeficientul de reflexie, R, tinde la 1.
Pe baza efectului tunel pot fi explicate o serie de fenomene cum ar fi emisia la rece a
electronilor, dezintegrarea α, efectul Josephson, tunelarea spinului, etc. De asemenea efectul tunel stă la
baza unor dispozitive electronice ca dioda Gunn, joncţiunea supraconductoare Josephson, joncţiunile
magnetice tunel etc. O recentă aplicaţie a fectului tunel o constituie microscopul tunel cu baleiaj (fig.
1.6). În acest caz este utilizat curentul tunel, care apare între un vârf ascuţit (raza de curbură a vârfului
metalic < 1nm) şi proba de analizat pentru a construi imaginea suprafeţei probei. Deoarece curentul
tunel apare între un atom al vârfului şi un atom al suprafeţei de analizat, microscopul tunel are o
rezoluţie la nivel atomic. Pentru a obţine imaginea pe o arie extinsă a suprafeţei vârful este baleiat de-a
lungul direcţiei x şi y cu ajutorul unui motor piezoelectric (baleierea vârfului este similară cu cea a unui
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fascicul de electroni într-un televizor). În figura 1.7 este arătată imaginea atomică a suprafeţei unei
probe de Au obţinută cu ajutorul microscopului tunel.

Fig. 1.6 Schema de principiu a microscopului tunel (Scanning Tunneling Microscope – STM). În inset
este prezentată la scară atomică vârful şi regiunea probei unde are loc tunelarea.

Fig. 1.7 Imaginea suprafeţei (100) a unui monocristal de aur
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CALCULATOARE CUANTICE
Prof. CRINA-CĂTĂLINA MURARU, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Secolul al XX-lea ne-a învăţat că lumea fizică este fundamental descrisă de procese cuantice.
Calculatoarele sunt obiecte fizice care, până astăzi, exploatează fenomenele fizicii clasice (chiar şi
atunci când se ţine seama de anumite fenomene cuantice, esenţa naturii lor cuantice nu este
exploatată). Cercetarea în informatica cuantică constă tocmai în a explora potenţialul, legile şi
limitările fizicii cuantice pentru a reprezenta, trata şi comunica informaţia. Începute mai întâi în sânul
laboratoarelor de fizică, cercetările în informatica cuantică îşi au originea în câteva probleme puse de
personalităţi ca Richard P. Feynman, laureat al premiului Nobel în fizică, la începutul anilor '80. Doar
în cea de a două jumătate a anilor '90 câţiva cercetători informaticieni, în cea mai mare parte cu
preocupări în informatica teoretică (teoria informaţiei, complexitate, criptografie) şi-au reconsiderat
domeniul de cercetare, abordând informatica cuantică.
Cuvinte-cheie: bit, qubit, porţi logice
1. INFORMATICA CUANTICĂ
În informatica clasică, cea a calculatoarelor, software-ului şi telecomunicaţiilor de astăzi,
codarea şi tratarea informaţiei sunt concepute pe baze ce se sprijină în întregime pe fizica clasică. Chiar
dacă în procesul de concepere al tranzistorilor nu putem evita luarea în calcul a unor fenomene
specifice prezente la scară cuantică, aceste fenomene sunt mai degrabă evitate decât exploatate, scopul
final fiind de a obţine un comportament macroscopic. Mai mult, o trecere în revistă a informaticii
clasice relevă că până şi modelele teoretice fundamentale, ca maşina Turing şi calculul lambda, sunt
construite plecând de la ipoteze implicite - niciodată enunţate - conform cărora prelucrarea şi
comunicarea informaţiei sunt bazate, în esenţa lor, pe fizica clasică.
Evoluţia tehnologiilor actuale ne permite să prezicem că, în următorii douăzeci de ani,
elementul de bază al informaţiei binare - bitul - va putea fi implementat la scară atomică. Vom putea,
de exemplu, să utilizam spinul -1/2 al unei particule, sau polarizarea verticală sau orizontală a unei
particule, sau chiar nivelul de energie al unui electron într-un atom de hidrogen: toate acestea oferă
diferite posibilităţi de a coda stările de bază 0 şi 1. La acest nivel, legile fizicii clasice încetează de a se
mai aplica, lăsând loc celor aparţinând fizicii cuantice care, câteodată, nu sunt foarte compatibile cu
intuiţia noastră. Pentru a obţine densităţi de 1016 porţi pe chip şi frecvenţe, probabil, mai mari de 1015
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Hz - performanţe prevăzute pentru anul 2020 în cazul unei evoluţii "normale" - trebuie adoptate modele
teoretice, bazate fundamental şi explicit pe legile fizicii cuantice. În loc de a "corija" efectele cuantice,
va trebui să le exploatăm, în contextul în care prin însăşi natura lor pot să furnizeze o putere de calcul
încă nebănuită.
"Un bit poate avea două valori: 0 sau 1". Uitaţi asta!
În informatica clasică un bit poate avea două valori: 0 sau 1. În informatica cuantică, aceste stări
0 şi 1 iau forma a doi vectori ortogonali, unul notat |0> iar celălalt |1> (notaţia lui Dirac: a se pronunţa
„ket zero” şi „ket unu”, pentru că există de asemenea <0| şi <1|, „bra zero” şi „bra unu”, astfel încât
<x|y>, care capătă semnificaţia produsului scalar, să se poată pronunţa „braket”). Un bit cuantic, numit
qubit (quantum bit) poate deci fi într-una din stările |0> sau |1>. Dar un qubit se poate găsi de
asemenea, conform principiilor mecanicii cuantice, într-o stare care este o superpoziţie coerentă a
acestor două stări de bază.
Pentru un qubit, această superpoziţie ia de asemenea forma unui vector (în fizica cuantică
vorbim despre funcţii de undă) ce evoluează într-un spaţiu cu două dimensiuni. Acest vector poate fi
exprimat ca ocombinaţie liniară a celor două stări |0> şi |1> ale bazei ortogonale:
C0 |0> + C1 |1>
Însă atenţie, coeficienţii C0 şi C1 sunt numere complexe deoarece, în fizica cuantică, la iniţiativa
lui von Neumann, vectorul de stare evoluează într-un spaţiu Hilbert. Coeficienţii sunt numiţi
amplitudini de probabilitate şi sunt astfel încât | C0 | 2 + | C1 |2 = 1.
Putem sugera o intuiţie parţială - dar fidelă realităţii - a rolului coeficienţilor C0 şi C1. În
informatica cuantică, contrar unei impresii care îşi are probabil originea într-o interpretare pripită a
fizicii cuantice, calculele sunt complet deterministe. Probabilităţile intervin doar în momentul în care
vrem să cunoaştem rezultatul unui calcul, adică suntem puşi în situaţia de a observa ("a măsura" ar zice
mai degrabă un fizician) o stare din lumea cuantică pentru a putea mai apoi extrage o valoare lizibilă în
lumea clasică.
Astfel, dacă un qubit în starea C0 |0> + C1 |1> este rezultatul unui calcul cuantic, această stare
trebuie interpretată ca şi cum stările |0> şi |1> ar fi efectiv obţinute - amândouă în acelaşi timp - ca
rezultate ale acestui calcul. Măsurarea acestui rezultat, în concordanţă cu legile cuantice, are ca urmare
fie (cu o probabilitate | C0|2) reducerea rezultatului la vectorul |0> pierzând ireversibil orice informaţie
asupra faptului că 1 fusese de asemenea obţinut ca valoare a acestui rezultat, fie (cu o probabilitate |
C1|2) reducerea la vectorul |1> având ca urmare citirea valorii 1 şi pierderea oricărei informaţii
privitoare la prezenţa lui 0 în componenta rezultatului obţinut.
297

Vom vedea că amplitudinile de probabilitate permit folosirea, în cursul unui calcul, a unor
fenomene de interferenţă care, în momentul observării unei superpoziţii cuantice, vor creşte sau - din
contră - vor diminua probabilitatea de a obţine anumite valori.
"Având un registru pe n biţi putem reprezenta 2n valori." În acelaşi timp!
Un sistem de n qubiţi constituie un registru cuantic de mărime n. Să luăm spre exemplu cazul
unui registru de mărime 3. Fiecare din cei trei qubiţi ai registrului evoluează într-un spaţiu cu două
dimensiuni, fiecare având propria să bază de forma {|0>, |1>}:
C10 |0> + C11 |1>
C20 |0> + C21 |1>
C30 |0> + C31 |1>
Conform principiilor fizicii cuantice, registrul - în ansamblul său evoluează - într-un spaţiu cu 8
dimensiuni (care este produsul tensorial al celor trei spaţii Hilbert cu două dimensiuni), şi pentru care
cea mai "naturală" bază este constituită de 8 vectori de stare pe care îi vom nota, pentru simplificare, cu
|000>,|001>, |010>, |011>, |100>, |101>, |110> şi |111>. Consecinţă: starea registrului nostru de 3 qubiţi
este, în general, o superpoziţie a acestor 8 stări de bază, fiind exprimată printr-un vector de forma:
C000 |000> + C001 |001>
C010 |010> + C011 |011>
C100 |100> + C101 |101>
C110 |110> + C111 |111>
Astfel, în timp ce un registru clasic pe 3 biţi nu poate conţine la un moment dat decât una din
cele 8 valori posibile, un registru cuantic pe 3 biţi poate conţine simultan cele 8 valori, într-o
superpoziţie cuantică coerentă. De o manieră generală, un registru cuantic de mărime n evoluează întrun spaţiu cu 2n dimensiuni şi conţine, în orice moment, o superpoziţie cuantică a celor 2n valori
posibile. În informatica cuantică, numărul de valori diferite pe care le putem suprapune şi prelucra
simultan creşte exponenţial în funcţie de mărimea fizica a sistemului.
Calculele sunt efectuate prin intermediul anumitor operatori care transformă starea curentă.
Până aici, nimic deosebit. Dar suntem într-un domeniu unde domnesc legile fizicii cuantice: operatorii
nu pot, deci, opera decât în conformitate cu aceste legi, iar compunerea lor nu trebuie în nici un caz să
violeze aceste legi. Cum stările iau forma unor vectori, aceşti operatori vor lua în mod natural forma
unor matrice (cu coeficienţi complecşi din moment ce operează într-un spaţiu Hilbert). Fizica cuantică
ne impune ca fiecare operator dat să fie unitar, adică reprezentat printr-o matrice U astfel încât UU* =
U*U = I, unde U* este transpusa conjugatei lui U, iar I matricea unitate. Cu alte cuvinte, dacă U este o
matrice unitară, atunci U-1 = U*. Acest lucru este esenţial deoarece consecinţa este că fiecare operator 298

şi, prin urmare, fiecare calcul - este reversibil, adică întotdeauna putem regăsi datele iniţiale plecând de
la rezultate.
Din fericire, această constrângere de reversibilitate nu limitează cu nimic familia de funcţii
calculabile de către o maşină cuantică. Încă din 1973, fără nici o premisă care să-i fi permis să prezică
dezvoltarea viitoare a informaticii cuantice, Charles Bennet de la IBM Research a arătat mai întâi
existenta unei maşini Turing reversibile, care poate calcula aceleaşi funcţii ca şi o maşină Turing
clasică. Mult mai târziu, a fost demonstrat că fiecare maşină cuantică poate simula o maşină Turing
reversibilă, iar mai apoi a fost dezvoltată o maşină Turing cuantică pentru ca, în final, să se
demonstreze existenţa unei maşini Turing universale. Exerciţiu teoretic gratuit ? Nu, pentru că plecând
de la aceste rezultate putem afirma că informatica cuantică poate efectua cel puţin toate calculele
posibile din informatica clasică. Putem, în sfârşit, introduce noţiunea de complexitate atunci când
anumite probleme sunt tratate de o maşină cuantică, pentru ca mai apoi să putem compara această
complexitate cuantică cu complexitatea clasică. Acesta este, de fapt, domeniul în care, aşa cum vom
vedea mai târziu, au fost obţinute rezultate spectaculoase: o problemă foarte importantă în practică,
factorizarea, pentru care nu se cunoşteau decât algoritmi (clasici) exponenţiali, a fost rezolvată în timp
polinomial de către informatică cuantică.
Vom vedea acum pe un exemplu simplu cum se efectuează un calcul. Forma generală a stării
unui qubit este C0 |0> + C1 |1>. Să considerăm ca dată iniţială a calculului nostru informaţia stocată
într-un qubit cu C0 = 0 şi C1 = 1: acest qubit este deci în starea |1>. Vom aplica acestui qubit operatorul:
U A* =

1 1 − 1


2 1 1 
Se poate verifica foarte uşor că UA este un operator unitar. Într-un spaţiu cu două dimensiuni

vom prezenta stările |0> şi |1> ca vectorii coloană următorii:
1
 0
0 =   şi 1 =  
 0
1

1 1 − 1 0  1  − 1 1  − 1 1  0 
 +
 
 =
  =

2  1 
2  0 
2  1 
2 1 1  1 
1
1 1 1  0
1
  +
  = −
0 +
1
=−
2  0
2 1
2
2

U A* 1 =

1 1
1 1 1 0
 1  *
 1  1 1 − 1 1 
  = −   = −   −  
−
U A 0 =  −



2 1
2 0 2 1
2
2  2 1 1  0 
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1
1
 1  *
−
U A 0 = − 0 − 1
2
2
2


 1  *
 1  1 1 − 1 0  1  − 1 1  − 1 1  0 
  =   =   +   =

U A 1 = 


 2
 2  2 1 1  1  2  1  2  0  2  1 
1 1 1 0
1
1
= −   +   = − 0 + 1
2 0 2 1
2
2

(

)

1
1
1
1
U A* U A* 1 = − 0 + 1 − 0 + 1
2
2
2
2
1 1
C0 = − − = −1
2 2
C1 =

1 1
− =0
2 2

Starea rezultată în urma aplicării operatorului U A* stării |1> este:

Semnificaţia acestui rezultat este că starea obţinută reprezintă o superpoziţie cuantică în care |0>
are amplitudinea de probabilitate − 1 / 2 iar |1> are amplitudinea de probabilitate

. Dacă am vrea

să măsurăm în acest moment rezultatul calculului nostru am avea, deci, o şansă din două
de obţine valoarea |0> şi aceeaşi şansă de a obţine valoarea |1>. Însă în loc să observăm şi să distrugem
această stare, mai bine să continuăm calculul. Aplicăm din nou acelaşi operator acestei stări. Fiecare
din cei doi termeni ai superpoziţiei va fi transformat independent de celălalt.
Mai întâi un termen, apoi doi, iar acum patru: vedem cum calculul se dezvoltă arborescent.
Oprim acum calculul şi să măsurăm rezultatul. Calcului detaliat mai sus arată că |0> a fost atins pe
două căi diferite, de fiecare dată având amplitudinea 1/2, pe când |1> a fost atins pe două căi diferite,
dar având mai întâi amplitudinea 1/2 şi apoi -1/2. La fiecare nivel de arborescenţă al calculului notăm
cu C0 suma amplitudinilor de probabilitate ataşate apariţiilor lui |0>, iar cu C1 cea a amplitudinilor de
probabilitate ataşate lui |1>. Luarea în calcul de această maniera a amplitudinilor de probabilitate este
un mod de a reprezenta fenomenul fizic de interferenţă care se va produce în cursul observării
rezultatului: în exemplul nostru cele două apariţii ale lui |0> se vor amplifica (interferenţă constructivă
sau aditivă), pe când cele corespunzând lui |1> se vor anihila reciproc(interferenţă distructivă). La
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fiecare nivel al arborelui de calcul vom avea o probabilitate | C

0

|

2

de a observa 0> şi | C1 | 2 de a

observa |1> (unitaritatea operatorilor garantează, de altfel, că la fiecare nivel al arborelui se verifică
relaţia |C0|2 + |C1|2 = 1). Astfel, cu toate că fiecare ramificaţie a arborelui a dezvoltat superpoziţii de |0>
şi |1>,în cazul acestui calcul observatorul nu va vedea niciodată |1> ca rezultat (din cauza interferenţei
distructive) şi va citi întotdeauna valoarea |0>.
Aplicarea operatorului U A* vectorului |0> produce superpoziţia
U A* 0 =

.

1 1 − 1 1  1 1 1  1  1  0  1
1

  =
  =
  +
  =
0 +
1
2 1 1  0 
2 1
2 0
2 1
2
2

Pentru un registru de 3 quibiti, aplicând U A* registrului, sistemul fiind setat în starea |000>:
U A* 000 =

1
23

(000

)

+ ........

Dacă aplicăm acest operator fiecăruia dintre qubiţi unui registru cuantic pe trei qubiţi, iniţial
setat în starea |000>, rezultatul obţinut va fi:
(|000>+|001>+|010>+|011>+|100>+|101>|110>+|111>)
Astfel, în trei operaţii - câte una pentru fiecare qubit - am obţinut o superpoziţie de 2n valori
diferite. Dacă am fi avut un registru de mărime n iniţializat în starea |00...0>, în n operaţii am fi obţinut
o superpoziţie de 2n valori posibile, fiecare cu o amplitudine de probabilitate de

.

2. PORTI LOGICE IN CALCULATOARELE CLASICE
Singurul circuit/operator logic care se poate defini pe o stare de 1-bit este NOT. Tabela de
adevar a acestui operator este

Operatorul logic NOT se mai noteaza
si circuitul logic se reprezinta prin simbolul
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In plus, exista doua operatii logice de baza definite pe doi biti: AND si OR. Tabelele de adevar
sunt date mai jos

Aceste operatii logice se mai noteaza:

circuitele logice respective fiind reprezentate prin simbolurile:

Mai exista de asemenea si combinatii ale acestor porti, a caror reprezentari schematice sunt date
in figurile de mai jos:

Poarta XOR (exclusive OR) are urmatoarea tabela de adevar:

si se mai noteaza x XOR y = x ⊕ y = = x + y, unde ⊕ indica operatia de adunare modulo 2.
Descompunerea acestei operatii in operatiile logice de baza este urmatoarea (verificati tabela de
adevar!):

Un exemplu de implementare a operatiei de adunare este ilustrat mai jos, folosindu-se portile
descrise pana acum.
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Din aceasta figura rezulta ca, in calculul clasic, apar porti care copiaza valorile initiale. Acestea
se numesc porti COPY si corespund la multiplicarea firelor care poarta informatia.

Se poate arata ca orice functie logica se poate implementa cu ajutorul setului universal de porti
logice {NOT, AND, OR}, la care se adauga poarta COPY si biti de lucru. Dar, acest set de porti logice
nu este minimal. De exemplu, OR se poate exprima cu ajutorul portilor NOT si AND ca:

Similar, AND se scrie ca o combinatie de porti OR si NOT in forma

Deci, pot alege ca set de porti universale {AND, NOT} sau {OR, NOT}. Se poate insa reduce si
mai mult acest set, astfel incat doar una dintre portile NAND sau NOR sunt suficiente pentru a
implementa orice functie logica.
Exemplu:

Desi poarta NAND actioneaza local pe doar doi biti, combinand diverse porti se pot efectua
orice calcule pe un numar arbitrar de biti. Simplificarea portilor universale si reducerea lor la una
permite concentrarea efortului pe crearea unui numar mic de dispozitive (porti) care apoi trebuie
conectate corespunzator.
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AURORELE POLARE
Prof. NICU HARASEMCIUC, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Referitor la aurorele polare,lucrarea de faţă prezintă formele posibile şi durata lor, precum şi
ipoteze asupra apariţiei acestor fenomene spectaculoase. Ca exemple de straturi duble cosmice am
prezentat circuitul auroral şi circuitul heliosferic.
Cuvinte-cheie: auroră, ipoteză, strat dublu, circuit, plasmă
”Cine n-a fost cuprins de un sentiment de smerenie contemplând profunzimea cerului luminat
de puzderia de stele într-o noapte senină?” 1
De ce am început aşa? Pentru ca este fragmentul preferată a fetiţei mele, care la patru ani m-a
întrebat ce citesc şi de ce citesc. Răspunsul a fost ”pentru că îmi place ce citesc”, iar întrebarea,
firească, a fost ce îţi place. I-am citit această frază care a devenit, pentru mult timp, o delectare a
întregii familiei, deşi am citit o singură dată fragmentul respectiv, acesta a fost memorat şi reprodus ori
de câte ori apărea o discuţie ”ştiinţifică”.
Lucrurile nu au rămas aici, pentru că a trebuit să o aduc la ”smerenie” în faţa naturii şi aşa a
început totul, adică prezentarea unor fenomene spectaculoase din natură, primul fenomen prezentat a
fost aurora polară, iar magia imaginilor fantastice a avut efectul scontat.
Termenul de auroră boreală, a fost introdus în literatură de savantul rus M.V. Lomonosov, în
perioada anilor 1830 – 1840 şi reprezintă aurorele polare formate în emisfera nordică. La început s-a
crezut că aurorele polare apar numai în emisfera nordică, însă mai târziu acest concept a fost infirmat.
Aurorele producându-se cu aproape aceeaşi frecvenţă atât în emisfera nordică cât şi în cea sudică.
Formele aurorelor, repartiţia lor în spaţiu, intensitatea luminoasă precum şi coloritul lor variază
continuu. Durata fenomenului este şi ea foarte diferită, uneori o formă se poate observa timp de câteva
ore şi chiar o noapte întreagă, iar alteori aurora apare brusc, puternic luminată şi dispare deodată fără
urmă, iar cerul rămâne întunecat timp îndelungat până la apariţia unei noi aurore având aceeaşi formă
sau cu totul altă formă.
Aurorele, după aspectul lor se împart în două categorii: aurore omogene şi aurore neomogene.
Aurorele polare cu o structură omogenă, pot avea aspectul unor arce imobile aşezate paralel între ele,
1

Sanctitatea Sa Dalai Lama, Universul într-un singur atom, Editura Humanitas, 2005, p. 86
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limita inferioară a arcelor este de obicei mai regulată şi cu un contur net, iar cea superioară mai difuză,
culoarea lor este de cele mai multe ori verde – pal şi foarte rar roşie sau liliachie.
Aurorele par foarte strălucitoare, pe fondul întunecat al cerului, însă în realitate intensitatea
luminoasă nu este mare, stelele se văd aproape întotdeauna pe fondul aurorelor.
O altă grupă de aurore cu formă mai complexă, de structură neomogenă, este grupa fâşiilor şi
panglicilor care au o formă regulată şi deseori par a fi alcătuite din fibre izolate. Panglicile pot forma
una sau mai multe cute care uneori sunt etajate sub forma unor spirale.
Din categoria aurorelor cu structură neomogenă mai fac parte şi aurorele sub forma unor arce
imobile care pot fi ţesute dintr-un număr nesfârşit de raze scurte sau lungi aşezate perpendicular pe arc.
Arcele cu structura omogenă se pot transforma în arce cu structura neomogenă şi invers. Există aurore
neomogene în formă de benzi şi panglici, alcătuite dintr-o masă de raze strălucitoare înmănunchiate
compact.Atunci când benzile sau panglicile sunt alcătuite din raze lungi, ele capătă de multe ori
aspectul unor perdele (draperii), iar alteori forma de evantai.

Marginea inferioară a acestor draperii este, de regulă mai strălucitoare putând fi uneori de
culoare roşiatică sau violetă, iar intensitatea aurorei scade treptat de jos în sus. Coloritul variabil,
combinat cu undoirea continuă lasă impresia că draperia oscilează lin, formând parcă nişte cute mari,
acest lucru determină ca această formă de auroră să fie una din cele mai frumoase. Câteodată draperia
privită spre zenit, pare sub formă de coroană.
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Mai putem vorbi şi despre alte forme de aurore, cum ar fi, aurorele sub forma unor raze izolate
sau adunate în mănunchi, sub forma de flăcări, care au aspectul unor unde de lumină puternice, care se
deplasează cu viteză mare spre zenit.
Studii asupra acestor fenomene au fost făcute încă din anul 1900, când s-au făcut primele
fotografieri ale aurorelor polare, cât şi asupra studiului asupra spectrului auroral şi efectului aurorelor
asupra unor procese din natură.
Un alt studiu, a fost acela asupra formării aurorelor, astfel au fost date mai multe explicaţii;
primele pornind de la observarea luminiscenţei acestora cât şi a formei acestora. Luminiscenţa şi
coloritul se modifică mereu şi astfel s-a emis ipoteza că luminescenţa aurorelor nu este provocată direct
de corpusculii solari, ci reprezintă efectul descărcării în gaze, în câmpuri electrice induse în plasma ce
vine de la soare.
O altă ipoteză asupra formării aurorelor polare, a fost dată prima dată în urma studierii
proceselor ce au loc în acestea şi s-a ajuns la posibilitatea formării aurorelor din straturi duble
explozive.
În regiunea de separare a două plasme, cu potenţiale diferite, în unele cazuri la joncţiunea
plasmelor cu parametrii diferiţi şi în anumite condiţii la contactul plasmă – electrod metalic, se
formează o sarcină spaţială dublă numită strat dublu.
Pentru

a explica acest fenomen, vom presupune că două plasme simple, omogene şi

necolizionale de concentraţie n notate cu P1 şi P2 se găsesc la
potenţiale diferite V0 şi V.

S1

Regiunea de separare dintre cele două plasme este
cuprinsă între două suprafeţe paralele S1 şi S2. Problema este
unidimensională şi luăm ca direcţie axa OX perpendiculară
pe planele S1 şi S2 cu n0 = 0 în planul S1.
Presupunând că e V>kT- şi kT+ înseamnă că ionii
din P1 şi electronii din P2 nu pot pătrunde în regiunea dintre
S1 şi S2, în timp ce electronii din P1 şi ionii din P2 vor fi
acceleraţi spre această regiune.
Fie J0- şi J0+ densităţile curentului electronic,
respectiv ionic ce trec prin cele două suprafeţe S1 şi S2.
Deoarece curentul total prin orice suprafaţă trebuie să fie
nul, rezultă că electronii din P1 şi ionii din P2 ce trec prin
suprafeţele S1 şi S2 trebuie să se aglomereze între S1 şi S2, cu
exces de electroni spre S1 respectiv cu exces de ioni spre S2,
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S2
STRATUL

P1

P2

DUBLU
+

V0

+

+
+

+

x

E

x
Fig.1

formând structura de strat dublu.
Un model teoretic simplu a acestui strat dublu, se obţine în aproximaţia plasmei necolizionale şi
prin distribuţia potenţialului şi a câmpului electric în stratul dublu format între suprafeţele S1 şi S2.
Pornim de la ecuaţia lui Poisson scrisă într-un plan OX:

d 2V
e
= [n− (x ) − n+ (x )]
2
dx
e0

(1)

Concentraţiile n- şi n+ ale electronilor şi ionilor în planul OX se deduc din ecuaţiile de
continuitate şi de conservarea energiei scrise pentruelectronii ce trec prin suprafaţa S1:
n0eV0- = J0- = n-eV-

(2)

m− v 2 − m− v 2 0 −
=
2

(3)

+ eV

n0eV0* = j0* = neV

(4)

m+ v 2 + m+ v 2 0 +
=
+ eV
2
2

(5)

Presupunând că, energiile cinetice ale electronilor şi ionilor, în S1 şi S2 sunt neglijabile
comparativ cu energia lor cinetică în planul x, din (2) – (5) rezultă:
1

j  m 2
n- = 0 +  − 
2  2eV 

(6)
1

j
n+ = 0 −
e


2
m+


 2e(V0 − V ) 

(7)

Înlocuind (6) şi (7) în (1) se obţine ecuaţia diferenţială a stratului dublu:
1
1


1
1
2


4  m−  2 
m
d 2V
+
2
 j0 + (V0 − V )2 
 j0 −V − 
= 
2


e 0  2e 
dx
 m− 



Înmulţind ecuaţia diferenţială (8) cu

 d 2V
 2
 dx

2


4
 =
e0


(8)

dv
şi integrând, se obţine ecuaţia:
dx

1
1


1
1
2
2


m
m
 − 
+
2
 j 0+ (V0 − V ) 2  + c
 j 0−V − 



 2e 
m_ 
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(9)

Constanta de integrare c se determină, presupunând că suprafaţa S1 unde potenţialul plasmei
este V, câmpul electric este nul.
1

În acest caz rezultă:

1
4  m−  2
c =
 j 0−V0 2
e 0  2e 

Introducând parametrii:

1
4  m 2
β1 =  −  j 0−V0 2
e 0  2e 

(10)

1

(11)

1

j  m 2
β 2 = 0 +  + 
j0 −  m− 

(12)
1

 V 2
dV
= β1 (β 2 − 1)1 − 
Ecuaţia diferenţială (9) se poate scrie:
dx
 V0 

(13)

 dV 
Ecuaţia (13) arată ca şi în planul S2 unde x = 0 şi V = 0 câmpul electric este nul 
 = 0 dacă
 dx 0

β 2 = 1 . În acest caz atât potenţialul cât şi câmpul electric au o distribuţie simetrică între S1 şi S2, aşa
cum se rată în figura1. Intensitatea câmpului atingând valori maxime la mijlocul distanţei dintre cele
două plasme.
1
2

 V 
Deoarece mărimile β1 şi 1 −  sunt pozitive, rezultă că ecuaţia (13) admite soluţii reale
 V0 
numai dacă β 2 ≥ 1 . Acest lucru arată că stratul dublu se formează dacă:
1

 m 2
J0* ≥ j0 −  − 
 m+ 

La valori β 2 〉〉 1 se obţine stratul obişnuit de sarcină spaţială ce corespunde aproximaţiei Child
- Langmuir.
Deşi posibilitatea formării stratului dublu a fost prezisă încă de Langmuir, mult timp nu i s-a
acordat o atenţie deosebită. În prezent el este studiat cu multă atenţie, deoarece pare a fi răspunzător de
numeroasele efecte neliniare şi nestaţionare ce apar la interacţiunea plasmei cu electrozi sau la
interacţiunea fascicul-plasmă.
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Pentru a studia stratul dublu, putem face aceasta pe diferite căi şi anume: prin folosirea la scară,
a unui model din laborator, aceasta presupunând o tehnică sofisticată şi o metodă de a traduce
rezultatele din laborator la situaţii cosmice, sau folosind spaţiul cosmic ca laborator, putând astfel să
realizăm o investigaţie directă.
Exemple de straturi duble cosmice
1. Circuitul auroral
Circuitul auroral este cel mai bine cunoscut datorită unui număr foarte mare de măsurători ce sau efectuat în magnetosferă şi ionosferă, primele măsurători fiind efectuate în laboratorul de fizică
aplicată a Universităţii Jhon Hopkins.
Zmut şi Armsrong (1974) au observat că mărimea câmpului magnetic este suprapusă peste
câmpul magnetic transversal, interpretat de ei ca datorându-se undelor hidromagnetice.Dressler a
sugerat că toate componentele transversale ale câmpului, indică cu siguranţă existenţa curenţilor
electrici, paraleli în esenţă cu liniile de câmp magnetic.
Aceşti curenţi au fost denumiţi de Dressler curenţi Birkeland,denumire generalizată pentru toţi
curenţii electrici paraleli cu câmpurile magnetice.
Într-un sistem de curenţi aurorali, corpul central (pământul şi ionosfera) menţine un câmp de
dipol (fig.2).
B1şi B2 sunt liniile de câmp magnetic
din corpul C care este un nor de plasmă
aflat în apropierea planului ecuatorial,
mişcându-se în direcţia soarelui (în
afara figuri), producând o forţă
electromagnetică:

B2

I

DL
c2

B1

a2

∫ (V X B )d s care produce un curent I

c1

c2

c1
A

E=

C

a1

în circuitul c1a1a2c2.

Într-un strat dublu cu tensiunea
∆V curentul furnizează o energie la o
Fig.2. Sistemul de curenți aurorali având corp central
rată
P = I ∆V , care este utilizată, în
pământul
esenţă, pentru accelerarea electronilor
aurorali. Energia este transferată de la C la DL nu prin particule γ sau unde, ci prin aceşti curenţi.
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2. Circuitul heliosferic
Într-un astfel de circuit soarele acţionează ca un inductor unipolar (A) producând un curent care
pe perioada ciclurilor solare impare trece în afara, în lungul axelor şi în ambele direcţii, iar înăuntru în
planul ecuatorial.

B3

I/
B1

Curentul se
închide
la
distanţe mici
şi stratul de
curent
este
adesea foarte
S
neomogen,
DL
I/2
mişcându-se
în sus şi în
B2
jos,
iar
direcţia
curenţilor este
inversată
Fig.3. Straturi duble create de soare
chiar şi în
S – Soarele; DL – stratul dublu; I, I0 – curenţiceînchid acelaşi ciclu
solar.
Prin analogie cu circuitul magnetosferic ne putem aştepta ca circuitul heliosferic să aibă straturi
duble, care ar putea fi localizate pe axa de simetrie, sau probabil, de preferinţă, în ciclurile solare când
curentul axial este direcţionat departe de soare.Însă încă nimeni nu a încercat să prezică cât de departe
de soare ar putea fi localizate aceste straturi duble.
Straturile duble ar putea produce electroni de mare energie şi radiaţia de sincotron de la acestea
le-ar putea face observabile ca surse radio, în plus ar putea produce perturbaţii şi astfel să fie
observabile.
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PROBLEME REZOLVATE - EFECTUL FOTOELECTRIC
Prof. OTILIA GABRIELA IFTIMESCU, Colegiul Naţional „Ferdinand I”
Bacău
Prezentul articol ilustrează diversele aplicaţii matematice ale efectului fotoelectric, precum
calculul lucrului mecanic de extracţie, frecvenţa şi lungimea de undă de prag pentru cesiu şi aluminiu.
Cuvinte-cheie:efect fotoelectric, lucru mecanic, frecvenţă de prag, lungime de undă de prag
1. Se iluminează suprafaţa unui metal cu radiaţii ultraviolete cu lungimile de undă λ1=279nm şi
λ2=245nm. Tensiunile de stopare sunt Us1=0,66V şi Us2=1,26V. Să se calculeze:
a. valoarea constantei lui Planck
b. valoarea lucrului mecanic de extracţie
c. valoarea frecvenţei de prag şi a lungimii de undă de prag
d. valoarea impulsului transmis catodului la fiecare proces de interacţiune, ştiind că electronii sunt
extraşi după direcţia de propagare a radiaţiilor, dar în sens contrar.
Rezolvare:
a.

hv1 L +

mv12
hc
⇒ = L + eU s1
2
λ1

hv2= L +

mv22
hc
⇒ = L + eU s 2
2
λ2

 1

Din (2) – (1) ⇒ hc 

 λ2

−

1
= e (U s 2 − U s1 ) ⇒
λ1 

e (U − U s1 ) λ1λ2
h = s2
=6, 43 ⋅10−34 J ⋅ s
c ( λ1 − λ2 )
b.

hc
L = − eU s1 =6, 05 ⋅10−34 J

λ1

c.

L = hv0 ⇒ v=
0

L
= 9,1 ⋅1014 Hz
h
313

(1)

(2)

λ=
0

c
= 329, 7 nm
v0

d.

p=
pc + pe
f
p=
pc − pe ⇒ p=
p f + pe
f
c

pc=
1

h

λ1

+ mv1

(3)

2 ( hc − λ1 L )
mv12
hc
= L+
⇒ v1 =
mλ1
λ1
2

⇒

Din (3) şi (4)

2m ( hc − λ1 L )
h
kg ⋅ m
4 ⋅10−25
pc1 =
+
=
λ1
λ1
s

h

2m ( hc − λ2 L )

λ2

λ2

La fel pc 2 =
+

(4)

kg ⋅ m
.
6 ⋅10−25
=
s

Simulare:
-

producerea efectului fotoelectric

-

conservarea impulsului în efectul fotoelectirc.

2. Pe o suprafaţă de aluminiu (L=1,2 eV) cade un fascicul de lumină cu lungimea de undă 200nm.
a.

care este energia cinetică a celui mai rapid electron extras?

b.

care este tensiunea de stopare?

c.

care este lungimea de undă de prag pentru aluminiu?

Rezolvare:
a.

hv= L + Ec ⇒ E=
hv − L
c
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Ec = h

c

− L= 8, 019 ⋅10−19 J

λ

b.

Ec = eU s ⇒ U=
s

Ec
= 5, 01 V
e

c.

L=

hc

λ0

⇒ λ=
0

hc
= 1035 nm
L

Simulare:
- producerea efectului fotoelectric.
3. Pe o celulă fotoelectrica ajunge un fascicul cu lungimea de undă λi=350 nm. Celulei i se aplică o
tensiune de frânare care stopează total fotoelectronii extraşi. Se trimite apoi pe aceeaşi celulă o radiaţie
cu lungimea de undă λ2=300nm şi se constată că tensiunea de frânare totală este cu 0,6V mai mare
decât în primul caz. Să se calculeze sarcina electronului.
Rezolvare:
hc
hc
= L + eU s1 şi = L + eU s 2 ⇒

λ1

λ2

 1 1
hc  −  = e ⋅ ∆U ⇒
 λ2 λ1 
Simulare:
- funcţionarea celulei fotoelectrice.
4. Iluminând suprafaţa unui metal succesiv cu radiaţiile electromagnetice cu lungimile de undă
λ1=0,35µm şi λ2=0,54µm se constată că viteza maximă a electronilor s-a micşorat de n=2 ori.
Determinaţi lucrul de extracţie.
Rezolvare:
mv 2
hc
= L + 1 şi
λ1
2

mv 2
hc
= L+ 2 ⇒
λ2
2
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hc

−L
λ1
v
= = n2
hc
v
−L
2
1
2
2

λ2

n 2 hc
L=

⇒

λ2

−

hc

hc ( n 2 λ1 − λ2 )
=
L =
1,9 eV
⇒
λ1λ2 ( n 2 − 1)

λ1

n2 − 1

Simulare:
- producerea efectului fotoelectric.

5.

Pragul fotoelectric al fotocatodului unei celule este λ0=0,6µm. Să se calculeze lucrul de

a.

extracţie al unui electron.
Celula este iluminată cu un fascicul de radiaţii cu λ=0,5µm. Care este viteza maximă cu

b.

care părăsesc electronii catodul?
Să se determine valoarea potenţialului de frânare în cazul iluminării cu lumina cu

c.
λ=0,5µm.

Radiaţia cu care este iluminată celula având λ=0,5µm, se aplică anodului celulei un

d.

potenţial U=50V în raport cu catodul care emite electroni. Care este energia cinetică maximă a
electronilor care ajung la anod?

Rezolvare:
a. L =

hc

λ0

⇒ =
L 33,13 ⋅10−20 J

b.

hc
mv 2
= L+
λ
2

⇒

v=

c.

mv 2
= eU 0
2

⇒

=
U0

d.

mv 2
− Ec =
eU
2

⇒

Ec =

2  hc
m

⋅  − L  = 3,83 ⋅105
m λ
s


mv 2
= 0, 41 V
2e
mv 2
+ eU = 8, 07 ⋅10−18 J
2

Simulare:
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- funcţionarea celulei fotoelectrice

6.

a. Potenţialul de extracţie a electronilor din cesiu este 1,8V. Să se calculeze frecvenţa şi
lungimea de undă a pragului fotoelectric, precum şi viteza maximă a fotoelectronilor smulşi din
cesiu prin iluminarea acestuia cu lumină ultravioletă cu λ=0,254µm.
b. Pentru verificarea legii lui Einstein şi determinarea constantei lui Planck se iluminează cesiul
aflat într-o celulă fotoeléctrica vidată cu radiaţii cu λ=0,254µm şi se aplică între catod, care
constituie metalul, şi anodul celulei o tensiune de frânare. Ce tensiune trebuie aplicată astfel
încât să nu sosească nici un fotoelectrón pe anod?

Rezolvare:
a.

hv0 = eU

λ=
0

⇒

=
v0

eU
= 4,35 ⋅1014 Hz
h

c
= 0, 69 m m
v0

hc hc mv 2
=
+
λ λ0
2

=
v
⇒

2hc ( λ0 − λ )
m
=
1020
mλλ0
s

b.

hc hc
=
+ eU

λ

λ0

=
⇒
U

hc ( λ0 − λ )
= 3,1 V
eλ0 λ

Simulare:
- producerea efectului fotoelectric
7. Pragul fotoelectric al unui metal este λ0=4000Â. Se lasă să cadă pe acest metal un flux de fotoni cu
lungimea de undă λ=3000Â. Se cer:
a.

valoarea lucrului de extracţie a unui electron din acest metal

b.

energia cinetica maximă a electronilor expulzaţi

c.

viteza fotoelectronilor

d.

impulsul fotonului incident

e.

masa fotonului incident

Rezolvare:
a.

=
L

hc
= 4,95 ⋅10−19 J

λ0
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b.

hc
= L + Ec

⇒

c.

mv 2
Ec =
2

⇒

v
=

d.

λ=

h
p

⇒

p=

h
kg ⋅ m
= 2, 2 ⋅1027
s
λ

⇒

m=
f

h
= 7,3 ⋅10−36 kg
λc

e.

λ

hc

λ

= m f c2

Ec =

Simulare:
-producerea efectului fotoelectric
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hc

λ

− L = 1, 65 ⋅10−19 J

2 Ec
m
= 0, 6 ⋅106
m
s

PUNCTE FIXE ÎN GEOMETRIE
Prof. MARIA MONICA IRIMIA, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău
Lucrarea de faţă studiază metodele de determinare a punctelor fixe şi interpretarea acestei
noţiuni în geometrie. Am prezentat interpretarea unei probleme de geometrie, din punctul de vedere al
teoriei punctelor fixe, folosind Teorema lui Banach. Această interpretare poate conduce la numeroase
generalizări ale problemei considerate.
Cuvinte-cheie: funcţie, punct fix, geometrie,unghi, simetrie

A. Introducere
Fie X o mulţime nevidă şi f:X → X o aplicaţie.
DEFINIŢIE. Un element x ∈ X se numeşte punct fix pentru aplicaţia f dacă f ( x ) = x.

{

}

Mulţimea punctelor fixe ale lui f o vom nota cu Ff şi avem Ff = x f ( x ) = x, x ∈ X .
Mulţimea elementelor lui X ce nu sunt puncte fixe ale lui f o vom nota cu N f , adică
=
Nf

{x

}

f ( x ) ≠ x, x ∈ X .

OBSERVAŢIE a) O funcţie f poate să nu aibă puncte fixe, poate avea un singur punct fix, un număr
finit de puncte fixe sau o infinitate.
De exemplu, funcţiile sin şi cos au fiecare un singur punct fix (x = 0 pentru sin şi x ∈ ( 0,1)
pentru cos), iar funcţiile tg şi ctg au fiecare o infinitate de puncte fixe.
b) Fie A ⊂ R o mulţime şi f:A → R o funcţie. Geometric, punctele fixe ale lui f sunt acelea
în care graficul funcţiei y = f(x) intersectează prima bisectoare y = x.
B . Punctele fixe ale unor transformări geometrice în plan
Elevii claselor a X-a care au studiat transformările geometrice în plan au putut determina cu
uşurinţă punctele fixe ale acestora folosind definiţia punctului fix al unei aplicaţii (pentru că
transformările geometrice în plan sunt aplicaţii ale planului P în el însuşi) şi interpretând această
noţiune din punct de vedere geometric: punctele fixe sunt tocmai acele puncte care nu se mişcă, sunt
imobile, rămân pe loc printr-o anume transformare geometrică.
Aşadar se ajunge la originea din geometrie a noţiunii de punct fix, legată de ideea de mişcare.
Să determinăm mulţimea punctelor fixe ale următoarelor transformări geometrice în plan:
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uuuur r
r
(1) Translaţia de vector dat u Tur : P → P , Tur ( A ) =
A' astfel încât AA' = u (figura 1).

} {

} {

}

uuur r
r r
FTur = A ∈ P Tur ( A ) =A = A ∈ P AA =u = A ∈ P 0 =u =∅ .

{

uuur uuuur
(2) Simetria centrală (de centru O) SO : P → P , SO ( A ) =
A' astfel încât AO = OA' (figura 2).

} {

}

uuur uuur
FSO =
A ∈ P SO ( A ) =
A =
A ∈ P AO =
OA =
{O} .

{

(3) Simetria axială (de axă d) Sd : P → P , Sd ( A ) =
A' astfel încât AO=OA’ şi d ⊥ AA' (figura 3)
⇔ d este mediatoarea segmentului AA’.

{

}

FSd =
A ∈ P Sd ( A ) =
A =
d.
A’

A’

A

r
u

O
O

(4) Rotaţia de centru O şi unghi dat α

d

R αO : P → P , R αO ( A ) = A ' astfel încât OA=OA’ şi

S AOA' =α , unghiuri orientate (figura 4).

{

}

FRα =
A ∈ P R αO ( A ) =
A =
{O} .
O

uuuur
uuur
(5) Omotetia de centru O şi raport k ∈ R* H Ok : P → P , H Ok ( A ) = A ' astfel încât OA'= k ⋅ OA .

}

} {

uuur
uuur
FHk =A ∈ P H Ok ( A ) =A =A ∈ P OA =k ⋅ OA =
{O} pentru k ≠ 1 , iar pentru k=1 avem că
O

{

H Ok = id P şi FHk = P .
O

uuur uuuur
(6) Inversiunea de pol O şi modul k ∈ R* IOk : P → P , IOk ( A ) = A ' astfel încât OA ⋅ OA' =
k (figura
5).

} {

} {

uuur uuur
FIk = A ∈ P IOk ( A ) =A = A ∈ P OA ⋅ OA =k = A ∈ P OA 2 =k =C O, k .
O

{

}

(

)

OBSERVAŢIE În spaţiu mai apare şi simetria faţă de un plan Sπ : Ѕ → Ѕ , Sπ ( A ) = A'
astfel încât AO=OA’ şi π ⊥ AA' (figura 6) ⇔ π este plan mediator al segmentului AA’.

{

}

FSπ =
A ∈ P Sπ ( A ) =
A =
π.
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A

A

α
O

π

A’

O

C. Un punct fix într-o problemă de geometrie sintetică
Vom prezenta interpretarea unei probleme de geometrie, din punctul de vedere al teoriei
punctelor fixe, folosind Teorema lui Banach. Această interpretare poate conduce la numeroase
generalizări ale problemei considerate:
Concursul Vrănceanu-Procopiu, 18-20 decembrie 2002
În interiorul unui triunghi ABC se consideră punctele A’,B’,C’ astfel încât triunghiul A’B’C’
este asemenea şi la fel orientat cu triunghiul ABC, iar dreptele A’B’, B’C’, C’A’ intersectează laturile
(BC), (CA), respectiv (AB). Să se arate că există un punct M în interiorul triunghiului ABC astfel încât
MA' MB' MC ' A'B'
.
= = =
MA MB MC AB

SOLUŢIE

Notăm
=
B'C' I ( BC )

=
E} , A'B' I ( AB ) {F} şi
{D
} , C'A' I ( CA ) {=

A'B' B'C ' C'A'
= = = k,
AB BC CA

k fiind deci raportul de asemănare al celor două triunghiuri.
Patrulaterele AFA’E, BDB’F CEC’D sunt inscriptibile, de unde rezultă că
S AEA' ≡ S BFB' ≡ S CDC' . Notăm cu α măsura unghiurilor anterioare.
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Fie M un punct interior triunghiului A’B’C’. Atunci M este interior triunghiului ABC.
Determinăm condiţii necesare şi suficiente pentru ca

MA' MB' MC '
= = = k .
MA MB MC

(1)

Partea I Presupunem că (1) este adevărată. Atunci
VMA'B' : VMAB, VMB'C' : VMBC, VMC'A' : VMCA .Rezultă că avem :

S MA'B' ≡ S MAB, S MB'C' ≡ S MBC, S MC'A' ≡ S MCA

(2.1)

S MB'A' ≡ S MBA, S MC'B' ≡ S MCB, S MA'C' ≡ S MAC

(2.2)

De altfel, (2.1) ⇔ (2.2).
Din

(2.1) şi (2.2) rezultă S A'MB' ≡ S AMB, S B'MC' ≡ S BMC, S C'MA' ≡ S CMA , de unde

deducem că S AMA' ≡ S BMB' ≡ S CMC' , măsura lor comună fiind notată cu β . Observăm că β este
măsura unui unghi cu care trebuie să rotim triunghiul A’B’C’ în jurul punctului M astfel încât să
obţinem un triunghi având laturile respectiv paralele cu laturile triunghiului ABC.
Demonstrăm că β = α .
Din (2.1) rezultă că patrulaterele AMA’F, BMB’D, CMC’E sunt inscriptibile. Atunci
S AMA' ≡ S BFB', S BMB' ≡ S CDC', S CMC' ≡ S AEA' , de unde rezultă că β = α . Atunci M se află pe

cercurile circumscrise patrulaterelor AFA’E, BDB’F şi CEC’D. Aceasta este o condiţie necesară
pentru ca M să verifice relaţia (1). Verificăm că această condiţie este şi suficientă pentru ca (1) să aibă
loc.
Partea a II-a Cercurile circumscrise patrulaterelor AFA’E şi BDB’F au punctul comun F şi

nu sunt tangente (în cazul când ar fi tangente, [ FA'] I [ FB'] = {F} , fals), deci mai au un punct comun,
pe care îl vom nota cu I. Se poate demonstra că I este în interiorul triunghiului A’B’C’. Cum
patrulaterele AIA’F şi BIB’D sunt inscriptibile, rezultă că avem
şi

S IA'B' ≡ S IAB

(3)

S IB'C' ≡ S IBC

(4)

S IB'A' ≡ S IBA

(5)

S IA'C' ≡ S IAC .

(6)

Din (3) şi (4) deducem că
şi

Din (3) şi (5) rezultă că VIA'B' : VIAB , de unde

IA' IB'
= = k.
IA IB

Folosind (6) şi (7) deducem că VIA'C' : VIAC , de unde avem
Relaţiile (7) şi (8) arată că M= I satisface condiţia (1).
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IA' IC'
= = k.
IA IC

(7)
(8)

OBSERVAŢIE 1. Pentru a rezolva problema (demonstrarea existenţei punctului M interior
triunghiului A’B’C’ pentru care (1) este adevărată ) este suficientă partea a II-a a soluţiei. Partea I arată
că punctul M cu proprietăţile cerute este unic şi este utilă pentru a sugera modul în care trebuie să-l
construim pe M.
2. Egalităţile de mai sus arată că punctul M este situat “ la fel “ relativ la triunghiurile A’B’C’
şi ABC. Intuim că M trebuie să se afle în interiorul triunghiului A’B’C’.
Există o transformare geometrică T a planului care duce triunghiul ABC în triunghiul A’B’C’,
care se obţine în general compunând o rotaţie (de unghi α = β ), o translaţie şi o omotetie. Rotaţiile şi
translaţiile sunt izometrii, omotetia este de raport subunitar k =

A'B'
, ceea ce arată că transformarea T
AB

este o contracţie relativ la metrica euclidiană.
Mulţimea X=[AB] U [BC] U [CA] U Int(ABC) este închisă, de unde rezultă că ea constituie un
spaţiu metric complet, cu distanţa euclidiană. Deoarece triunghiul A’B’C’, împreună cu interiorul său,
se găseşte în interiorul triunghiului ABC, avem T ( X ) ⊂ X . Aplicând teorema lui Banach pentru
contracţia T:X → X rezultă că T are un punct fix unic M 0 .
P'A' P'B' P'C ' A'B'
Pentru orice P ∈ X , notând T ( P ) =P' avem = = =
. Cum M 0 este punct fix
PA PB PC
AB

M 0 A' M 0 B' M 0 C ' A'B'
şi comparând această relaţie cu
pentru T, adică T ( M 0 ) =M 0 , avem că =
= =
M 0 A M 0 B M 0 C AB

cea cerută în problemă, rezultă că M 0 este punctul M cu proprietăţile cerute în enunţ.

BIBLIOGRAFIE
[1] Maria Monica Irimia, Metoda aproximaţiilor succesive şi probleme de punct fix (lucrare metodico-ştiinţifică pentru
obţinerea gradului didactic I), 2007, pag 154 – 157.
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PUTEREA FOCULUI
Elev: GHIUZAN ŞENOL, clasa a XI –a F, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Elev: PERCA BOGDAN, clasa a XI –a F, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Profesor coordonator: SILVIA BOGDĂNEANU, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Lucrarea de faţă prezintă mai multe experimente chimice distractive în care este ilustrată
puterea focului. În introducere sunt enumerate semnificaţiile focului din puncte de vedere istoric,
mitologic, chimic. Pentru a se evita accidentele în cazul în care doriţi să urmaţi aceste reţete, sunt
prezentate şi normele de protecţia muncii necesare acestor experimente.
Cuvinte cheie: foc, chimie, experiment, culori, metale
Din punct de vedere chimic, focul reprezintă reacţia de oxidare a unui material combustibil, în
urma căreia rezultă căldura, lumină , dioxid de carbon, apă şi alţi produşi de reacţie. În funcţie de
substanţele aprinse şi de impurităţile din mediu, culoarea flăcării şi intensitatea focului pot varia. Dacă
temperatura ajunge la un nivel destul de ridicat, gazele se pot ioniza, producând plasma.[1]
Din punct de vedere istoric, majoritatea specialiştilor consideră că omul a început să utilizeze
focul cu circa 700.000 - 800.000 de ani în urmă. Totuşi, descoperiri recente, realizate în peştera
Wonderwerk din Africa de Sud, plasează această dată la circa un milion de ani în urmă.[2]
În mitologie, focul este un element primordial, la fel ca şi apa, cu care se află în opoziţie. El
poate avea mai multe semnificaţii, şi anume: focul sacru, focul uman, focul demonic.
Focul sacru sau focul purificator; această flacără are origine celestă, fiind un simbol al puterii
zeilor, o manifestare a acestora. În multe temple existau torţe cu ajutorul cărora se celebra cultul zeilor.
În Grecia antică, flacăra olimpică avea o semnificaţie importantă. Se spunea că nu se stinge niciodată,
iar în timpul Jocurilor Olimpice se organizau curse cu torţe aprinse cu acea flacără, închinate zeiţei
Atena. În mitologia romană, Vesta era zeiţa focului, în cea greacă, Hestia, în cea chineză Chou Yong,
iar în cea persană Atar.
Focul uman sau al meşteşugurilor este focul prieten omului pe care acesta îl cunoaşte şi îl
foloseşte în meşteşugurile sale. Multor zei care guvernează asupra metalurgiei sau a fecundităţii li s-a
atribuit şi acest foc. Mai târziu, chiar câţiva zei ai războiului au primit aceleaşi atribuţii, ca nişte zei ai
focului. În multe mitologii, focul uman este de fapt foc sacru adus pe pământ şi adaptat de oameni.
Mitologia greacă are chiar o legendă legată de acest proces. Titanul Prometeu este cel ce fură focul din
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ceruri şi îl aduce oamenilor, faptă petru care este crunt pedepsit. Zeii focului uman sunt: Hefaistos în
motologia greacă, Vulcan în cea romană, Njord în cea nordică etc.
Focul demonic sau focul mistuitor pune în evidenţă proprietatea focului de a arde, de a distruge.
Este un element malefic al naturii. De multe ori Infernul, sau Lumea morţilor sunt văzute ca spaţii ale
acestui foc. [3]
Ca elevi, prima întrebare pe care o adresăm profesorului de chimie la începutul clasei a VII-a
este: „Când vom studia exploziile?”. Aflăm atunci că mai întâi trebuie să înveţi puţină teorie, pentru ca
să poţi controla reacţiile chimice şi experimentele să nu devină periculoase. În cele ce urmează vom
prezenta experimente amuzante, distractive, care se pot efectua de către oricine, rezultatele fiind cel
putin spectaculoase.[4]

Norme de protecţia muncii
Pentru a se evita eventuale neplăceri pricinuite cu ocazia efectuării acestor experiente, este de dorit
respectarea unui minim set de reguli. În cazul nerespectãrii acestora, autorul îsi declină orice răspundere fatã
de posibilele accidente survenite cu ocazia experimentelor.Aceste experimente se vor efectua afarã, în aer liber
sau în laboratorul scolii. Este interzisã efectuarea lor în spatii închise, sau pe balcoane, deoarece majoritatea
experientelor degajã gaze neplãcut mirositoare sau chiar toxice. De asemenea, unele dintre aceste experimente
fiind relativ violente, este necesar ca experimentatorul sã stea la o distanta de 4 - 5 metri de locul experientei.
Experimentele care implicã aprinderea unor combinatii se vor efectua pe ciment sau direct pe pãmânt, având
grijã ca pe o distantã de cel putin 30 de metri sã nu existe materiale inflamabile.Este de dorit ca experimentele
sã se efectueze având îmbrãcat un halat, pentru a se evita deteriorarea accidentalã a hainelor.
Este interzisã efectuarea experimentelor cu cantitãti mai mari decât cele prescrise. Experimentele
prezentate aici nu sunt pretentioase în ceea ce priveste raportul de amestecare a componentelor, însã efectuarea
lor cu cantitãti mai mari implicã riscul ca reactia sã devinã violentã. In final, dar nu în ultimul rând, se va
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respecta regula de aur a chimiei:nu se vor folosi vase de bucatarie pentru efectuarea acestor experiente si nu se
vor gusta sub nici o formã substantele chimice.

1) REACŢIA SODIULUI CU APA
Într-un cristalizor cu apă se introduce o bucătică de sodiu cât un bob de mazăre, fixat pe o mică
hârtie de filtru. Se acoperă repede cu o pâlnie de sticlă. Se observă că datorită reacţiei puternic
exoterme, sodiul se autoaprinde şi arde cu o flacără galbenă. Se adaugă apoi fenolftaleină,
soluţia devenind roşu-carmin, punând în evidenţă formarea bazei tari, hidroxidul de sodiu.

Ecuaţia chimică: Na +H2O —›NaOH + ½ H2
2) REACŢIA POTASIULUI CU APA
Într-un cristalizor cu apă se introduce o bucătică de potasiu cât un bob de mazăre. Se acoperă
repede cu o pâlnie de sticlă. Se observă că potasiul se autoaprinde şi arde cu o flacără violet,
reacţia fiind mai energică decât cea cu sodiul. Se adaugă apoi fenolftaleină, soluţia devenind
roşu-carmin, punând în evidenţă formarea bazei tari, hidroxidul de potasiu.

Ecuaţia chimică: K + H2O—›KOH + ½ H2
3) ARDEREA CUPRULUI
Se presară în flacără pulbere de cupru şi se observă cum flacăra devine verde.
Ecuaţia chimică: Cu + ½ O2—›CuO
4) ARDEREA FIERULUI
Se presară în flacără pulbere de fier şi se observă formarea unor scântei.
Ecuaţia chimică: 3 Fe+2O2—›Fe3O4
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5) ARDEREA ZINCULUI
Se presară în flacără pulbere de zinc şi se observă formarea unui fum bleu.
Ecuaţia chimică : Zn+1/2 O2—›ZnO
6) ARDEREA HIDROGENULUI
Se obţine hidrogen într-o eprubetă prin combinarea unei bucăţi de panglică de magneziu cu o
soluţie de acid acetic, conform ecuaţiei chimice:
Mg+2 CH3COOH —› (CH3-COOH)2Mg + H2
Hidrogenul obţinut se aprinde cu un chibrit, rezultând un pocnet scurt.
Ecuaţia chimică: H2 + ½ O2—› H2O
7) REACŢIA ESTERULUI BORIC
Într-un balon cu fund rotund se introduc acid boric , acid sulfuric concentrat si alcool etilic. Se
monteaza balonul cu fund rotund deasupra focului si si incalzeste , iar deasupra balonului
punem un dop cu un tub subţire de sticlă . Dupa ce amestecul din balon incepe sa fiarbă, se
aprinde cu un chibrit gazul degajat la capătul tubului de sticlă, observându-se o flacără
puternică de culoare verde .[5]
Ecuaţia reacţiei chimice:
H3BO3+3CH3-CH2-OH

B(O-CH2-CH3)3+3 H2O

8) REACTIA VULCANULUI
Într-un pahar Erlenmeyer se introduc circa două spatule cu dicromat de amoniu, iar apoi se
încălzeşte la becul de gaz. Se observă că amestecul se aprinde şi aruncă fulgi verzi de trioxid de
crom. Pentru ca experimentul să fie mai spectaculos, se poate îmbrăca paharul cu un strat de
plastilină multicoloră, care să imite un vulcan.
Ecuaţia reacţiei chimice: (NH4)2Cr2O7 —› Cr2O3 + N2 + 4 H2O
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9) REACTIA ALUMINIULUI CU IODUL
Pe o placă de faianţă se amestecă cantităţi egale (circa o spatulă) de pulbere de aluminiu şi iod
fin mojarat, apoi se picură câteva picături de apă cu o pipetă. Se observă că datorită reacţiei
puternic exoterme, amestecul se autoaprinde şi degajă un fum violet, conform ecuaţiei chimice:
Al+ I2—›AlI3
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NEOMERCANTILISMUL, PRINTRE ASPECTELE ECONOMICE ALE
CONTEMPORANEITĂȚII
IUNONA-THEODORA CRUCEANU, Academia de Studii Economice din
București, Facultatea de Relații Economice Internaționale.

INTRODUCERE
”Vreme trece, vreme vine, /Toate-s vechi și nouă toate; (Mihai Eminescu – Glossă)
Schimbul este fundamentul vieții noastre economice. Fără schimburi nu am putea vorbi despre
o economie reală, practic, nu am putea vorbi despre societate. Un acord de schimb între A și B
presupune un beneficiu, deoarece fiecare parte acordă o valoarea mai mare bunului pe care-l primește
în schimb pentru cel cedat. 1
Vorbim, despre un schimb liber, nerestricționat de altceva decât de voința partenerilor. Însă, cu
timpul, schimburile interpersonale au devenit schimburi între comunități, între regiuni, între state, ori
chiar continente, după descoperirea acestora, ceea ce a dus la o viziune mai largă asupra beneficiilor,
care, la rândul ei a stârnit dorința de le înmagazina într-o mai mare măsură. Sistemul bazat pe
restricționarea, dincolo de voința indivizilor, a importurilor și încurajarea exporturilor pentru
acumularea a unor cantități cât mai mari de metale prețioase s-a numit mercantilism. „Scopul scuză
mijloacele”, ar spune Machiavelli, însă, în cazul acesta, nici scopul mercantiliștilor nu a fost unul
favorizator pentru întreaga populație, ci doar pentru anumite grupuri de interese, și nici mijloacele nu
au urmat calea cea dreaptă. Printre acestea se numără sclavia fortață, ori munca la care erau obligații
copiii, totul pentru a asigura o producție cât mai mare cu o forță de muncă foarte ieftină, poate gratuită,
care să aducă beneficii cât mai mari.
În zilele noastre, acestea se numesc încălcări ale standardelor de muncă, reguli după care unii ar
dori să se ghideze întreaga activitate economică. Liberul schimb este considerat principala sursă de
furnizare a abaterilor de la standarde, pe fondul unei liberalizări comerciale fiind „decoperite”
oportunități de obținere a unor beneficii pe baza nivelului slba sau inexistent a unor astfel de standarde.
Principala temere consta în „race to the bottom”, sintagma care definește calea marilor întreprinderi
globale din țări dezvoltate înspre țări în curs de dezvoltare, unde, pe langă nerespectarea standardelor
de muncă, este sesizată și evitarea standardelor de mediu.
În această direcție se formează două abordări: impunerea forțată a standardelor prin intermediul
acordurilor bi/multilaterale, mai ales includerea lor în Organizația Mondială a Comerțului, și
permiterea reglării lor prin intermediul schimbului liber. Free trade, în prima perspectivă nu este și
fair trade, de aceea, susținătorii standardelor intenționează să-l transforme în fair prin această metodă.

1
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Ceea ce le scapă este diferența dintre uniformizare și uiversalizare, care, corelată cu nivelul de
dezvoltare caracteristic fiecărei țări, poate duce la promovarea unui protecționism ascuns tocmai în
dreptate.
I.

Liber schimb și Protecționism

Să ne imaginăm un râu care în cursul său alimentează mai multe sate. Bărcile sătenilor se
plimbă în aval şi amonte, peştele face excursii până este prins, hidrocentralele generează energie
electrică pentru fiecare dintre aceste sate. Când, într-o zi, pentru că undiţele celor din primul sat prin
care trece râul nu mai sunt eficiente, iar peştele prins este neîndestulător, se decide instalarea unui baraj
care să nu mai permită peştilor să treacă înspre celelalte sate.Efecte? Cu siguranţă unele negative:
relaţiile trec pragul încordării, cei din aval pregătitind răzbunare; peştele, acum suficient, poate fi
procurat cu uşurinţă de oricine, munca pescarilor devenind ineficientă, iar pericolul de inundaţie se
transformă în realitate după câteva zile. Într-un final, măsurile de protecţie la care a procedat primul sat
pentru câţiva pescari s-a trasformat într-un dezastru pentru tot satul şi orice cale de comunicare cu cei
din jur s-a evaporat. Ce ar fi putut aceştia să facă în schimb? Să ceară ajutor, să verifice dacă ar fi putut
împrumuta sau cumpăra undiţe mai eficiente de la vecini, să cumpere peşte, chiar dacă asta ar fi
însemnat dispariţia meseriilor unor pescari din satul respectiv, să treacă dincolo de graniţele unor
concepţii care îngrădesc cooperarea umană. Căci, spune Ludwig von Mises: „Societatea pune
colaborarea în locul existenţei izolate – cel puţin imaginabile – a indivizilor. Societatea este diviziune şi
combinare a muncii.” 1
Există doar două căi de a desfăşura o activitate, una economică, şi anume în libertate şi în
izolare, parţială sau totală. Dacă facem referire la prima modalitate, vorbim despre comerţ liber. Dacă o
abordăm pe cea din urmă, ajungem la o situaţie de protecţionism. În stabilirea unghiului cel mai
convenabil, liber schimbiştii şi protecţioniştii au adus argumente cu nemiluita, nereuşind, pe parcursul
veacurilor să se convingă reciproc de beneficiile pe care le promovează perspectivele lor. Eu cred că
cel mai bun unghi este cel din care vedem economia cel mai bine în urma efectelor pe care liberul
schimb ori protecţionismul le au asupra ei. Şi mă refer la economia naţională şi, deopotrivă, la cea
globală.
1. Liber schimb
Liberul schimb se traduce în posibilitatea oamenilor de a fi liberi să cumpere orice, de la oricine
doresc astfel încât să-şi sporească bunăstarea, ori să-şi crească eficienţa, beneficiind de preţurile cele
mai mici. Această aserţiune, care este în toate cazurile un imperativ individual, face referire la binele
majorităţii, naţionale ori globale, însuşi Adam Smith afirmând că „în orice ţară este şi ar trebuie să fie
interesul majorităţii de a cumpăra ceea ce vrea de la cei care vând cel mai ieftin.” 2 În completarea sa şi
promovarea liberului schimb vine David Ricardo care opinează că „urmărirea avantajelor individuale
este admirabil conectată cu binele universal al întregului.” 3 În orice caz, indivizii sunt cei care din
Mises, L, - Acţiunea Umană, disponibil la http://mises.ro/43/
Smith, A,2010, Avuţia Naţiunilor, Ed. Publica, București, p. 300
3
Ricardo, D, 2001, On the Principials of Political Economy and Taxation, Batoche Books, (e-book) disponibil la
http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/Principles.pdf
1
2
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vechime şi până astăzi au schimbat bunurile ce le-au aparţinut pentru altele. Astfel oamenii
comercializează bunuri pentru a beneficia de cel mai mic cost de oportunitate, care este un cost de
oportunitate relativ şi nu absolut, în virtutea legii ricardiene conform căreia ţările ar trebui să se
specializeze pe produse pentru care au cel mai mare avantaj comparativ, exportarea lor şi importarea
produselor pentru care alte ţări au cel mai mare avantaj comparativ. Dar, deşi viziunea lui Ricardo
cuprinde conceptul de „ţară”, importurile, precum şi oglidirea lor în exporturi, sunt determinate de
cerinţele consumatorilor, de dorinţele lor de a achiziţiona bunurile cele mai satisfăcătoare, nu doar
fizic, ci şi psihic.
Specializarea ne permite să obţinem prin intermediul comerţului liber bunuri pentru care am fi
fost mai puţin eficienţi şi care ar fi putut să consume resurse limitate, sau inexistente, în ultimă instanţă.
Se poate să nu fim implicaţi direct în procesul de producere al acelor bunuri pe care ne specializăm, dar
activităţile pe care le desfăşurăm conduc la obţinerea unui venit pe care îl schimbăm pe bunurile
importate. Apare, în acest fel, diviziunea muncii, concept introdus de Adam Smith, care urmăreşte o
serie de avantaje ce fac posibilă cooperarea umană şi specializarea. Divizând munca se câştigă nu doar
timp, ci şi o eficienţă ridicată reflectată în abilitatea de a produce mai multe bunuri, utilizând aceeaşi
cantitate de resurse. Exemplul cel mai elocvent în acest sens îl cuprinde Leonard Reed în
binecunoscutul eseu „I, Pencil”, în care explică modul în care know how-ul individual se transformă
într-un întreg prin diviziunea corespunzătoare a muncii. Căci niciun bun nu apare din neant, fiecare
dintre ele reprezintă o combinaţie de timp, resurse şi efort. În această viziune , oameni care, din punct
de vedere fizic,sunt puternic separaţi, devin un tot unitar datorită acţiunilor concertate ce conduc la o
mai bună integrare economică şi o cooperare mai apropiată.
În final, ceea ce interesează pe fiecare este profitul pe care îl poate obţine prin intermediul
schimbului. De unde şi „obligativitatea” unei balanţe comerciale pozitive, care să ilustreze bunăstarea
unei economii. Deşi din punct de vedere contabil este relevant, cifrele îşi pierd sensul în aprecierea
bunăstării unei populaţii. Am putea spune că inclusiv în interiorul unei economii naţionale au loc
exporturi de produse din fabrici, din magazine, produse care sunt importate de consumatori. Există,
astfel, intotdeauna o disproporţie între aceste două concepte care devin irelevante în contextul unei
economii globalizate. Magazinele suedeze au aceleaşi preţuri la raft şi pentru suedezi si pentru români.
Ceea ce ar putea costa în plus este transportul dinspre sau înspre magazin, care, în cele din urmă, nu
reprezintă decât un serviciu suplimentar, deci justificat.
Ştim cu toţii că principalul propulsor al performanţei este competiţia. În cadrul unor schimburi
libere, la care participă producători din toate colţurile lumii, competiţia nu poate fi altfel decât
acerbă,ceea ce conduce la o continuă luptă de satisfacere a consumatorilor, obligând producatorii locali
să se alinieze standardelor de producţie şi tehnologice existente la nivel global, să aloce în mod chibzuit
resursele de care dispun. Cel mai important aspect, însă, îl consitutuie creşterea productivităţii muncii,
care implică o crestere a standardului de viaţă al unei ţări. 1
Nu doar economice s-au dovedit a fi beneficiile liberului schimb de-a lungul timpului.
Montesquieu afirmă că: „ efectul natural al comerţului este să aducă pace.” Într-adevăr, o uşă deschisă
1
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331

invită mai mult la prietenie decât una încuiată. Existenţa unor relaţii paşnice se poate face numai prin
comunicare şi înţelegere. Deci, cum altfel s-ar putea ajunge aici decât prin schimburi libere prin care se
manifestă cordialitatea la nivel comercial. Odată abolite graniţele, probabilitatea menţinerii păcii prin
relaţii de comerţ tinde spre unu. Pacea nu va primejdiui niciodată capra din curtea vecinului, căci
aceasta va fi de bunăvoie dată cu împrumut de către el şi va primi, la rându-i atenţia cuvenită. După
cum Mises spune: „Men serves in order to be served.”
2. Protecționism
Însă, cum în orice război există două tabere, pe baricadele protecţioniste se luptă cu alte arme.
După spusele economiştilor contemporani 1, argumentele cu care aceştia îşi susţin teoriile sunt de cele
mai multe ori argumente naive ce contrazic legea ricardiană şi vizează faptul că ar trebui să ne ferim de
importurile ieftine, de comerţul cu ţări care au mână de muncă ieftină, de preţurile de dumping, să ne
protejăm slujbele, precum şi industriile nou născute, ori pe cele bătrâne.
Protecţionismul urmareşte, deci, să protejeze. Pe cine, de ce, ori de cine? Rămâne de văzut.
Metodele prin care protecţia este pusă în funcţiune sunt: restricţiile la importuri, taxe vamale şi
contingente netarifare, politici precum legile antidumping şi clauzele de scăpare, uneori împrumuturile
externe care urmăresc propulsarea exporturilor unei industrii.
Am pomenit deja că nu naţiunile fac comerţ între ele, ci indivizii, liberi să achiziţioneze ce vor,
la preţurile cele mai accesibile. Existenţa protecţionismului omite exact această etapă, principalele
direcţii de acţiune favorizând nu pe consumatori, ci grupuri de interese care beneficiază de politici
guvernamentale menite să arunce greul pe spatele celor dintâi, menţinând în viaţă industrii ineficiente
menite să îngreuneze traiul populaţiei.
Cea mai utilizată metodă cu rădăcini în vechime o reprezintă impunerea taxelor vamale.
Explicaţia logică a protecţioniştilor este că importurile ieftine atacă industriile naţionale, povocând o
competiţie incorectă în care acestea au numai de pierdut. Frederic Bastiat numeşte această formă de
restricţionare a importurilor „tâlhărie legală”, Guvernul folosind Legea pentru a lua de la consumatori
şi a da producătorilor, fără a putea fi în vreun fel acuzat. Acelaşi economist construieşte în jurul acestei
concepţii ideea de socialism caracterizat prin „statul bunăstării sociale”, convins fiind că abolirea
tarifelor ar fi condus, fără tagadă, la prăbuşirea unui astfel de sistem.
Schema întregii construcţii protecţioniste are la bază impunerea de taxe în vederea creşterii la
nivel intern a preţurilor, obţinerea unor profituri mai mari care ar permite plata unor salarii mai mari,
ori extinderea industriei, ceea conduce la crearea de noi locuri de muncă. Dacă ar fi să ne însuşim lecţia
economică pe care ne-o prezintă Henry Hazzlit 2, am fi capabili să recunoaştem perspectiva pe termen
scurt abordată de protecţionişti. Dorinţa lor de a-şi face discursul cât mai atrăgător îi face să scape din
vedere, fortuit sau intenţionat, tabloul de ansamblu, consecinţele pe termen lung ale impunerii de taxe
vamale. Într-adevăr, banii smulşi de la consumatorii, pe cale legală, prin intermediul taxelor, sunt
direcţionaţi către o industrie care va înflori. Artificial, dar va înflori. Însă unde este respectul faţă de
1
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liberul arbitru al consumatorului? Se voalează odată cu suma de bani pe care, în condiţiile unui liber
schimb, ar fi putut-o folosi pentru achiziţionarea unor bunuri mai ieftine, susţinând industrii eficiente,
care într-o perioadă viitoare sunt nevoite să procedeze la restructurări, datorită retragerii din profitul lor
a taxelor vamale. Un adept al lui Keynes ar spune, citându-l pe autor, „But in the long run we are all
dead.” Se poate, dar, să nu uităm că trăim în „pe termenul lung” al deceniilor trecute.
O altă temere a protecţioniştilor o constituie locurile de muncă distruse prin liber schimb. Într-o
economie globalizată, pierderile unora reprezintă câştigurile altora. Dar lucrurile nu se opresc aici, căci,
cu siguranţă nici unei tări nu convine să aiba şomeri doar de dragul de a promova comerţul liber. Dar,
dacă o industrie este ineficientă, atunci, statistic, câte locuri de muncă distruge ea în propria ţară şi
dincolo de graniţe? Pe termen lung suficiente. Planeta este într-o continuă dezvoltare, este inundată zi
de zi de inovaţii care pot reprezenta oportunităţi. Un exemplu relevant în acest sens poate fi agricultura
americană, industrie care, la mijlocul secolului trecut angaja 80% din populaţie şi care, în zilele
noastre, dacă mai atinge 20%. Însă este de punctat aici progresul, mai ales în plan tehnlogic, care a
permis indivizilor să se specializeze în alte domenii, să obţină alte locuri de muncă.
Conform teoriei oglindirii importurilor în exporturi, precizată mai sus, ce înseamnă
restricţionarea importurilor? Eliminarea în aceeaşi măsură a exporturilor, căci o ţară exportă pentru a
putea importa. Exportă pentru a intra in posesia unei monede străine cu care apoi poate plăti ceea ce
cumpără de la ţara parteneră. Exporturile sunt mijloacele, iar importurile scopul. 1 Odată diminuate cele
din urmă, primele vor avea de suferit, deci, economia în ansamblul său va suferi. Bunăstarea generală
se transformă, din cauza unor decizii restrictive, în bunăstare particulară.
Spre exemplu, Constituţia Statelor Unite ale Americii consideră ilegală impunerea explicită de
taxe la export, însă deleagă Congresul cu puterea de a „dirija comerţul cu naţiuni străine” 2, de a
„colecta şi impune taxe” 3. Deci, explicit este în afara legii, dar implicit, prin reducerea importurilor,
taxarea exporturilor nu este ilegală. Bastiat avea, prin urmare, dreptate.
Competiţia este nascătoare de dezastre pentru industriile ineficiente. Liberul schimb provoacă
luptă economică între producători, deci este rău. Cum rămâne atunci cu alocarea resurselor. Va fi ea
una echilibrată? În niciun caz nu, atât timp cât preţurile cunosc o creştere, producătorii măresc oferta,
consumatorii cumpără mai puţin, căci puterea lor de cumpărare acum este mai mică.
„Nu există masă gratuită.” 4 Ceea ce înseamnă că statul nu poate interveni în economie în
favoarea cuiva fără a provoca un prejudiciu altcuiva. Este vorba aici de relaţiile dintre industrii şi cum
sunt ele afectate. Protejarea uneia scoate din joben preţuri mari şi locuri de muncă noi, însă presupune
reducerea producţiei şi restrângerea personalului din cadrul alteia. În acest caz bunurile care-şi
modifică preţurile sunt bunuri intermediare, utilizate pentru producerea de bunuri finale. Cu cât

1
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preţurile lor sunt mai mari, cu atât preţul produsul final este mai puţin accesibil. Acelaşi lucru se
întâmplă şi dacă bunurile intermediare nu pot fi decât importate în cea mai mare măsură.
Pe timp de pace, protecţionismul provoacă unei ţări acelaşi rău ca izolarea pe timp de război,
când guvernele ţărilor mai puternice impun embargo comercial cu scopul de a înfometa ţările mai
sărace, acestea putând fi mai uşor de cucerit. Problema cuceririi teritoriale nu mai este prezentă, însă, în
continuare, în cea mai mare măsură statele mari şi puternice sunt cele care se folosesc de protecţionism.
Deşi, ar trebui sa dovedească faptul că sunt inexpugnabile luptând şi nu protejandu-se, căci, după
părerea mea, nu demonstrează decât slăbiciune.
În ceea ce priveşte protecţionismul, Milton Friedman este de părere că dacă datorită eforturilor
tuturor economiştilor istoriei taxele vamale sunt cu 10% mai mici decât cât ar trebui de fapt să fie, ar
fie mai mult decât plătite veniturile pe viaţă ale acestor economişti. 1

II.

De la Mercantilism la Neomercantilism

1.Mercantilism
De-a lungul secolelor au existat preferințe atât pentru comerț liber, cât și pentru protecționism,
sub diverse forme. Stadiul inițial a fost marcat, însă, de protecționism, pentru ca ulterior statele să
realizeze beneficiile liberului schimb și să încerce să se integreze tot mai mult în circuitul internațional.
”Internațional”, ca termen ce definește relații între continente a fost posibil abia după secolul marilor
descoperiri geografice, când curiozitatea europenilor a depășit granițele propriului continent. Interesul
manifestat a fost fructuos pentru europeni, noile lumi devenind o oază de bogăție pentru cei ce le-au
descoperit. Metodele prin care a fost manifestată puterea, însă, au ridicat multiple controverse, căci
înzestrarea lor net superioară s-a abătut ca un bici pe un spate tânăr și nu ca un protector al unor nou
născuți. Cu deplina dreptate de a-și apăra interesul propriu, continentalii europeni au depășit limitele
unui protecționism justificat, corelat cu teama de a fi invadați de extracontinentali, procedând la
încercarea de a înrobi lumile nou descoperite. Dar le-a scăpat din vedere că vor contribui fără să vrea la
emanciparea unor primitivi care la un moment dat se vor ridica pentru drepturile cuvenite.
”Descoperirea aurului și argintului în America, extirparea, transformarea în sclavi și îngroparea
în mine a populației aborigene, începutul cuceririi și jefuirii Indiilor de Est, transformarea Africii întrun furnicar pentru vanătoarea comercială de piei negre, au semnalizat zorile erei capitaliste a
producției.” 2 Nu există o descriere mai bună pentru atrocitățile deghizate în conceptul actual de ”piață
globală” a continentalilor europeni. Căci ceea ce au vrut ei să creeze nu a fost o piață în care
schimburile să se desfășoare în mod liber, ci un teatru unde să regizeze piesele acumulării de capital
prin mijloace josnice. După cum spune și Marx: ”comorile capturate în afara Europei prin jaf
nemascat, sclavie și crimă, s-au întors în țara mamă unde au fost transformate în capital.”
1
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Tocmai dorință de a acumula capital, de a deține bogație, a determinat apariția unui sistem bazat
pe control statal care viza întocmai bunăstarea ilustrată în cantitatea de metale prețioase pe care un stat
o are.Însă economia politică clasică a demonstrat că mișcările internaționale de capital nu sunt
consecințtele comerțului internațional, deci nu sunt efectul, ci cauza unei balanțe comerciale favorabile
sau nefavorabile. Metalele prețioase erau distribuite indivizilor în cantitatea și intensitatea cererii
acestora pentru bani. Nu exista temerea că un individ sau o națiune poate avea mai puțini bani decât are
nevoie. Implicarea guvernamentală nu este astfel considerată nici necesară nici potrivită, argument care
a condus la decimarea teoriilor mercantiliste. Cu toate acestea, pentru sute de ani, teoria lui Midas,
sistematizată de mercantilism a fost regula după care au funcționat statele, oamenii statului fiind în
continuare preocupați de distribuția internațională a capitalului. Comerțul internațional are, însă, la
bază schimbul de bunuri, iar bunurile sunt posedate sau cerute de agenți economici privați sau publici,
deci poziția statului ar trebui să fie una foarte îndepartată de acest teritoriu. Banii reprezintă numai un
intermediar în cadrul acestui schimb, pentru că nu mai putem vorbi despre barter (valoarea unui bun
exprimată prin alt bun), schimbul nu se mai realizează direct ci prin acest bun intermediar numit
„bani”. 1 Balanța comercială era cea care trebuia ținută sub control, urmărindu-se restricționarea
importurilor și încurajarea exporturilor, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin mercantilism. De
reținut, totuși, nu este forma, adică soldul balanței comerciale, ci fondul gândirii mercantiliste, termenii
în care s-a desfășurat comerțul, aceia de a cumpăra ieftin și de a vinde scump. 2 Dar nu numai de a
cumpăra ieftin, ci si de a produce ieftin, căci, prioritară este producția, favorizarea de către stat doar a
anumitor grupuri de interese. Având în vedere mai ales posibilitatea de exploatare a coloniilor de pe
alte continente,existența unor piețe externe captive, concepția mercantilistă se prezintă chiar ca una
rațională De ce nu ar fi?
Răspunsul pe care l-aș da este: pentru că moral nu au dreptul. Pentru că pe această temelie
mercantilistă s-a ridicat un colos al încalcării drepturilor, al ascunderii sub covor a tuturor mizeriilor la
care au fost supuși oamenii. De culoare sau nu, continentali sau de peste oceane, oamenii nu au avut
drepturi și tocmai de aceea au fost cotropiți de sclavie, exploatare nelimitată, pentru a genera
bunăstarea necesară într-un sistem mercantilist. O teorie interesantăb privind modalitățile de a dobândi
proprietate sau bunăstare în societate oferă sociologul german Franz Oppenheimer care identifică două
căi de a o obține: una economică bazată pe producție și schimb, și una politică ce se opune legii
naturale, prin confiscarea/blocarea bunurilor și serviciilor prin utilizarea forței. Cea din urmă este
caracteristică statului, considerat o organizație a mijloacelor politice, de altfel singurul care poate crea
protecționism. 3 Opoziția față de liber schimb este, deci, explicată prin calea nelegitimă care se abate
asupra agenților comerciali care acționează corect pe piață.
Dacă producția era coconul protejat de mercantilism, cine participa la procesul de producție?
Oamenii. Ce se urmărea? Exploatarea acestora. De ce? Pentru o producție cât mai mare necesară
exportului. Și pentru că producția trebuia să fie maximă, atunci un obiectiv subsidiar al acestui sistem
devine ocuparea deplină a forței de muncă. Un aspect care vine în sprijinirea respectivei ocupări îl
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reprezintă și aversiunea față de concedii a mercantiliștilor, perioade pe care ei le consideră distructive
pentru producție. După părerea scriitorilor mercantiliști, ocuparea deplină nu ar fi putut fi posibilă decât
dacă se recurgea la mijloace coercitive și anume forțarea persoanelor de toate vârstele să se angajeze.
Se ajunge chiar la propunerea de a angaja copii ce depășesc puțin vârsta de 4 ani, pentru a-i scăpa pe
părinți de o povară. Un scriitor mercantilist, George Berkely se întreabă dacă nu cumva ar fi mai bine
ca cerșetorii să fie făcuți sclavi ai serviciului public pentru un anumit număr de ani. În orice caz erau
încălcate ceea ce noi astăzi numim standarde de muncă. 1 Într-un stat în care libertatea este un termen
necunoscut populației, în care întreaga putere se găseste în motoarele aparatului statal, este imposibilă
respectarea voită a unor standarde de muncă, ce pot, în multiple situații, să se răsfrangă și asupra
mediului înconjurător.
Dar nu numai în interiorul statelor s-a petrecut acest lucru, căci, după cum am spus, piețele
captive de peste ocean au devenit nu doar sursa continentalilor europeni, grație posibilității de
manipulare, ci și locul de evacuare al celor care nemaifiind folositori, erau condamnați la muncă silnică
în Americi. Un exemplu morbid de transportare fără voință îl constituie copiii britanici care luații fiind
de pe străzile Londrei erau ”încărcați” spre continentul american, fetele căpătând 14 ani de muncă, iar
băieții 16. Nu doar robia în care erau îngropați era fatidică pentru călătorii forțați, ci și cursa
transatlantică ce se sfarșea de cele mai multe ori cu o rată a mortalității depășind 20%. 2 Însăși Statele
Unite ale Americii a fost un stat construit pe sclavie, la 1776 majoritatea celor care au obținut
independența fiind negrii aduși în lanțuri de pe continentul african.
Dacă ”Istoria se repetă” nu poate fi considerat un adevăr general valabil, atunci consecutivitatea
istorică este , fără doar și poate, un aspect care nu ar trebui să ne scape. Chiar dacă mercantilismul este
povestit ca sistem caracteristic unei anumite perioade, doctrina pe care el o reprezintă nu poate fi
smulsă din gândirea oamenilor. Iar aceasta este ușor transmisibilă. Mintea umană ori se opune, ori
alege contrariul ca ultimă soluție,iar cum omul care a existat atunci, există și acum, invariabil încă sunt
preluate idei, concepții din acea vreme. Sub alt nume, cu alte instrumente, mercantilismul va dăinui
întotdeauna. Astăzi noul mercantilism este o alternativă la comerțul liber. Deși, eu l-aș numi opțiune,
nu alternativă. Alternativă deoarece cei care aleg să-l „implementeze” sunt guvernați de dualitatea
bun/rău și din start exclud liberul schimb pe care îl consideră rău, deci le rămâne
mercantilismul(protecționismul). Când, în realitate au două variante a căror calitate este decisă de
rezultatele/efectele pe care le au. În cazul nostru efectele asupra consumatorilor. Mercantilismul a fost
sistemul oamenilor educați numai pe jumatate. 3
Construcția de „comerț liber” a apărut la finalul secolului al XVI-lea, în dezbaterile
parlamentare privitoare la monopolurile comerciale, cu o altă semnificație inițială, și anume: o
activitate comercială nerestricționată, unde libertatea comercianților de a participa la comerț nu era
împiedicată prin drepturi sau privilegii comerciale. Pentru mercantiliști, ideea de comerț liber însemna
că oamenii au libertatea să facă ce vor fără a fi obligași sau opriți prin reglementări guvernamentale,
1
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însă activitatea individuală trebuia direcționată prin recompense sau penalități, armele unui guvern
înțelept. Acestea puteau fi: taxe vamale, subvenții la export sau chiar prohibiții.1
2.Neomercantilism
2.1.Standarde de muncă
Apariția statelor centralizate a dus la domolirea pretențiilor mercantiliste, contribuind la
sporirea relațiilor de interdependență, chiar la nivel internațional. În condițiile unui schimb liber, acest
lucru se traduce cel mai bine prin intensificarea competiției, principalul factor căruia îi este acordată
atenție în acest caz fiind diferența dintre prețurile internaționale și prețurile interne.. Dacă aceasta este
prea ridicată, producătorul nu este stimulat să se înscrie în circuitul global. Iar dacă nici măcar la nivel
național nu este eficient, se vede obligat ori să părăsească piața, ori să apeleze la stat pentru ajutor. Cea
din urmă opțiune este o formă de protecționism, care, în condiții prielnice liberului schimb, ar putea fi
evitată.
Ceea ce ar putea induce distorsiuni la nivel competitiv ar fi posibilitatea unor state de a dobândi
avantaje competitive mai mari, în comparație cu altele. Iar acest lucru este determinat în zilele noastre
de standardele de mediu și muncă existente în fiecare stat, dar la nivele diferite. Tocmai discrepanța
dintre nivele este cea care duce la încălcarea legii ricardiene. Totuși, apariția unei asemenea distanțări
este prolifică pentru un protecționism manifest din partea celor care devin net dezavantajați de diferența
dintre intern și internațional, căci prețurile mici cu care intră pe anumite piețe cei care nu respectă
standardele sunt corectate prin taxe vamale sau sunt considerate prețuri de dumping. Ideea care stă la
baza acestei opinii este că prețurile mici, susținute prin forță de muncp ieftină pot fi atacate din rațuni
anti-dumping, dorindu-se corijarea lor prin taxe vamale sau alte măsuri de politică comercială. În orice
caz, acele țări care iau aceste măsuri se supun protecționismului, fiind de asemenea forțate să susțină
industriile naționale care se îndreaptă spre ineficiență.
Care ar fi repartiția acestor standarde? Ce țări se tem de ele și care le doresc impuse? Este
necesară o uniformizare sau numai o universalizare 2 a acestora? Prin comerț liber sau prin sancțiuni se
va îmbunătăți calitatea mediului înconjurător și a forței de muncă?
Taberele se împart în țări dezvoltate și țări în dezvoltare, principala dorință a celor dintâi fiind
să impună prin politici comerciale o îmbunătățire a standardelor celorlalte, ultimele temându-se de un
”protecționism ocult”. Credința conform căreia dacă statele dezvoltate (cu standarde ridicate) ar
dezvolta un comerț liber cu cele în dezvoltare, atunci acestea din urmă ar fi încurajate să-și modifice în
bine standardele, este cea mai potrivită pentru implementarea și menținerea unui schimb liber, mutual
benefic. 3
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Când vorbim despre standarde de muncă, trebuie să identificăm exact sensul acestora. Exista
două abordări conceptuale, și anume: condiții de muncă actuale într-o anumită industrie, ori termenii și
condițiile de muncă în conformitate cu acordurile naționale și internaționale, ”ceea ce ar trebui” sa fie.
să fie( standarde fundamentale sau ”core labour standards”). Core labour standards identificate
de ILO si OCDE sunt: 1
1.interzicerea muncii forțate;
2.dreptul la asociere și organizare de negocieri colective
3.eliminarea exploatării copiilor
4.nediscriminare în muncă
În ceea ce privește protejarea mediului, se deschid, sub aceeași viziune, două fronturi, unul pe
care se luptă împotriva liberului schimb, considerat, de altfel factorul principal al distrugerii mediului,
și unul pe care apele sunt liniștite, comerțul liber devenind creatorul celor mai bune metode de apărare
a mediului. 2

Diferențele de dezvoltare sunt importante în stabilirea unor astfel de standarde, de aceea se
urmărește o universalizare a lor,nicidecum o uniformizare care nu ar fi posibilă în condițiile unei
competiții internaționale. Standarde egale ar răsturna situația în favoarea țărilor dezvoltate.
Reglementările internaționale trebuie, deci, să producă un spillover de standarde dinspre țările
dezvoltate înspre cele în curs de dezvoltare ,cu accent pe faptul că în sens negativ spilloverul se poate
aplica doar măsurilor de mediu, având în vedere pericolul unor externalități negative cu efecte și asupra
altor state decât cele în care se produc 3
Problematică este, însă, modalitatea prin care standardele ar trebui introduse în sistemele
statale. Există, din nou, două perspective: impunerea obligatorie, prin sancțiuni, sau oferirea
oportunității de a se instala singure în condițiile unui comerț liber. 4
Soluția perfectă ar fi ca țările în dezvoltare să impună niște minime standarde, care apoi să
evolueze pe măsura dezvoltării țării respective.
De ce nu are nicio legătură cu comerțul? Pentru că nerespectarea drepturilor omului este strict
legată de moralitate și poate fi aplanată doar pe cale politco-instituțională. Din acest punct de vedere
principiul care ar trebui luat în considerare este cel al suveranității, sau ”principiul discreției”, și anume
1
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că decizia asupra ajustării standardelor ar trebui lăsată în mâinile statelor și ale autorităților competente
în acest domeniu din cadrul lor, dar cum OMC este o oragnizație în care primează interesele celor mari,
este cumva explicabil de ce ajung să-și impună propria viziune asupra standardelor. În majoritatea
cazurilor cele care nu corespund sunt afacerile private aparținând unei țări, sau activând într-o țară, deci
acestea nu pot fi controlate de o putere suprastatală. Dreptul suprem aparține deținătorilor lor care se
supun în totalitate reglementărilor naționale, deci cum altfel decât prin comerț liber, ar putea fi
„pedepsiți” pentru practicile cărora se abandonează? Comerțul internațional presupune schimburi de
natură monetară, iar principala problemă este că vânzătorii/producătorii unor astfel de bunuri nu au
bani să producă mai calitativ, mai curat din punct de vedere ecologic. Barierele comerciale nu ar
reprezenta decât impedimente în calea fluxurilor monetare, deci stagnare. Însăși „pofta” celor care
propun sancțiuni prin OMC nu poate fi decât „pusă în cui”, căci, singurul aspect pe care îl vizează
această organizație înternațională este comerțul, mai exact liberalizarea acestuia. Procesul a început
oficial cu GATT, un acord în care părțile contractante se obligau prin semnarea sa să respecte anumite
principii de conduită comercială. Transformarea sa în OMC în 1995 nu a preschimbat obiectivele
acestuia, ci doar transformarea într-o instituție internațională formală, focusată în continuare pe
fluxurile comerciale. Într-adevăr, cea mai bună soluție pentru introducerea unor astfel de sancțiuni ar fi
includerea lor în OMC si aplicarea prin politici comerciale, o reciprocitate negativă, manifestată ca o
Lege a Talionului mai scurtă: ”sancțiune pentru standarde”. În virtutea rolului său, OMC s-a opus
acestei propuneri, justificată prin faptul că nu este o organizație destinată politicilor interne ale statelor.
Susținătorii au luat atitudine în cadrul fiecărei runde de negocieri de la Seattle până la actuala Doha de
a introduce aceste măsuri în cadrul legal al OMC, fără rezultate până în prezent. 1
Includerea lor în cadrul OMC, nu ar fi oare o prelungire a principiului reciprocității, adică o
cuprindere mai amplă? Însă pentru a exista reciprocitate, cineva trebuie să plătească pentru un bun o
anumită cantitate dintr-un alt bun. În cazul nostru reciprocitatea este descrisă de salariul pe care îl
primește un muncitor, prețul cu care este cumpărată implicarea lui în procesul de producție, adică
productivitatea sa. Ceea ce urmăresc apărătorii standardelor devine eronat din privința acestui
principiu. În sprijinul unei productivități mai ridicate ar trebui să vină tehnologii pe măsură, drepturi de
proprietate intelectuală pe care cele mai multe dintre țările în dezvoltare, ori cel mai puțin dezvoltate nu
le pot achiziționa, ceea ce înseamnă că productivitatea nu este uniformă pe glob. De aceea și
diviziunea muncii este de natură să descrie specializarea unei țări caracterizată de un avantaj competitiv
natural. Dacă punctul forte este forța de muncă ieftină, atunci acest lucru nu trebuie modificat decât
prin manifestări de nemulțumire ale angajaților.. La fel ca în vechiul sistem mercantilist se încearcă o
încălcare a proprietății private.
Se vorbește de asemenea despre discriminare între țările care respectă un nivel înalt al acestor
standarde și celelalte, mai exact o discriminare de tip pozitiv pentru cele din urmă care beneficiază de
costuri mai mici și profituri mai mari, bazându-se pe metode care lasă de dorit din punct de vedere
social, dar și economic. Este punctat avantajul competitiv, abundența unei forțe de muncă ieftine, dar
neprotejate care ar trebui să fie eliminată printr-o impunere obligatorie internaționalăa unor minime și
maxime uniforme.
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În această accepțiune se dorește existența unui salariu minim global, pentru care aplică presiuni
sindicate muncitorești și alte organizații nonguvernamentale. Pe cine ar proteja acest salariu?
Impunerea sa în Pakistan ar aduce populației aceleași beneficii precum stabilirea lui în Germania? În
niciun caz. O repartiție uniformă ar fi echivalentă cu un protecționism al țărilor dezvoltate ascuns în
imposibilitatea celor în curs de dezvoltare de a se menține pe aceeași linie de plutire. Ce ar însemna un
salariu minim? O creștere a cererii pentru locuri de muncă și o puternică scădere a ofertei, căci
producătorii se află într-o situație în care câștigurile nu le mai permit nici măcar să mențină numărul
personalului anterior, darămite să efectueze angajări. Răul se reflectă, în principal în somaj. Unul pe
care țările dezvoltate și-l pot permite, pentru că ar fi nesemnificativ, dar care pentru cele în curs ar fi
dureros. ”Chiar dacă am putea asigura muncitorilor pentru export din Lumea a Treia salarii mai mari și
condiții de lucru mai bune,(...) în cel mai bun caz forțând țările în curs de dezvoltare să adere la
standardele noastre (ale țărilor dezvoltate) ar crea o aristocrație privilegiată a muncii, fără să ajute
majoritatea.” 1 Părerea aparține economistului Paul Krugman, care, ca susținător al liberului schimb
completează cu ideea că aceste standarde nu ar fi decât estetice, acele slujbe prost plătite fiind singura
lor șansă de progres, eliminat prin sustragerea dreptului de a lucra pe salarii de nimic pentru bunuri de
care beneficiază ”bogătașii vestici”.
Aplicarea forțată a unor astfel de norme uniforme nu ar conduce la bunăstarea economică a
țării. Dimpotrivă, producătorii ar fi obligați să mărească prețurile, ca urmare a creșterii costurilor de
producție, exporturile nu ar mai fi la fel acceptate, și ar exista și o mare dificultate în a importa, datorită
veniturilor scăzute. Ecuația ar fi egală cu zero, în multe dintre cazuri răspunsul fiind chiar negativ,
deoarece nu există îndoială că multe industrii ar ieși de pe piață, oricare ar fi aceea. Efectele respectării
unor standarde de muncă trebuie conștientizate, pentru că dacă apare o creștere a costurilor de
producție, trebuie să existe și o creștere a productivității, imposibilă în aceleași condiții de lucru (în
țările în curs). Competiția este cea care obligă întreprinderile să fie angajatori ”buni”. Sindicatele nu fac
decât să creeze distorsiuni pe piața muncii, deoarece cer mărirea salariilor dincolo de nivelul de
echilibru, ceea ce reprezintă doar un cost de producție în plus, iar în lipsa unei productivități conforme,
eficiență respectivei firme este redusă. 2
O altă direcție înspre care se îndreaptă pledoariile susținătorilor o reprezintă munca la care sunt
supuși copiii. Conform Organizației Internaționale pentru Muncă 3, în lume sunt peste 215 milioane de
minori care muncesc, cei mai mulți dintre ei în agricultura (60%) , restul fiind exploatați în minerit, ori
folosiți în traficul cu droguri, ori prostituție. Cifrele sunt neoficiale, căci, pe hârtie nu se poate
demonstra încălcarea individuală a unui număr atât de mare de drepturi fundamentale. În orice caz
statisticile sunt inumane având în vedere că vorbim despre copii supuși unor asemenea tratamente.
Ceea ce-i impinge pe mulți dintre părinți să-si trimită copiii la muncă silnică, la sclavie curată este
sărăcia. Eradicarea acesteia ar fi determinantul principal al unei lumi în care nu s-ar mai vorbi despre
atrocități. Să supozăm inițiativa susținătorilor standardelor în acest caz una reușită: copiii nu mai
lucrează, părinții sunt plătiți cu salarii infime care nu le permite aproape nici traiul de pe o zi pe alta.
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Această ipoteză se finalizează cu o concluzie ce ilustrează o rată a subnutriției mai mare, a mortalității
mai ridicate și chiar și fără standarde o rată a analfabetismului foarte mare. Și, atenție, căci copiii
analfabeți de astăzi sunt adulții analfabeți de mâine. În această privință cea mai bună soluție se
regăsește în pornirile organizațiilor care urmăresc educația acestor copii, reabilitarea socială, includerea
lor sau a familiilor în programe care să le permită să studieze.
Ceea ce trebuie subliniat este faptul că cea mai mare parte a acestor copii nu participă la munca
din sectoare destinate exportului, ci în gospodării, ferme familiale, ori în industrii locale a căror
producție nu depășește granițele orașului. De aici și cifrele oficiale mici, în comparație cu
realitatea 1.De aceea, liberalizarea comerțului ar avea un impact pozitiv asupra lor, pentru că pe măsură
ce venitul gospodăriilor ar crește, raportul dintre venit și numărul copiilor care muncesc ar fi invers
proporțional. Boicoturile împotriva produselor făcute de copii, manifestate prin eliminarea lor din
coșul de cumpărături, apoi obligativitatea de a aplica standarde internaționale poate conduce la
concedierea copiilor din mediile actuale în care lucrează, ceea ce i-ar forța să se angajeze în condiții
mult mai rele. Aplicarea lor, de altfel, este într-o mare măsură numai probabilă, pentru că nu există
garanții că numerele vor fi reduse, mai ales că obiectele aplicării sunt industrii care produc pentru
export, și nu gospodării. Singurul indicator care asigură modificarea în totalitate a sumei de copii care
lucreaza este PIB/locuitor, care oglindește bunăstarea generală.
Edmonds și Pavnick (2002) 2 încearcă să creeze o relație cauză efect între prețul orezului și
modificarea procentelor de copii care lucrează. Argumentul cauzal îl reprezintă liberalizarea comercială
care a determinat creșterea prețului orezului în Vietnam între 1993 și 1998 cu 29%. În urma studiului
au descoperit că o creștere de aproape 30% a prețului orezului a dus la o reducere a numărului de
muncitori minori cu aproximativ 10%. Aceasta s-a produs în zona rurala, dată fiind proporția mare de
copii care lucrează în agricultură. Concluzia a fost că liberalizarea comerțului conduce, cel puțin în
mediul rural la declinul numărului de copii ce muncesc.
Apărătorii internaționali ai drepturilor copiilor blamează de cele mai multe ori firmele
transnaționale care tratează necorespunzător angajații. Ceea ce aceștia par să nu vadă este faptul că
datorită globalizării și a prezenței marilor producători pe piețele în dezvoltare, veniturile unei părți a
populației se modifică în bine. Ce ar fi dacă toate companiile transnaționale ar utiliza aceleași niveluri
salariale oriunde în lume? În ce ar mai consta avantajul competitiv al unor țări? S-ar mai justifica
specializarea internațională? Cel mai probabil nu. În virtutea unui comerț liber consumatorii nu ar mai
avea dreptul să cumpere ce-și doresc la cele mai mici prețuri, cele mai mici devenind cele din țările în
care locuiesc. Deci, nu este aceasta o formă de protecționism?
Integrarea tot mai accentuată a țărilor în comerțul internațional este o cale de a dobândi un nivel
de dezvoltare necesar evelării standardelor. Competiția și respectarea proprietății private sunt
principalele mijloace de stabilire a unor standarde internaționale universale. Spill-over-ul dinspre țările
dezvoltate către cele în curs, sau mai puțin dezvoltate.
1
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În ceea ce privește standardele de mediu, există o sferă și mai largă a interpretărilor, pentru că
dacă în cazul standardelor de muncă ne referim la proprietate privată a statelor sau induvizilor, mediul
înconjurător aparține tuturor, ceea ce duce la o nemulțumire globală în relația unor țări/industrii cu
mediul.
Să stabilim, în primul rând implicarea OMC-ului, care pare pilonul de bază în rezolvarea
acestor probleme. Pentru că la baza fondării oraganizației stă principiul nediscriminării, membrii sunt
liberi să-și stabilească propriile politici, cu condiția de a nu îl încălca, adică de a respecta clauza
națiunii celei mai favorizate și pe cea a tratamentului național. 1
2.2.

Standarde de mediu

Teza protectorilor mediului este foarte frumos sintetizată în opinia lui David Morris:” Cea mai
mare parte a oamenilor cred că o economie globală este singura cale către standarde de viață mai bune
la fel ca și pentru încă un pas în evoluția economică. Accentul economic pe importuri și exporturi
continuă să ne ghideze gândirea chiar și când putem vedea că acestea pun în pericol viața oamenilor și
a altor specii”. 2 Este blamat, deci comerțul care determină o revoluție industrială a cărei finalitate nu
poate fi decât un mediu mai poluat.
Pornirea lor este justificată, însă obiectivele urmărite tind să contorsioneze gândirea
consumatorilor, să îi determine să-și utilizeze veniturile în funcție de procesul de producție și nu de
produsul final, pe care, de altfel, aceștia îl achiziționează datorită utilității pe care o aduc. Reitereaza
”tragedia comunelor” 3, prin faptul că resursele sunt exploatate în detrimentul mediului și, deci, a
populației globale, prin faptul că se dorește obținerea de profit în pofida nerespectării unor standarde
uniforme.
Să presupunem, din nou, introducerea unor astfel de standarde. Vor conduce ele la un mediu
mai curat? Pot industriile din toată lumea să respecte începând din acest moment niște norme
considerate vitale de susținătorii mediului? Nu. Prima oară pentru că procesul este unul amplu, care nu
poate da rezultate doar bătând din palme. Apoi, introducerea forțată a unor minime de mediu regulatorii
pot duce la delocalizarea producției 4, deci șomaj pentru anumite regiuni sau țări. Interzicerea utilizării
anumitor substanțe considerate nocive determină utilizarea altora ale căror efecte pot fi chiar mai rele.
Deci, un regulament global ar fi sursă de bunăstare sau metodă de a distorsiona fluxurile comerciale în
alte direcții decât cele în care se îndreaptă acum?
Să considerăm un exemplu: SUA și Legea Aerului Curat. Prin care Agenția de Protecție a
Mediului din Statele Unite a promulgat Regula Gazolinei asupra compoziției și efectelor emisiilor de
gazolină, pentru a reduce poluarea aerului din Statele Unite. Aceasta permitea gazolinei numai de o
anumită puritate să fie vândută în cele mai poluate zone ale țării. În rest, numai gazolina care nu era
1
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mai ”murdară” decât cea vândută în anul de bază 1990 putea fi vândută. Această regulă se aplica
tuturor rafinorilor, celor care amestecau gazolina și importatorilor. Fiecare rafinor intern care activase
măcar 6 luni în anul 1990 trebuia să stabilească o bază individuală de rafinare , care reprezenta calitatea
gazolinei produse de acel rafinor în 1990. APM a stabilit de asemenea o bază statutară, care să reflecte
media calității gazolinei din 1990, pentru cei care nu activaseră 6 luni în 1990.
Venezuela și Brazilia au pretins că această decizie este inconsistentă, printre altele, cu articolul
III al GATT ( Tratament Național asupra Taxelor și Reglementărilor Interne), și că nu acoperea nici
articolul XX (Excepții Generale).
Dusă în fața Mecanismului de Soluționare a Diferendelor, Regula Gazolinei nu a trecut testul
pentru a putea fi aplicată. 1
Ce au dorit de fapt americanii prin introducerea unei asemenea legi? Protecție pentru industriile
naționale care în fața importurilor deveneau ineficiente. Acesta nu este singurul caz prezentat în fața
MSD. Unul și mai grăitor este cel în care se dorește protejarea unor specii acvatice pe cale de dispariție
prin introducerea unor tehnologii scumpe care să permită pescuirea altora. Chiar dacă se dorește cu
adevărat conservarea unor rarități, există alte metode prin care aceasta s-ar putea face, se pot construi
rezervații naturale care ar soluționa asemenea dispute care nu fac decât să creeze animozități, să
spulbere planurile de pace în lume pe care le propune liberul schimb.
Pentru țările în dezvoltare comerțul internațional este un mijloc important pentru securizarea
resurselor necesare protecției mediului. Promisiunile politice făcute la Conferința Națiunilor Unite
pentru Mediu și Dezvoltare din 1992 în legătură cu transferurile de finanțe și tehnologie către țările în
dezvoltare, pentru a le ajuta să-si atingă obiectivele economice și nevoile de protejare a mediului nu au
fost respectate. Ca un rezultat, liberalizarea comerțului în favoarea produselor de export specifice
țărilor în dezvoltare este fundamentală pentru a le ajuta să atingă o dezvoltare sustenabilă, aceste țări
aducând problema de mai multe ori în fața Comisiei pentru Comerț și Mediu. 2

CONCLUZIE
„Organizația Mondială a Comerțului nu recunoaște legătura dintre comerț și forță de
muncă...Din punct de vedere intelectual, este lipsită de justificare, ceea ce, în timp va conduce la
slăbirea sprijinului public a comerțului global.” 3
Consider că, OMC, ca principală instituțe de reglementare a comerțului internațional își
îndeplinește rolul pentru care a fost creată. Dorința de incluziune a standardelor de muncă și mediu în
cadrul OMC și a altor acorduri comerciale datorită evitării unei „race to the bottom”, reprezintă
amestecarea unor clauze sociale cu unele comerciale. Însă, în contextul actual, națiunile nu se întrec
1
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într-o „race to the bottom”, ci într-una „to the top”, căci deschiderea spre comerț și investiții
încurajează creșterea economică, care conduce la salarii mai mari și standarde de muncp și mediu mai
înalte. 1
Cei motivați de porniri umanitare, temători că muncitorii nu sunt tratați cum se cuvine ar trebui
să vizioneze a priori urmările unor sancțiuni comerciale asupra celor doriți a fi beneficiari, pentru că nu
este clar în ce măsură încercările de a impune sancțiuni vor îmbunătăți condițiile de muncă, într-o lume
impregnată cu presiuni politice. 2
Libertatea, după cum am văzut, a fost îngrădită din cele mai vechi timpuri, întotdeauna fiind cei
puternici aceia care au beneficiat de pe urma unora mai slabi decât ei, începând cu mercantilismul
jumătății secolului trecut, când standardele erau listate cu minus în așa zisele „relații internaționale”
dominate de monopolul european. Prezentul sesizează lipsa unor reguli sociale și economice, dar
dorește impunerea lor pe căi care, deși se doresc a limita nedreptatea, pot cauza o și mai mare
discrepanță între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare.
Se urmărește, într-adevăr, atingerea aceluiași nivel de dezvoltare, dar nu se măsoară în niciun
fel nici magnitudinea impunerii forțate a unor sancțiuni, nici măsura în care ele sunt necesare. Este
tocmai diferența dintre uniformizarea dezirabilă, dar universalizarea necesară.
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