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Colecţia aşezată sub genericul Multilingvism şi culturi în dialog, reprezintă o 

selecţie de lucrări semnificative pentru calitatea şi exigenţele activităţii ştiinţifice 
din Facultatea de Litere a Universităţii Spiru Haret şi din alte instituţii academice 
din ţară sau din afara ei. Autorii sunt distinşi academicieni, cercetători  şi cadre 
didactice universitare din România şi din diferite alte zone ale Europei. 

Prezentăm în această colecţie aspecte actuale privitoare la multilingvism şi 
dialogul intercultural, care constituie unii dintre parametrii definitorii ai societăţii 
contemporane. 

Diversitatea lingvistică şi culturală, precum şi multilingvismul sunt printre 
principalele  valori  ale  Europei.  Multilingvismul  este  considerat  o  punte  de 
legătură între diferitele culturi, contribuind substanţial la dialogul intercultural. Se 
ştie că multilingvismul a funcţionat şi funcţionează ca o modalitate eficientă de 
interconectare  a  culturilor  şi  totodată  este  un  mijloc  de  dialog  cultural  în 
accepţiunea cea mai largă a termenului. Comunicarea multilingvă şi dialogul între 
culturi aduc incontestabile servicii prosperităţii şi coeziunii naţiunilor din întregul 
spaţiu european. 

Lucrările colecţiei de faţă propun o incursiune incitantă prin prisma unor 
cercetări   riguroase în existenţa multilingvismului şi culturii în dialog, în diverse 
contexte ale societăţii. Ele sunt interpretări teoretico-aplicative ale fenomenelor 
lingvistice, culturale şi literare europene, franceze/francofone, engleze, germane, 
spaniole, portugheze, braziliene, româneşti şi basarabene moderne şi postmoderne 
din perspectiva multilingvismului şi interculturalităţii. 

Colecţia îşi propune să ofere o abordare ştiinţifică şi analitică din punctul de 
vedere al lingvisticii, al literaturii, al culturii, istoriei şi civilizaţiei, al bilingvismului în 
contextul globalizării, cât şi al multilingvismului nativ şi instituţional, lăsând 
deschise cititorului reflecţia şi iniţiativa interpretării. 

 
Conf. univ. dr. Tamara CEBAN 
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The collection placed under the motto Multilingualism and cultures in dialogue, is a 
selection of significant works and demands for quality scientific work of the Faculty 
of Letters of Spiru Haret University and other academic institutions in the country or 
abroad. The authors are distinguished academicians, researchers and academics 
from Romania and from other parts of Europe. We present this collection current 
issues relating to multilingualism and intercultural dialogue, which are some of the 
defining parameters of contemporary society. Linguistic and cultural diversity and 
multilingualism are among the main values of Europe. Multilingualism is considered 
a bridge between different cultures, substantially contributing to intercultural 
dialogue. It is well known that multilingualism has worked and it works as an 
effective way of interconnection of cultures and also is a means of cultural dialogue 
in the broadest sense of the term. Multilingual communication and dialogue between 
cultures bring compelling services prosperity and cohesion of the entire European 
space nations. The collection aims to provide a scientific and analytical approach 
from the point of view of linguistics, literature, culture, history and civilization, 
globalization of bilingualism and multilingualism native and institutional, leaving 
open the reader's reflection and interpretation initiative. 

Associate Professor Tamara CEBAN 
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Cuvânt înainte  

Limbă şi literatură: modernizare şi modernitate 

 

 

 

Există anotimpuri în care cărţile capătă puterea de a-i face pe oameni 
să înflorească, dacă aceştia îşi fac timp să le citească. Volumul Language 
and Literature: Modernization and Modernity/Limbă şi literatură: 
Modernizare şi modernitate este rodul colaborării dintre profesorii Facultăţii 
de Litere ai Universităţii Spiru Haret şi profesorii de la Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração (ISCAP) din Porto, Portugalia, cu care a fost 
iniţiat un contract Erasmus în 2011 de către doamnele profesoare Alexandra 
Albunquerque, directoarea Departamentului de relaţii internaţionale de la 
ISCAP şi conferenţiar universitar doctor Luiza Marinescu de la Facultatea 
de Litere a Universităţii Spiru Haret. Profesorul Gheorghe Duda, 
coordonatorul de programe Erasmus al Universităţii Spiru Haret şi doamna 
Alexandra Albunquerque, directoarea Departamentului de relaţii 
internaţionale de la ISCAP au dispus prelungirea programului Erasmus 
iniţiat în 2011 între Facultatea de Litere şi ISCAP, sub forma Erasmus + 
până în 2020. În cadrul acestui program, organizarea şi participarea la 
conferinţe internaţionale, precum şi colaborarea dintre programele de licenţă 
şi de masterat sau dintre centrele de cercetare ale celor două instituţii 
constituie un exemplu de bună practică. 

Programul de masterat Limbă şi literatură română: modernizare şi 
modernitate de la Facultatea de Litere a Universităţii Spiru Haret, a 
reprezentat un prim punct al colaborării în cadrul programului Erasmus 
iniţiat în 2011 de Luiza Marinescu de la Facultatea de Litere, Universitatea 
Spiru Haret şi doamna profesoară Clara Sarmento de la Centrul de studii 
interculturale al Departamentul de filologie din cadrul Institutului Superior 
de Contabilitate şi Administraţie/Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração (ISCAP) din Porto, Portugalia, conducătoarea programului 
de masterat Traduceri specializate şi interpretare de la ISCAP. Ca şi 
programul Limbă şi literatură română: modernizare şi modernitate, 
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programul de masterat Traduceri specializate şi interpretare de la ISCAP 
durează doi ani academici (4 semestre), având cursuri care se ţin seara şi 
care au început acum 7 ani. Cursurile combină interpretariatul (incluzând 
retroversiunea şi traducerea pentru conferinţe) cu tehnologia asistată de 
calculator în traduceri, localizarea, subtitrarea şi managementul proiectelor 
în traduceri, o combinaţie unică în Portugalia. De asemenea, se oferă 
pregătire în traducerile literare, legale şi economice, cu profesori având 
înaltă calificare în engleză, germană, franceză, spaniolă şi rusă. 
Curriculumul este proiectat pe trei semestre urmat de teza de disertaţie, de 
formularea unui proiect şi de un stagiu de cercetare-calificare.  

Ţinând seama de nevoia în continuă creştere de profesori şi de 
cercetători de elită in domeniul filologic, volumul Language and Literature: 
Modernization and Modernity/ Limbă şi literatură: Modernizare şi 
modernitate oferă specialiştilor posibilitatea de a se informa, de a se 
perfecţiona şi de a se cunoaşte reciproc prin intermediul studiilor de 
specialitate, o generaţie de profesori şi cercetători cu preocupări şi realizări 
remarcabile în domeniul filologiei. Cartea contribuie la promovarea 
programelor de masterat pe plan internaţional, la prezentarea profesorilor, a 
rezultatelor cercetării şi a progresului în domeniul limbii, literaturii şi 
lingvisticii, prin intermediul studiilor unor specialişti de frunte din domeniul 
academic, cercetători şi profesori cu acelaşi domeniu de preocupări şi creează 
premisele unui cadru instituţional în vederea colaborării cu universităţile 
occidentale în sistemele de cotutelă a masteratelor şi a doctoratelor. 

Au colaborat la acest proiect furnizând studii de specialitate de înaltă 
ţinută academică, cadre didactice prestigioase, pe care ne revine onoarea de 
a le prezenta publicului cititor al acestui volum: I. D. Bălan Lucian Blaga 
(1895-1961) poetul veşniciei româneşti, Mariana Franga Teoria 
interpretării textului, Laura Ibáñez Castejón și María Martínez Lirola 
Explorarea naturii sociale a textelor multimodale într-o oră de predarea 
limbii utilizând textile din  Intermón Oxfam (titlu tradus), Luiza Marinescu 

Oportunităţi în proiectele de cercetare şi E-learning în cazul literaturii 
române (titlu tradus) , Zamfira Mihail Scrisul – martor al istoriei omenii şi 
al culturii poporului român; Consemnări epigrafice şi paleografice; 
Probleme de grafie – alfabetele folosite în zona carpato-danubiano-pontică, 
Micaela de Silva Marques Moura Limbajul juridic ca limbaj specializat 
“Sui Generis (titlu tradus), Maria João Mesquita Marçal Cameira 

Suprarealismul portughez un curent întârziat dar specific (titlu tradus), 
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Maria Osiac Împrumuturi lexicale în limba română, Elena Silvestru Mutaţii 
de sens în lexicul actual al limbii române, Clara Sarmento  Peisaje ale 
literaturii contemporane: oraşul post-uman în opera lui Paul Auster  şi a lui 
Don Delillo (titlu tradus), Manuel Moreira da Silva Localizarea ontologiilor 
domeniului: contextual reţelelor de colaborare (titlu tradus), Anabela 
Valente Simões Mărturia literară a Holocaustului: Articularea graniţei 
umbroase dintre realitate şi ficţiune (titlu tradus), Ion Toma Limba română 
în context european. 

Există anotimpuri în care cărţile capătă puterea de a-i face pe oameni 
să înflorească dacă aceştia îşi acordă răgazul să le citească. Mai departe, 
pentru a lua fiinţă, roadele acestor lecturi au nevoie atât de răgazul 
decantării, cât şi de timpul creaţiei. Din acest punct de vedere, volumul este 
de fapt oaza din grădina cunoaşterii. 

 

Coordonatoarea volumului  
Luiza MARINESCU 
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Foreword or Preliminary Remarks  

Language and Literature: Modernization and Modernity  
 
 
 
 
 

There are seasons in which the books have the power to make people 
to bloom if they reserve the time for reading them. The volume Language 
and Literature: Modernization and Modernity/ Limbă şi literatură: 
Modernizare şi modernitate is the fruit of collaboration between the 
professors of the Faculty of Letters of the University Spiru Haret, 
Bucharest, Romania and the professors from Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração (ISCAP) in Porto, Portugal, project which 
was initiated in 2011 by the Erasmus agreement signed by the professors 
Gheorghe Duda, Luiza Marinescu and Alexandra Albunquerque, the 
Director of International Relations Department from ISCAP. Professor 
Gheorghe Duda, the coordinator of Erasmus programme of the University 
Spiru Haret and Mrs. Alexandra Albunquerque, Director of the Department 
of International Relations at Erasmus from ISCAP decided the extension of 
the period of the programme initiated in 2011 between the Faculty of Letters 
and ISCAP as a new Erasmus + 2020 programme. Within this programme, 
the organizion, hosting and participation to international conferences as well 
as the collaboration between undergraduate and master's programs or 
between the research centers of the two institutions are examples of good 
practice. 

 
The master programme Limbă şi literatură română: modernizare şi 

modernitate/ Romanian Language and Literature: Modernization and 
Modernity from the Faculty of Letters, University Spiru Haret was a starting 
point of the Erasmus collaboration programme initiated in 2011 by associate 
professor Luiza Marinescu from the Faculty of Letters, University Spiru 
Haret and professor Clara Sarmento from Intercultural Studies Center of the 
Department of Philology, Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração (ISCAP)/ Higher Institute of Accounting and Administration 
in Porto, Portugal and also the coordinator of the masters program 
Specialized Translation and Interpretation from ISCAP. As the Master 
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Programme, Romanian Language and Literature: modernization and 
modernity, the Master Programme in Specialized Translation and 
Interpretation of ISCAP lasts 2 academic years (4 semesters), with classes 
held in the evenings, and is running for the seventh time. The course 
combines Interpretation (including Remote and Conference) with 
Technology-Assisted Translation, Localization, Subtitling and Project 
Management in Translation, a combination which makes it unique in 
Portugal. It also offers training in Literary, Legal and Economic Translation, 
by highly qualified teachers in English, German, French, Spanish and 
Russian. The curriculum component is designed for three semesters, 
followed by a Thesis or the completion of a Project Paper or Internship.  

 
Limbă şi literatură română: modernizare şi modernitate/ Romanian 

Language and Literature: Modernization and Modernity from the Faculty of 
Letters, University Spiru Haret is a specialized Master Programme 
including the study of the following philological disciplines in the first year: 
Approaches of Romanian literature modernity in the 19th century, Romanian 
language and literature study, Techniques and artistic language 
modernization, Text interpretation theory, Topicality of the great Romanian 
literature classics, Romanian language relatinisation, Computer science in 
the study of Romanian literature, Research and design practice. In the 
second year of Master Programme the following disciplines complete the 
specialization of Romanian philologists: Metamorphoses of 20th century 
Romanian prose on the modernity background, Theoretical and practical 
historical and literary comparative perspective, Popular language 
standardisation, Dynamics of present-day Romanian language, Foreign 
words adopted in Romanian language, Interpretation models in modern and 
contemporary Romanian poetry, Current Romanian vocabulary, 
Interpretation models for the Romanian theatre, Research and design 
practice, Information collection, research and completion of the Dissertation 
Thesis.  

 
The courses aim at introducing the young researchers (MA students 

and Master candidates) to the most general aspects of the study of the 
Romanian language and literature. The author referred to the principle 
according to which mastering a correct working technique is a prerequisite 
for a future specialist (researcher) in Romanian language and literature, as a 
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starting point in elaborating the course. The Master candidates will be 
informed on how they can access the bibliographic resources in the field, 
they will be familiarised with the current methods of collecting the material 
to be studied, in order to acquire the technique(s) of drawing a scientific 
paper. Accessing the bibliographic resources, collecting the material and 
drawing the paper, as required stages of any research activity, will therefore 
be the core objective of the course.  

   

The specific objectives are structured by specialisations (language and 
literature, covering various stages, methods and techniques, as appropriate), 
each specialisation developing an own operational system which includes 
the general principles of research. Practice (structured on fields and 
subfields) results in the best works (dictionaries, treatises, textbooks) – the 
Master candidates can refer to during the studies – on the one hand, while 
on the other, in works providing an overall perspective and in the proper 
resources (information) that help the candidates acquire the fundamentals. 
The Master Programme is open for those interested in developing 
professional teaching competencies (at middle-school, high-school and 
university-assistant, lecturer, PhD) in Letters’levels and aims to inform the 
Master candidates on the study of Romanian literature taught at middle-
schools, high-schools and at universities’ levels. The syllabus focuses on 
formative education, training the future middle or high-school 
teacher/assistant lecturer to approach teaching from a modern perspective 
which aims at outlining the conceptual area of the specific didactics. The 
subject statuses, as well as the theoretical and practical training, impose the 
demands of dynamism and plasticity. The courses aim at training the 
independent and creative personality, capable to approach teaching from a 
dynamic and flexible perspective, in a creative and interdisciplinary manner. 

 

The Master Programme develops a multitude of abilities and 
competencies, among which:  
1. Cultivating a positive attitude towards national literature and 
acknowledging its role in personal development cultural and intercultural 
enrichment;  
2. Meeting the educational reform requirements at middle-school, high-
school and university levels in point of Romanian language and literature 
didactics knowledge and of the pedagogical ethos; 
3. Performing the opening in intercultural communication;  
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Living during a good time to branch out, since 2014, a new master for 

Translations in Specialized Areas was promoted at the Faculty of Letters, 
University Spiru Haret. Another programme is about Intensive Courses 
Regarding Romanian Language for Foreigners. The academia at the 
Language Centre has an academic background: lecturers, associate 
professors, professors at the Faculty of Letters within Spiru Haret 
University. They are accredited by international institutions, such as the 
French Institute, British Council, S.C. AMOBA CENTER S.R.L., in their 
preparation for courses in foreign languages that will be completed with 
international certificates, issued by the above institutions. Spiru Haret 
University’s academia is highly qualified in terms of the modern teaching 
methods (a mixture of printed, audio and video channels); it encourages the 
teacher-student and student-student interaction during classes; it provides 
the most recent learning materials in their areas of expertise; it maintains a 
dynamic environment, suitable for best teaching and learning; it provides a 
constant scholastic assistance to the students. 

 
Buying education at the bottom of a market that is about to rise is 

every investor’s aspiration. As Romania begins to emerge from the financial 
crisis of the past seven years, some students and Master students believe 
acquiring knowledge in Spiru Haret University, Faculty of Letters is one 
way to realise that ambition, because Romania’s Passport to recovery is the 
investment in education.  

 
Taking into account the constantly increasing need of professors, 

teachers and researchers as the elite in the field of philology, the volume 
Language and Literature: Modernization and Modernity/ Limbă şi 
literatură: Modernizare şi modernitate offers to Romanian and Portuguese 
specialists the opportunity to be inform, to improve their knowledge and to 
get to know each other through their outstanding specialized work, a 
generation of professors and researchers with noteworthy achievements and 
interests in the philological field. The book contributes to promoting at 
international level the MA programs, the professors’ presentation, the 
research results and the progress in the language, literature and linguistics’ 
studies, by leading specialists from academic field, researchers and 
professors with similar area of concern and creates the premises of an 
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institutional framework for cooperation with western universities, for joint 
supervision systems of the master degree and PhD.  

 
Prestigious professors have collaborated at this project, writing studies 

of high academic level and we are honored to introduce them: I. D. Bălan 
Lucian Blaga (1895–1961) the Poet of Romanian Eternity (translated title), 
Mariana Franga The Theory of Texts’ Interpretation (translated title), Laura 
Ibáñez Castejón and María Martínez Lirola Exploring The Social Nature of 
Multimodal Texts in a Language Classroom Using Texts from Intermón 
Oxfam, Luiza Marinescu Opportunities in Research Projects and E-
Learning in the Case of Romanian Literature, Zamfira Mihail Writing – the 
Witness of the Mankind’s History and of the Culture of Romanian People; 
Epigraphic and Paleographic Records; Grafy’s Issues – the Alphabeths 
Used in the Carpato-Danubian-Pontic Area  (translated title), Micaela de 
Silva Marques Moura Legal Language as a Language for Special Purposes 
“Sui Generis” , Maria João Mesquita Marçal Cameira The Portuguese 
Surrealism a Late but Peculiar Movement (translated title), Maria Osiac 

Lexical Borrowings in Romanian (translated title), Elena Silvestru Sense 
Mutations in Present Romanian Language Lexicon (translated title), Clara 
Sarmento Landscapes of Contemporary Literature: The Post-Human City In 
Paul Auster And Don Delillo, Manuel Moreira da Silva Localizing Domain 
Ontologies: The Context of Collaborative Networks, Anabela Valente 
Simões Holocaust Testimony Literature: Articulating The Shadowy 
Borderline Between Fact And Fiction, Ion Toma Romanian Language in 
European Context (translated title). 

 
There are seasons in which the books have the power to make people 

flourish, if they shall afford the time to read them. Further, the fruits of these 
readings need both respite for decanting and also the time of creation. From 
this point of view, the volume is actually the oasis in the garden of 
knowledge. 

 
 

The coordinator of the volume  
Luiza MARINESCU 
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LUCIAN BLAGA (1895-1961) 
POETUL VEŞNICIEI ROMÂNEŞTI 

 
Professor Ion Dodu BĂLAN* 

Faculty of Letters, University Spiru Haret 
Bucharest, Romania 

 
 

Abstract 
 

An introduction to the study of poems, philosophical studies and 
playwright written by Lucian Blaga is always a pretext to reiterate the 
merits of a Romanian genius. Lucian Blaga was a philosopher and 
writer highly acclaimed for his originality, a university professor and a 
diplomat. He was a commanding personality of the Romanian culture 
of the interbellum period. He was born on 9 May 1895 in Lancrăm, 
Alba County his father being an Orthodox priest. He later described his 
early childhood, in an autobiographical work „The Chronicle and the 
Song of Ages”, as „under the sign of the incredible absence of the word”. 
He attended „Andrei Şaguna„ Highschool in Braşov  (1906-1914), under 
the supervision of a relative, Iosif Blaga (Lucian's father had died when 
the former was 13), who happened to be the author of the first Romanian 
treatise on the theory of drama. At the outbreak of the First World War, 
he began theological studies, where he graduated in 1917.  

 
_________________ 

* Profesorul universitar doctor Ion Dodu Bălan este critic şi istoric literar, poet şi, 
prozator, folclorist şi publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Este autorul 
următoarelor volume: 1955 – „Influenţe folclorice în poezia noastră actuală”, Bucureşti; 1964 – 
„Delimitări critice”, Bucureşti; 1966 – „Octavian Goga”, Bucureşti; 1971 – „Octavian Goga”, 
Bucureşti, ediţia a doua, 1975 – „Octavian Goga”, Bucureşti, ediţia a treia; 1966 – „Valori 
literare”, Bucureşti; 1968 – „Condiţia creaţiei”, Bucureşti; 1971 – „Cuvintele au cuvântul”, 
Iaşi; 1972 – „Ethos şi cultură sau Vocaţia tinereţii”, Bucureşti; 1974 – „La Politique culturelle 
en Roumanie”, Paris; 1974 – „Copilăria unui Icar”, Bucureşti; 1975 – „Artă şi ideal”, 
Bucureşti, 1975; „În focarul timpului”, Bucureşti, 1977; „Neliniştea fântânii”, Bucureşti, 
1978; „Constelaţii diurne”, Bucureşti, 1979; „Resurecţia unui poet: Aron Cotruş”, Bucureşti, 
1981; ed. (Aron Cotruş), Bucureşti, 1995; „Arbori pentru veşnicii”, Bucureşti, 1981; „Ţara 
omeniei şi oamenii săi”, Bucureşti, 1983; „Ioan Slavici sau Roata de la Carul Mare”, 
Bucureşti, 1985; „Pietre pentru templul lor”, Bucureşti, 1985; „Peisaj interior”, Bucureşti, 
1986; „Ei l-au cunoscut pe Aurel Vlaicu”, Bucureşti, 1986; „Repere critice”, Bucureşti, 1988; 
„Momente ale liricii româneşti în secolul XX”, Bucureşti, 2000.  

He published his first philosophy article on the Bergson theory of 
subjective time. From 1917 to 1920, he attended courses at the 
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University of Vienna, where he studied philosophy and obtained his 
PhD. Upon returning to Transylvania, now united to Romania, he 
contributed to the Romanian press there, being the editor of the 
magazines Culture in Cluj and The Banat in Lugoj. In 1926, he became 
involved in Romanian diplomacy, occupying successive posts at 
Romania's legations in Warsaw, Prague, Lisbon, Bern and Vienna. His 
political protector was the famous poet Octavian Goga, who occupied 
the chair of Prime Minister, Blaga being a relative of his wife. He was 
chosen a member of the Romanian Academy in 1937. His acceptance 
speech was entitled Elogiul satului românesc (in Praise of the 
Romanian Village). 

In 1939, he became professor of cultural philosophy at the 
University of Cluj, temporarily located in Sibiu in the years following 
the Second Vienna Award. He was dismissed from his university 
professor chair in 1948 because he refused to express his support to the 
new Communist regime and he worked as librarian for the branch 
department (Cluj) of the History Institute of the Romanian Academy. 
He was forbidden to publish new books, and until 1960 he was allowed 
to publish only translations. He completed the translation of Faust, the 
masterpiece of Goethe, one of the German writers that influenced him 
most. In 1956, he was nominated to the Nobel Prize for Literature[on 
the proposal of Bazil Munteanu of France and Rosa del Conte of Italy, 
but it seems the idea was Mircea Eliade's.  

Keywords: Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, Luntrea 
lui Caron, philosopher, poet, playwright, folklore. 

 
 
Moto: 
 

„Vulturul ce roteşte / sus va fi atunci de mult apus. / Lângă Sibiu, 
lângă Sibiu, prin lunci / numai stejarii vor mai fi şi-atunci. / Mai aminti-mă-
va vreun trecător vreunui străin, sub ceasul lor? / Nu cred să mă vestească 
cineva, / căci basmul ar începe – aşa: / Pe-aici umbla şi el şi se-ntorcea 
mereu, / contimporan cu fluturii, cu Dumnezeu”  

 

(Lucian Blaga, Cântec pentru anul 2000) 
 

Nu ştiu dacă vulturul din tăriile cerului a căzut şi a apus; nu ştiu nici 
dacă mai dăinuie stejarii de pe lângă Sibiu, care i-au străjuit trecerea prin 
lume; ştiu, în schimb, şi răspund întrebării sale din al treilea distih, că noi îl 
amintim, nu doar vreunui străin, ci tuturor elevilor şi studenţilor şi întregului 
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neam românesc, evocându-i opera, cu sentimentul integrării ei în veşnicie. 
De aceea i-am dat subtitlul acestei evocări „poetul veşniciei româneşti”, 
celui ce spunea că „a trăi la sat înseamnă a trăi în zariştea cosmică şi în 
conştiinţa unui destin emanat de veşnicie.” 

Odată cu „floarea mărului”, luna mai a anului 1895, l-a adus pe lume, 
„din veac străfund de veac”, pe cel „mut ca o lebădă”, pe poetul cu sufletul 
în căutare, „în mută, seculară căutare de totdeauna,/ şi până la cele din urmă 
hotare”; l-a adus pe cel care ne-a exprimat fiinţa naţională cu un timbru 
profund şi o viziune modernă, într-un cadru tradiţional, arhaic, pe toate 
coordonatele noastre de timp şi de spaţiu; l-a adus, în miraculoasa lumină, 
pe cel mai de seamă poet al luminii, un El Greco al luminii din poezia 
românească, un poet de primă mărime, alături de Arghezi, în constelaţia 
poeziei româneşti de după Eminescu. Ambii poeţi ai unei geniale sinteze 
lirice, prin care modernii din stirpea lor, Aron Cotruş, G. Bacovia, Ion 
Barbu, Al. A. Philippide, Ion Vinea se vor tradiţionaliza, iar tradiţionalii: 
Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Adrian Maniu, B. Fundoianu 
ş.a. încep să se modernizeze, căci o nevoie de înnoire caracterizează întreaga 
mişcare poetică universală de după primul război mondial. Dar, de subliniat, 
cu linii groase chiar, e faptul că în învălmăşagul babilonic de curente şi 
mode care au dominat zgomotos şi teribilist literatura lumii între 1920 – 
1940, lirica românească a continuat să se dezvolte pe terenul autohton, pe 
coordonatele tradiţiei şi ale inovaţiei, aflate într-o relaţie de complementa-
ritate, nicidecum antagonică. Marii noştri poeţi, fie tradiţionali, fie moderni, 
n-au acordat atenţie modelor mereu trecătoare şi ifoselor cosmopolite. Ei au 
rămas neîntrerupt suflet în sufletul neamului lor şi au inovat, nu împotriva 
tradiţiei, ci din interiorul ei. 

Poezia românească – aşa cum am mai spus – ne-a mărturisit lumii felul 
nostru de a fi, de a trăi, de a gândi şi a simţi, de a iubi şi a urî, de a concepe 
sublimul şi grotescul, frumosul şi urâtul şi de a ne defini, pe coordonatele 
timpului şi ale spaţiului, în raport cu lumea şi cu divinitatea.  

Gânditor profund şi complex, Blaga a meditat îndelung asupra artei, în 
general, şi asupra poeziei în special, exprimând, într-un sistem filosofic şi 
estetic solid structurat, judecăţile sale de valoare, care sunt o sinteză între 
tradiţie şi inovaţie, ideile sale privitoare la condiţia poetului şi la raportul 
său cu neamul căruia îi aparţine. „Poetul – îi mărturisea Blaga publicistului 
I. Valerian în Viaţa literară din 21 octombrie 1921 –, năzuind să dea ceva 
din propria-i personalitate, fără să vrea a adus din etnicul caracteristic al 
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fiecărui popor. Acest fenomen se întâmplă în mod fatal. Pentru mine etnicul 
este fatalitate, nu este program. Oricât ai căuta să-l ocoleşti, el se ţine după 
tine, făcând parte din intimul persoanei tale. Acest etnic nu înseamnă numai 
decât folclor.” E evident că Blaga exprima o reacţie faţă de poezia 
folclorizantă, de tipul poeziei minore sămănătoriste, care copia, mima 
creaţia populară, nu o dezvolta creator. Blaga care adora folclorul, văzând în 
el un mod de existenţă al neamului, a captat în creaţia sa izvoarele din 
adâncurile fondului nostru sufletesc, din străfundul miturilor. 

În interviul dat lui I. Valerian, depune singur mărturie în acest sens: 
„Poezia care-mi convine mie, deşi e ultramodernă, o cred însă în anumite 
privinţe mai tradiţionalistă decât obişnuitul tradiţionalism, fiindcă 
reînnoieşte o legătură cu fondul nostru sufletesc primitiv, nealterat nici de 
romantism, nici de naturalism, nici de simbolism”. Blaga se referea la 
fondul nostru bizantin în care descifra un tradiţionalism metafizic, dincolo 
de trecutul apropiat. Un fond primar pe care-l întâlneşte în Lancrămul natal, 
ca şi în nenumărate sate transilvane. 

Semnificativă, în această privinţă este poezia 9 Mai 1895, publicată, 
mai întâi, în Revista Fundaţiilor Regale, an. IX, nr. 8, 1 august 1942, p. 267, 
şi inclusă apoi în volumul Nebănuitele trepte din 1943, străfulgerată de 
sentimentul arhaicităţii mitice, tipic blagiene, în care naşterea poetului e 
îndrumată din străfund de veac: „Sat al meu, ce porţi în nume/ sunetele 
lacrimei,/ la chemări adânci de mume/în cea noapte te-am ales/ ca prag de 
lume/ şi potecă patimei. // Spre tine cine m-a îndrumat/ din străfund de 
veac,/ în tine cine m-a chemat/ fie binecuvântat,/ sat de lacrimi fără leac.” 

În luna mai, când rozele-nfloresc, cum zicea Macedonski, a văzut 
lumina zilei la Lancrăm, în satul ce poartă în nume sunetele lacrimii, 
profesorul, poetul, filosoful, dramaturgul, eseistul, traducătorul, prozatorul 
şi diplomatul Lucian Blaga, al nouălea copil al preotului Isidor Blaga şi al 
preotesei Ana, născută Moga, descendentă a unei vechi familii macedonene.  

Un fel de Popa Tanda al lui Slavici, tatăl lui Blaga, preotul ortodox din 
Lancrăm, avea în plus un mare apetit pentru lectură, îndeosebi pentru 
literatura germană, întrucât ştia foarte bine limba lui Goethe, învăţată la 
gimnaziul săsesc din Sebeş şi la Liceul „Brukenthal” din Sibiu. Din această 
atmosferă culturală de acasă, tânărul Lucian Blaga pleacă la studii la 
gimnaziul săsesc din Sebeş, în 1906, şi apoi la liceul „Andrei Şaguna” din 
Braşov, unde se afirmă ca un elev eminent şi îşi însuşeşte o cultură serioasă, 
citind din Schopenhauer, Kant, Spinoza, Hegel. În 1910, Blaga debutează la 
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revista Tribuna din Arad, cu versuri intitulate Pe ţărm, iar în 1914, cu un 
articol despre intuiţia în filosofia lui Bergson, în ziarul Românul din acelaşi 
oraş. La terminarea liceului se înscrie la Facultatea de Teologie din Sibiu, nu 
dintr-o vocaţie ecleziastică deosebită, ci ca să scape de armată. 

Interesante şi folositoare date privitoare la formarea personalităţii lui 
Lucian Blaga întâlnim în cartea sa: Hronicul şi cântecul vârstelor, apărută 
postum la Editura Tineretului, sub îngrijirea lui George Ivaşcu, reprezentând 
pentru poetul român şi pentru literatura noastră ceea ce reprezintă pentru 
Goethe şi pentru literatura germană celebra sa lucrare cu caracter autobio-
grafic: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Asemeni lui Goethe, 
Blaga descrie, în ordinea lor temporală, apariţia conştiinţei de sine, într-un 
anume mediu dat, mişcările sale lăuntrice şi ceea ce poetul german numea 
influenţele exterioare şi treptele teoretice şi practice urcate succesiv, precum 
şi felul în care poetul de la Lancrăm a ieşit din îngusta viaţă particulară în 
lumea cea largă, confruntându-se cu întâmplări şi oameni, cu moravurile şi 
gusturile veacului, cu evenimentele mici sau mari ale istoriei, dintre care un 
loc de seamă îl ocupă primul război mondial, cu toate implicaţiile sale 
pentru destinul Transilvaniei. Titlul atât de fericit ales al cărţii defineşte pe 
deplin conţinutul şi structura ei intimă. Ideea de hronic, evoluţia în timp a 
poetului şi a lumii înconjurătoare, iar ideea de cântec al vârstelor îndrumă 
către caracterul poematic al lucrării, ne atrage atenţia asupra fiorului trăit de 
autorul volumului În marea trecere, în faţa curgerii ireversibile a timpului. 
Cartea aceasta este, înainte de toate, povestea tulburătoare a formării unei 
personalităţi de prim-rang a culturii româneşti. Ea are darul de a explica, o 
dată mai mult, resorturile cele mai tainice şi mai organice ale poetului, 
dramaturgului şi filosofului Blaga, legat indestructibil de structura psihică a 
satului transilvănean, felul în care se integrează, rând pe rând, în câmpul 
interesului său, momente esenţiale ale literaturii naţionale din Moldova şi 
Muntenia: Negruzzi, Alecsandri, Eminescu, Creangă, Odobescu, 
Sadoveanu, Iorga, sau ale literaturii universale, cu precădere cea germană: 
Goethe şi Schiller, precum şi momente ale gândirii filosofice: Spinoza, 
Schopenhauer, Kant, Hegel, Bergson, Shelling şi mulţi alţii. Hronicul şi 
cântecul vârstelor ne descoperă un tânăr luminat de scânteia geniului, dotat 
cu o remarcabilă inteligenţă şi cu o uimitoare putere de muncă, însetat de 
cultură, dispunând de o mare capacitate de asimilare şi de un deosebit 
discernământ critic. Evadând pe podişurile abstracţiunii şi în văile lumilor 
posibile, la o vârstă când alţii de-abia gânguresc declinarea latinească, Blaga 
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a alcătuit o lucrare filosofică Asupra Numărului şi asupra Judecăţilor 
matematice, reluând o veche problemă kantiană, dar încercând o altă soluţie. 
Nu era de acord nici cu Stuart Mill, şi nici cu părerile atât de autoritare, la 
acea vreme, ale lui Henri Poincaré, expuse în renumita sa lucrare Ştiinţă şi 
ipoteză. Citea cu lăcomie, se îndrăgostea de câte o carte, ca de o fiinţă vie, 
observa atent lumea şi-i descifra tainele, pe care le formula în aforisme de 
neuitat, care vor intra, desigur, mai târziu în substanţa vie a cărţilor: Pietre 
pentru templul meu şi Discobolul; studia mult, cu încăpăţânare, în nişte 
condiţii materiale nespus de precare. 

Tulburătoare şi foarte utile pentru înţelegerea operei blagiene sunt 
paginile ce înfăţişează din unghiul viziunii infantile universul rural, în care 
întâmplări reale, insignifiante în fond (pierderea gâştelor, bătaia copiilor, 
apariţia unui câine turbat, seceta îndelungată) se proiectează în fantastic şi în 
mit. Pluteşte peste aceste pagini o nespusă vrajă de poezie, de basm şi de 
mitologie populară, care se înalţă din concretul cel mai palpabil spre o lume 
onirică. 

Recunoaştem de îndată în paginile Hronicului, acum ajutaţi şi de 
datele autobiografice din romanul postum Luntrea lui Caron, însăşi esenţa 
celei mai mari părţi din poezia şi dramaturgia lui Blaga de mai târziu: 
miturile unei lumi de o forţă telurică, distilate şi esenţializate în simboluri 
moderne, lirismul neîngrădit, dar sobru, integrarea gravă în mişcările rituale 
ale naturii, veneraţia pentru integritatea morală a omului simplu, pentru 
înalta spiritualitate şi pentru înţelepciunea milenară a poporului român. 

Talentul descriptiv şi portretistic al lui Blaga e, de asemenea, 
surprinzător. Câteva pagini care descriu o vară petrecută în Munţii 
Sebeşului, împreună cu familia, sublimează parcă în ele sadoveniana Vale a 
Frumoasei. Atmosfera, specificul satelor şi oraşelor prin care trece poetul în 
anii tinereţii îl reţin îndelung şi rodnic pentru universul creaţiei sale: 
Lancrămul, Sibişelul, Vinerea, Cugirul, Braşovul, Iena trăiesc în cartea lui 
Blaga, în toată autenticitatea lor. Chipurile de oameni reprezentativi, cu care 
s-a întâlnit la sat sau la oraş, sunt surprinse în linii sigure, uneori grave, 
alteori pline de umor suculent. Figuri de profesori sau oameni de ştiinţă şi 
cultură, precum Aurel Vlaicu, Nicolae Iorga, Sextil Puşcariu, Vlahuţă sunt 
înfăţişate cu o admiraţie nereţinută şi cu un ascuţit simţ al observaţiei. Alte 
episoade sunt de un puternic tragism şi de o viziune copleşitoare, în care 
omul se înfruntă cu natura pe nişte coordonate misterioase. Îmbolnăvindu-se 
de plămâni, tatăl poetului pleacă la munte, ca la un izvor al sănătăţii, ca la o 
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fiinţă miraculoasă, în stare să-l refacă. După un timp soseşte însă vestea 
năprasnică a morţii care va marca puternic biografia poetului.  

Cartea lui Blaga stârneşte un interes deosebit şi din punct de vedere 
strict lingvistic, căci posesorul unui stil atât de elevat şi de-o asemenea 
pregnanţă filosofică modernă nu se sfieşte să introducă cu o rară măiestrie 
cuvintele locale, care, pe lângă savoarea lor intrinsecă, dau şi o tentă de 
firesc indescriptibil. Duhul ancestral al satului prezent în lirica, proza şi 
dramaturgia blagiană, se revarsă şi pe această cale în paginile cărţii, o dată 
cu firea şi universul spiritual al oamenilor care zic sodă nu sifon, gang nu 
coridor, moş nu bunic, sobol nu cârtiţă, gloabă nu amendă, ferdelă nu baniţă, 
hornar nu coşar, dodoloţ nu rotund, progadie nu cimitir etc. 

Semnificative pentru prelungirea în timp şi în spaţiu (până în 
Lancrăm) a unor idei ale Şcolii Ardelene, sunt numele pe care le poartă fraţii 
şi cunoscuţii lui Blaga şi el însuşi: Lionel, Liviu, Longin, Liniciu, Lucian, 
Letiţia, Cornelia etc. Să fie oare un răspuns la îndemnul adresat de Ion 
Codru Drăguşanu în al său Peregrinul transilvan, când spunea: „Deşteaptă-te, 
române. Boteză-ţi pre fiul tău Traian şi oarecând cu mintea deşteaptă va 
măsura calea lactată uranică, ce între români, după eroul imperator, poartă 
acest nume (Troianul). Pune-i numele păgânului erou Achile şi călcâiul său 
te va apăra de urmele servilismului şi ale degradaţiunei. Caută pururi nume 
istorice ilustrate prin virtuţi şi preconizate, ca să le popularizeze între 
români, şi-ţi promit că, cu încetul, va fructifica formalitatea şi se va ridica 
viaţa…” (Codru-Drăguşanu,1956: 256). 

Ca şi romanul postum Luntrea lui Caron, Hronicul… cuprinde 
interesante şi preţioase mărturii privitoare la debutul poetic al lui Blaga, la 
geneza unor opere – poezii, drame studii filosofice – la direcţiile 
fundamentale de formare a acestei personalităţi de prima mână a culturii 
româneşti. Din nefericire pentru cultura română, cartea aceasta de excepţie 
care oferă date biografice atât de necesare se opreşte în vremea Marii Uniri 
din 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia. De aceea, se cade să precizăm în 
continuare unele date absolut necesare. 

În 1917, Blaga pleacă la Universitatea din Viena pentru a pregăti 
doctoratul în filosofie, pe care îl ia în 1920 cu teza Kultur und Erkenntnis 
(Cultură şi cunoştinţă). La Viena o cunoaşte pe studenta Cornelia 
Brediceanu, viitoarea lui soţie, care i-a inspirat strălucite poezii de dragoste. 
După 1920, Blaga practică publicistica, lucrând în redacţia ziarelor Patria şi 
Voinţa, unde publică eseurile: Nietzsche al ruşilor, Einstein, Wundt, Stil şi 
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conţinut. Imediat după Marea Unire, Blaga publică în 1919, volumul de 
versuri Poemele luminii şi cel de aforisme Pietre pentru templul meu. În 
1921 face parte din grupul de scriitori care au pregătit, alături de Cezar 
Petrescu şi Nichifor Crainic, apariţia revistei Gândirea, în paginile căreia      
s-au afirmat scriitorii aparţinând curentul gândirist. Blaga publică 
numeroase poezii şi eseuri. După un insucces în cariera universitară, Blaga 
se dedică, din 1926, diplomaţiei, fiind ataşat de presă la Varşovia, Praga, 
Berna, până în 1932, când devine secretar de presă şi consilier de legaţie, la 
Viena, şi apoi din nou la Berna, ajungând ministru plenipotenţiar la 
Lisabona (1938-1939), unde va scrie numeroase poezii inspirate de peisajul 
iberic.  

Depărtarea în spaţiu l-a copleşit de dor şi l-a apropiat tot mai mult şi 
mai organic de ţară şi de oamenii ei. „În anii mei de străinătate – 
mărturiseşte Blaga în romanul postum Luntrea lui Caron – de stăruitoare 
interiorizare şi însingurare, se adunase în mine un copleşitor dor de ţară. 
Ţara era pentru mine, desigur, peisajul şi amintirile, graiul şi trecutul, 
sângele şi duhul unui neam de oameni de aceeaşi obârşie, prin mii de ani… 
În dorul meu de ţară din timpul peregrinărilor mele pe la marginea 
diplomaţiei şi pe meleaguri străine, se amesteca dorul de cele mai fragile 
făpturi străine, se amesteca dorul de cele mai fragile făpturi ale ţării, de încă 
necunoscutele, ce ar fi putut să facă cu dragostea lor, să înflorească în mine 
supremul cântec” (Blaga, 1990: 201). 

În 1937 e ales membru titular al Academiei, prilej cu care va ţine un 
strălucit discurs de recepţie, Elogiul satului românesc. Din 1939 e numit 
profesor de filosofia culturii la Universitatea din Cluj, de unde va fi exclus 
în chip samavolnic în 1948, devenind bibliotecar şi apoi cercetător ştiinţific. 
Anii aceştia tragici sunt tulburător evocaţi în romanul Luntrea lui Caron. 
Vitregiile vieţii nu l-au oprit să lucreze. Blaga va traduce şi va publica: Din 
lirica universală, (1957), Faust de Goethe, Opere I, II de Lessing, Din lirica 
engleză (1970), va elabora studii savante, publicate, din nefericire postum: 
Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea (1966), 
Experimentul şi spiritul matematic (1969). La moartea sa, survenită la 6 mai 
1961, a rămas de la el preţ de un volum de Poezii inedite, tipărite în 1962, 
Hronicul şi cântecul vârstelor, romanul Luntrea lui Caron şi un Curs de 
filosofia religiilor. 

Blaga îşi doarme somnul veşniciei în cimitirul de la Lancrăm, în 
veşnicia satului românesc pe care a cântat-o în chip genial. 
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Câte suflete şi câte personalităţi ilustre într-un singur trup trecător prea 
strâmt pentru straşnicul suflet ce-l port zice poetul în poezia Daţi-mi un 
trup, voi munţilor, publicată în Voinţa, an. I, nr. 110, din 7 ianuarie 1921, 
reprodusă şi în alte publicaţii, inclusă în antologii şi în volumul Paşii 
profetului (1921). Blaga considera – într-o scrisoare – această poezie ca 
fiind de-o strălucire şi putere unică, extraordinară în literatura noastră şi 
dacă vrei în cea universală, o poezie de-o putere formidabilă şi de-un avânt 
sublim. 

Lectura poemului, frumos, de altfel, ne îndeamnă, totuşi, a crede că 
poetul de 25 de ani a fost prea generos cu sine: „Daţi-mi un trup,/ voi 
munţilor,/ mărilor,/ daţi-mi un alt trup să-mi descarc nebunia/ în plin!/ 
Pământule larg, fii trunchiul meu,/ fii pieptul acestei năpraznice inimi,/ 
prefă-te-n lăcaşul furtunilor cari mă strivesc,/ fii amfora eului meu 
îndărătnic!/ Prin cosmos/ auzi-s-ar atuncea măreţii mei paşi/ şi-aş apare 
năvalnic şi liber/ cum sânt,/ pământule sfânt.” 

Se afirmă de pe-acum puternicul vitalism blagian, dorul lui de 
descătuşare şi de nemărginire şi de-a lua trupul întregului univers „cu 
pământul sfânt, cu mori, ca nişte vânjoase, sălbatice braţe fierbinţi, cu cer, 
cu stele sclipitoare şi bieţi sori călători” care  i-ar smulge zâmbetul poetului 
dezlănţuit.  

Lucian Blaga a creat o poezie vitalistă, expresie a unui eu liric însetat 
de cunoaştere şi iubire, bântuit de nobile patimi, chinuit de întrebări 
filosofice fundamentale, dornic de dezmărginire, care-şi doreşte un trup 
imens, cât munţii şi mările lumii. 

Omul din creaţia lui Blaga pare o fiinţă mitică, demiurgică, învăluită 
în simboluri, în mituri şi mistere, dar foarte pământească, totodată, şi de aici, 
de la noi, căruia poetul îi înalţă, în întreaga sa operă, un imn, pentru munca 
şi forţa sa creatoare, pentru condiţia lui singulară în lume. „Omul aşa cum e, 
e o fiinţă unică în lume – declara Blaga. – Şi sunt unele stele care îi 
luminează numai lui; stele interzise fiarelor din peşteri şi îngerilor din cer, 
deopotrivă”. 

Omul acesta al pământului românesc e în viziunea lui Blaga măsura 
lumii; înstrăinarea de el îi apare poetului ca o vinovăţie: „Am înţeles păcatul 
ce apasă peste casa mea/ ca un muşchi strămoşesc./ O, de ce-am tălmăcit 
vremea şi zodiile/ altfel decât baba ce-şi topeşte cânepa în baltă?/ De ce-am 
dorit alt zâmbet decât al pietrarului/ ce scapără scântei în margine de drum? 
(Am înţeles păcatul ce apasă peste casa mea) 
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Blaga – natură renascentistă din stirpea Cantemir, Hasdeu, Iorga,       
G. Călinescu şi Mircea Eliade – a fost, poate, prima şi ultima personalitate 
din universul culturii româneşti care a realizat valori de prim ordin în tot 
ceea ce a întreprins ca poet, dramaturg, prozator, filosof, istoric al culturii. 
Iorga nu se poate lăuda prea mult cu poezia şi dramaturgia lui; la fel şi               
G. Călinescu, precum nici Mircea Eliade cu toată proza sa. În schimb, Blaga 
a strălucit în toate speciile şi genurile literare. 

La el nimic n-a ţâşnit dintr-un Violon d’Ingre; nimic n-a rămas o 
simplă ambiţie veleitară. În toate genurile, Lucian Blaga a fost un creator de 
prim ordin.  

El n-a fost, cum au încercat să-l blameze unii pigmei cu spirit 
dezagregar, filosof în poezie, poet în filosofie, ilustrator de teze 
expresioniste în dramaturgie, amator în diplomaţie, inepţii pe care numai ura 
şi gura acră a invidiei le poate rosti. Poezia lui nu e nici pe departe o simplă 
traducere a gândirii sale filosofice, cum nici filosofia lui nu e o simplă 
speculaţie metafizică, în metafore şi stil poetic, cum a pretins, cu obrăznicie, 
judecata troglodită a unor proletcultişti, străini de filosofia şi de simţirea 
românească. 

Profesorul Gh. Al. Cazan – eminent istoric al filosofiei româneşti – 
observa cu o remarcabilă rigoare ştiinţifică faptul că „Blaga – filosoful a fost 
dublat de Blaga – poetul; mai exact, Blaga a fost unul dintre spiritele rare 
care concentrează în ele, cu egală forţă de creaţie, poezia şi filosofia, 
sensibilitatea artistică şi discernământul filosofic. Între aceste două 
dimensiuni ale aceleiaşi personalităţi nu există niciun fel de opoziţie sau 
hiatus, ele sunt ale aceluiaşi spirit şi grăiesc despre o fiinţă unitară”.  

Semnificative contribuţii la înţelegerea acestei probleme au adus 
profesorii de filosofie, Ion Tudosescu şi regretatul Dumitru Ghişe. 

Cel mai bine lămureşte problema raportului dintre poezie şi filosofie, 
în universul creaţiei sale, Blaga însuşi, într-o „însemnare” de la sfârşitul 
ediţiei de Poezii, din 1966: „Toate sensurile ţin în poezia mea de domeniul 
unei sensibilităţi metafizice ce coboară în adânc şi vine din adânc, ele n-au 
confinii cu înţelegerea filosofică discursivă. E adevărat că în poezia mea 
sunt frecvente motivele mitice, chiar teologice. Dar de aceste elemente uzez 
în chipul cel mai liber, ca mijloace de expresie poetică. Motivele nu sunt 
tratate «dogmatic». Le folosesc în sens totdeauna creator, liber; le modific şi 
amplific după necesităţi. Născocesc motive mitice la fiece pas, fiindcă fără 
de o gândire mitică nu ia fiinţă nici o poezie”.  
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În contextul raportului distinct, dar de complementaritate dintre 
filosofie şi poezie, Blaga a creat un limbaj filosofic specific românesc, de o 
surprinzătoare inventivitate şi expresivitate metaforică, precum în poezie. El 
vorbeşte de „spaţiu mioritic”, de „cunoaşterea paradisiacă” şi cea 
„luciferică”, de „minus cunoaştere şi plus cunoaştere”, de „cenzura 
transcendentă” şi „diferenţialele divine”, de „eonul dogmatic” şi de „Marele 
Anonim”, categoria fundamentală a filosofiei blagiene cu ecouri puternice şi 
semnificative şi în poezie şi dramaturgie, „Marele Anonim căruia – preciza 
Blaga – i se poate spune şi Dumnezeu”. 

Blaga este indiscutabil şi un geniu al limbii, pe care a folosit-o original 
şi creator, în toate zonele universului său artistic şi ştiinţific şi din 
perspectivă filosofică şi din cea poetică; în universul creaţiei blagiene, omul 
e aşezat în „orizontul misterului şi al relevării”, riguros gradat de categoriile 
stilistice, cărora Blaga le acordă o atenţie deosebită, cenzura transcendentă 
fiind aceea ce ne plasează nu în realitatea obiectivă, ci în stil, în poezie. 
Lucian Blaga a creat un sistem de categorii stilistice, cu un conţinut artistic, 
ce ţin de subconştient. 

Sistemul filosofului „minus cunoaşterii” şi al categoriilor abisale a fost 
acuzat de unii că excesul de metafore poetice ar afecta însăşi substanţa 
filosofiei blagiene. Blaga i-a dezminţit, cum nu se poate mai convingător. 

Pluridimensională, personalitatea lui Blaga n-a fost făcută din petece, 
cum fals le apărea unor ideologi cu ochi de croitor, ci din sufletul şi 
gândirea neamului său, pe care nu l-a putut gândi pe felii ori fărâmiţa pe 
provincii, ci unitar, în trupul ţării unite şi organic unitară. 

Vitalismul blagian din poezii precum Vreau să joc, din volumul 
Poemele luminii, alimentează năzuinţa poetului de a rupe zăgazurile 
predestinării condiţiei umane, năzuinţa de a zbura, de a sfida spaţiile      
inter-siderale, ceea ce îmi aminteşte de Hiperionul eminescian, de zborul lui 
în spaţiul infinit al cerului: „Porni Luceafărul. Creşteau/ În cer a lui aripe/ Şi 
căi de mii de ani treceau/ În tot atâtea clipe.” Adeseori, în poezia lui Blaga, 
trupul stinghereşte spiritul, e prea neîncăpător; e o carceră umană a divinului 
din care poetul declară: „O, vreau să joc, cum niciodată n-am jucat!/ Să nu 
se simtă Dumnezeu/ în mine/un rob în temniţă – încătuşat./ Pământule,     
dă-mi aripi:/ săgeată vreau să fiu să spintec/nemărginirea,/ să nu mai văd în 
preajmă decât cer,/ deasupra cer,/şi cer sub mine– / şi-aprins în valuri de 
lumină/ să joc/străfulgerat de-avânturi nemaipomenite/ ca să răsufle liber 
Dumnezeu în mine,/ să nu cârtească:/ Sunt rob în temniţă!” 
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„Un poet trebuie judecat în primul rând după reuşitele sale. Un poet 
foarte inegal, care a scris o poezie genială şi 99 proaste, este superior unuia 
care a scris o sută de poezii corecte”, nota Lucian Blaga, în 1945, în cartea 
sa de aforisme şi însemnări, Discobolul. Valabilă, fireşte, pentru o cercetare 
analitică, strict critică, teza aceasta pierde primatul atunci când e vorba de o 
cercetare metodică, menită să fixeze contribuţia fiecărui poet la dezvoltarea 
genului, să hotărnicească filosofia lui literară, locul său în dezvoltarea 
literaturii… Căci, aşa cum arată el într-una din cugetările sale din volumul 
Pietre pentru templul meu, cele două domenii, filosofic şi poetic, nu numai 
că nu se exclud, ci se împlinesc adesea în personalitatea sa: „Orice colţ 
sufletesc din noi are atâta rezonanţă pentru tot ce se petrece cu noi, încât de 
multe ori mi se pare că fiecare idee […] are o inimă care bate pentru ceva şi 
fiecare simţământ un cap care cugetă.” Şi, totuşi, poetul se ridică adeseori 
peste filosof, deşi în esenţă, în sistemul de imagini şi în limbajul prozei sale 
filosofice rezidă multă poezie.  

Cum Tudor Vianu descoperea în opera lui Creangă adevărate oaze de 
poezie, aşa şi Ion Negoiţescu, de pildă, desprinde din filosofia lui Blaga 
certe mostre de proză artistică, pretabile a fi structurate în versuri libere care 
demonstrează legătura filosofiei cu poeziile propriu-zise ale poetului, într-un 
univers de creaţie unitar: „Fenomenul stilului./ Răsad de seve grele ca 
sângele/ îşi are rădăcinile/împlântate în/ cuiburi dincolo de lumină./ Stilul nu 
e alcătuit numai din petale vizibile,/ stilul posedă şi rânduri-rânduri/ de 
sepale acoperite/ cu un cotor de forme/ oarecum subteran şi cu totul 
ascuns…” 

„Aceste versuri ascunse în proză – zice Negoiţescu în Istoria 
literaturii române – ţin de aceeaşi natură lirică, în mod propriu desfăşurată 
în poem: „Noapte. Sub sfere, sub marile,/ monadele dorm./ Lumi 
comprimate,/ lacrimi fără de sunet în spaţiu,/monadele dorm. // Mişcarea lor – 
lauda somnului” (Perspectivă). 

Cât de clar lămureşte Blaga lucrurile în versul din Lumina Raiului: 
„Eu nu-mi am inima în cap, nici creieri n-am în inimă,” în care, dacă nu-şi 
contrazice afirmaţiile anterioare privitoare la raportul raţiune – sentiment 
sau poezie – filosofie, în orice caz le nuanţează fericit.  

Poezia lui Lucian Blaga, prin ineditul şi substanţa ei, prin eliberarea de 
dogmele unei tradiţii poetice înguste, marchează un moment de seamă în 
dezvoltarea liricii româneşti. Căci, în 1919, când Lucian Blaga îşi anunţa 
intrarea în literatură cu volumul Poemele luminii, în poezia Ardealului – 
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care până în preajma primului război mondial atinsese apogeul, pe linia 
poeziei clasice, prin Coşbuc, Iosif şi Goga, – stăruia, prin epigonii acestora, 
o melopee dulceagă sau stihuri patriotarde, desuete, care oboseau spiritul şi-l 
îndepărtau de adevărata poezie. E meritul lui Blaga, recunoscut de toată 
critica, de a fi înviorat şi înnoit chiar, profund tiparele prozodice, 
descătuşând forma poetică. Afirmaţia poate părea puţin paradoxală, ştiut 
fiind că Lucian Blaga şi-a publicat majoritatea poeziilor în revista Gândirea, 
a cărei ideologie ortodoxist-tradiţionalistă a influenţat şi a nuanţat, desigur, 
într-un fel anumit, preferinţa poetului spre întoarcerea la pământ, la tradiţia 
anonimă, la rit, la natură, încadrată fiind într-o viziune panteistă. Adeseori 
într-o formă ultramodernă se exprimă conţinuturi tradiţionaliste, susţinân-
du-se că esenţa lumii ar fi misterul şi că ea nu poate fi cunoscută. În poezia 
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, de pildă, într-o prozodie eliberată 
de orice canon tradiţional, poetul se elogiază ca agnostic, nu se vrea ucigător 
de taine, se teme să sugrume vraja nepătrunsului ascuns, lumina spiritului 
său e chemată să sporească tainele lumii, să schimbe tot ce-i ne-nţeles în    
ne-nţelesuri şi mai mari. E una dintre trăsăturile specifice ale poeziei sale, 
prezentă aproape în toate volumele lui de versuri antume: Poemele luminii 
(1919), Paşii profetului (1921), În marea trecere (1924), Lauda somnului 
(1929), La cumpăna apelor (1933) şi La curţile dorului (1939), Nebănuitele 
trepte (1943), precum şi în postumul Poezii, (1962). 

Fireşte, nu e locul să ne ocupăm aici de activitatea filosofică a lui 
Blaga. Reţinem numai că istoricii filosofiei apreciază că, deşi o anume 
constantă nu cunoaşte întreruperi, totuşi concepţia filosofică a lui Blaga a 
trecut prin patru perioade: 1) a începuturilor filosofice (1914-1919); 2) cea 
care pregăteşte concepţia sa sistematică (1919-1931); 3) a trilogiilor        
(1931-1946) şi a 4-a, a corectării şi dezvoltării concepţiei sistematice, cea 
mai importantă fiind socotită, pe bună dreptate, aceea a trilogiilor care pun 
bazele sistemului său filosofic. E vorba de: Trilogia cunoaşterii, compusă 
din Eonul dogmatic (1932), Cunoaşterea luciferică (1933), Cenzura 
transcendentă (1934); Trilogia culturii, alcătuită din Orizont şi stil (1935), 
Spaţiul mioritic (1936), Geneza metaforei şi sensul culturii (1937); Trilogia 
valorilor: Artă şi valoare (1939), Despre gândirea magică (1941), Ştiinţă şi 
creaţie (1942). A mai proiectat Trilogia cosmogonică din care a apărut: 
Diferenţialele divine (1940), Blaga socotind că „metafizica nu e împlinită, 
fără o viziune de ansamblu, de natura cosmologică”. Avea în proiect şi 
Trilogia pragmatică, din care începuse să lucreze la volumul Fiinţa istorică.  
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Deşi, încă de la primul volum, poetul se anunţă cu o sensibilitate 
aparte, proaspătă, inovatoare, cu un talent în stare de inovaţii poetice 
surprinzătoare, totuşi, prin sfera universului de imagini, se mai simte încă 
legat de poezia tradiţionalistă. Paşii profetului aduc ceva nou, ceva de verde 
crud primăvăratic, imaginaţie sugestivă, gândire pătrunzătoare, simţ al 
naturii, corespondenţă spirituală cu aspectele firii înconjurătoare, cum reiese 
din poezii ca Pan, Veniţi după mine, tovarăşi, Moartea lui Pan, Daţi-mi un 
trup, voi, munţilor, Hafis, Leagănul etc. 

În volumele În marea trecere şi Lauda somnului, structura internă a 
imaginilor poetice şi legătura dintre ele e mult mai puţin păstrată decât în 
volumele anterioare. Imaginile izbucnesc acum îndeosebi din subconştientul 
plin de taine al poetului, ca expresie a simţirii sale celei mai intime, dar şi 
din realitatea înconjurătoare. Întâlnim în volumul În marea trecere poezia 
Lucrătorul, un adevărat imn, şi printre primele în literatura noastră (pe 
nedrept ignorat), închinat forţei, muncii şi puterii creatoare a lucrătorului 
industrial: „Te iroseşti în încordări de arc/ lângă roţile mari de oţel./ Striveşti 
între degete sânii materiei./ Îţi sunt de păcură mâinile şi afumate zorile./ 
Lucrătorule, cu şorţul de piele albastră,/ pentru tine maşinile cântă/mai 
frumos decât privighetorile. // Lucrătorule, cu şorţul de piele albastră,/ tu ştii 
că frumoase sunt/ numai lucrurile ieşite din puteri omeneşti/ Tu ştii că nici o 
stea/ n-a fost făcută de mâna ta,/ şi-ţi zici: orice-ar spune prea mulţii, gureşii 
poeţi,/nici o stea nu-i frumoasă. // Din fântâni sfredelite-n osia planetei/ Îţi 
scoţi găleţile de foc./ Nu te cunosc, nu mă cunoşti,/ dar o lumină alunecă/de 
pe faţa ta pe faţa mea,/ fără să vreau m-alătur bunei tale vestiri/ şi-o strig în 
sfintele vânturi.” 

Nu e nimic surprinzător în aceste versuri, dacă ne gândim că şi în alte 
volume Blaga are poezii prin care elogiază vitalitatea umană, spiritul 
întreprinzător, frumuseţea muncii, precum: În lan, Din copilăria mea, 
Pluguri, În amintirea ţăranului zugrav etc. 

Cu volumele Cumpăna apelor şi La curţile dorului, poetul găseşte 
forma potrivită talentului său sclipitor, îmbogăţind literatura noastră cu o 
poezie originală şi de o rară distincţie sufletească. În marea trecere cuprinde 
măreaţa cântare a muncii creatoare din poezia Lucrătorul, elogiul gândului 
care trece de hotarele puse în jurul nostru şi se pierde în cosmos, Un om      
s-apleacă peste margine, aderenţa la sufletul satului etc. Cu toate acestea, în 
cele două volume bate un vânt de dezolare, un sentiment de părăsire şi o 
nelinişte faţă de moarte; neliniştea pare calmată în volumul Cumpăna apelor 
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prin gândul că „nefiinţa în care intrăm nu-i alta decât cea din care am ieşit” 
(Lovinescu, 1937: 99). Poetul se simte în rândul cântăreţilor bolnavi,      
dintr-un veac care poartă fără lacrimi o boală în strune, cu sufletul ca o 
spadă de foc stinsă în teacă (Cântăreţi bolnavi). Poeziile din La curţile 
dorului mărturisesc aceeaşi sensibilitate subtilă, conjugată însă cu un fond 
folcloric de o emotivitate specifică. De altfel, prezenţe folclorice în poezia 
lui Blaga sunt mult mai bogate şi le întâlnim în toate volumele. Ele nu se 
datorează atât unor influenţe directe, cât unei structuri sufleteşti foarte 
asemănătoare, viziunii şi sensibilităţii românului de la sat. 

După ce poetul Ion Pillat publică un studiu despre specificul românesc 
în poezia lui Blaga, acesta, la întrebarea unui profesor, răspunde: „Nu m-am 
ocupat de loc cu folclorul. Asemănările dintre acesta şi creaţiile mele sunt 
pe temei de înrudire inconştientă.”Abia după articolul lui Pillat am citit şi 
eu, din curiozitate, unele lucrări poporale, şi asemănările interioare m-au 
izbit şi pe mine” (Drăghici, 1930:40). Blaga n-a învăţat folclorul din cărţi, ci 
direct din viaţă, din mediul lui natural. Prezenţelor folclorice din poezia sa, 
Blaga uneori le-a dat o coloratură de mitologie românească. 

Poezia lui Blaga e străbătută, însă, mai degrabă, de un fior panteist. E 
prezent în lirica lui Lucian Blaga un panteism magic, învăluit într-o vrajă 
care transformă natura într-un obiect demn de idolatrie, precum în această 
strofă din poezia Tăgăduiri, din volumul Lauda somnului: „Arbori cu crengi 
tăgăduitor aplecate/fac scoarţă în jurul unui lăuntric suspin./Pe toate potecile 
zilei/cu surâs tomnatic/se răstignesc singuri/Cristoşi înalţi pe cruci de arin.” 

Pe Dumnezeu – Blaga nu-l adoră mistic, nici nu-l huleşte. „Abundenţa 
de îngeri, înlocuirea prin ei aproape a oricărei figuri umane, dă un fel de 
convenţie graţioasă, dar de un ordin mai mult decorativ, când lipseşte 
misterul care să transforme apariţiile în viziuni tulburătoare. Astfel, 
arhanghelii ară cu plugurile, serafimii scot apă din fântâni cu găleţile, îngerii 
se culcă noaptea goi în fân, zgribulind de frig, şi putrezesc sub glie ca orice 
muritori fiindcă nu sunt altceva decât indivizi comuni întraripaţi” 
(Călinescu, 1941: 796). 

Vorbind despre specificul imaginii artistice în poezia lui Lucian Blaga, 
criticii au arătat că adeseori ea se mărgineşte numai la senzaţie, adică la cel 
mai elementar element al jocului psihic (Lovinescu, VII: 19), subliniind că 
reducerea emoţiei la o senzaţie e un atribut al poeziei moderne şi, ca atare, 
Blaga este incontestabil un poet profund modern. 
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Tudor Vianu, dezvoltând în volumul Masca timpului, studiul asupra 
specificităţii imaginii lui Blaga, scria: „D. Lucian Blaga a introdus în poezia 
noastră genul comparaţiei dezvoltate, al cărei loc de baştină a fost în 
literaturile vechi. Dintre cei doi termeni ai comparaţiei, cel din urmă se 
ridică numeric şi cantitativ mai bogat, asupra celui dintâi, îl acoperă şi 
reuşeşte să acapareze pentru sine atenţia […]. Termenul cel mai dezvoltat 
avea la poeţii vechi funcţiunea şi meritul să intensifice interesul epic al 
descrierii.” 

Poate că, şi sub raportul acesta al tehnicii şi al construcţiei, ar fi 
posibilă o apropiere între poezia lui Blaga şi folclor, în speţă, basmul 
popular. Dacă explorarea unor mituri ceţoase, a unor specii folclorice 
ezoterice, dacă ridicarea superstiţiei naive la rangul de simbol filosofic şi de 
metaforă literară dădea, uneori, poeziei lui Lucian Blaga, fie o notă sublimat 
hieratică, fie o complica şi-i încifra sensurile – atunci, dezvoltându-şi 
tradiţiile bune, în acest sens, din volumele sale La curţile dorului şi 
Nebănuitele trepte, poetul se apropie de speciile folclorice încărcate cu 
experienţă de viaţă reală şi, sub influenţa lor, noua sa poezie realizează un 
spor remarcabil de limpiditate şi simplitate, o forţă proaspătă în exprimarea 
sensibilităţii umane.  

În 1945 avea terminată piesa în 3 acte Anton Pann, care a fost 
publicată aproape în întregime în Luceafărul din 15 decembrie 1962. Ca şi 
volumul de Poezii şi piesa aceasta înseamnă o împlinire senină, la o 
altitudine nebănuită a personalităţii sale. Cel ce scrisese Învierea, o 
pantomimă în patru tablouri în afară de loc şi timp, sau episoadele dramatice 
freudiene Fapta şi Daria, cel ce exaltase până la fanatism puterea ortodoxiei 
şi fetişizase rolul ei în cultura românească în dramele Tulburarea apelor şi 
Cruciada copiilor, ori elogiase cu certe virtuţi dramatice mistica jerftei 
religioase în Zamolxe, pentru ca în Meşterul Manole să glorifice dăruirea de 
sine a creatorului de artă şi în Avram Iancu jertfa luptătorului pentru binele 
neamului, îşi va propune să evoce, cu mijloace dramatice îndelung 
experimentate, şi din unghiul altei filosofii, destinul tragic pe care i-l 
hărăzeşte societatea artistului neconformist. În centrul piesei stă figura 
legendarului Anton Pann, scriitor legat de oamenii simpli, de soarta şi de 
cultura lor milenară. El e simbolul artistului neconformist, răzvrătit 
împotriva unei societăţi opace, împotriva scăderilor morale de tot soiul; e un 
om ferm, incapabil să-şi trădeze convingerile şi rolul său social, deşi e 
necontenit sâcâit de o faţă bisericească meschină, redată cu forţă de Blaga în 
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figura protopopului Niculaie al Braşovului, sau exploatat de Coana Safta, un 
soi de editor veros de mahala. 

Cu piesa Anton Pann, opera lui Blaga câştigă semnificaţii noi, se 
umple de seninătatea creaţiei, de bucuria vieţii. Mărturie sunt versurile din 
Mirabila sămânţă: „Mi-ai dibuit aplecarea firească şi gustul ce-l am/ pentru 
tot ce devine în patrie,/ pentru tot ce sporeşte şi creşte-n izvorniţă./ Mi-ai 
ghicit încântarea ce mă cuprinde în faţa/ puterilor, în ipostază de boabe,/ în 
faţa mărunţilor zei, cari aşteaptă să fie zvârliţi/ prin brazde tăiate în zile de 
martie”.  

În acest succint poem filosofic, poetul laudă puterea germinativă a 
sămânţei, ca formă de perpetuare a vieţii; intuieşte cu bucurie în tainele ei 
belşugul, farmecul verilor şi un cer înalt de lumină, deschizând, totodată, un 
univers viitor, fremătând de vitalitate: „Palpită în visul seminţelor/ un foşnet 
de câmp şi amiezi de grădină,/ un veac pădureţ,/popoare de frunze,/ şi-un 
murmur de neam cântăreţ.” 

Puterea de rodire a firii – care inspiră omului un profund optimism şi-o 
nepotolită sete de a trăi – se exprimă şi-n alte poezii precum Prier, Ceasul 
care nu apune, Iarba, Văzduhul seminţe mişca sau acea antologică Focuri 
de primăvară, în care osmoza om-natură se exprimă firesc, precum într-un 
cântec de la ţară: „Prinşi de duhul înverzirii/prin grădini ne-nsufleţim./ Pe 
măsura-naltă-a firii/ gândul ni-l desmărginim. […] // Căutăm pământul, 
unde/ mitic să ne-alcătuim,/ ochi ca oameni să deschidem,/ dar ca pomii        
să-nflorim.” 

Universul imagistic al poeziei sale e inundat acum de rezultatele 
observaţiei directe asupra realităţii înconjurătoare, metaforele sale 
transfigurează realul şi concretul cu o modalitate prozodică simplă, adeseori 
împrumutată folclorului. Elementul nou, însă, în volumul Poezii, nu-l 
constituie doar prozodia folclorică şlefuită cu grijă sau simplele elemente 
care circulă în creaţia populară în mod curent. E vorba de o schimbare de 
atitudine şi de viziune filosofică. Dacă altădată Blaga căuta în folclor mai cu 
seamă speciile şi miturile pretabile la sporirea misterului din lucruri şi fiinţe, 
de data aceasta el se orientează spre substanţa realistă a producţiilor 
anonime, spre sensurile lor luminoase, ţâşnite din viaţa autentică. Folclorul e 
parte integrantă a vieţii omului din popor, şi poetul ţine să-l exprime ca atare 
în contextul realităţii obiective: „Într-un lan pe un colnic/ cântă singur un 
voinic:/ „Stă mândra la sărutat/ ca spicul la secerat.” // Cântă singur un 
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voinic/ într-un lan pe un colnic,/ şi nu ştie cât de-adânc/ taie-n inimă pe 
câmp/ un cuvânt de unul spus –/ altora pe vânt adus.” (Ceas de vară). 

Accentul cade aici pe arta populară ca expresie a vieţii. Poetul caută 
mai puţin în folclor străfunduri imemoriale, mituri stranii sau eresuri 
eterodoxe, menite să ne întoarcă la o sensibilitate primitivă. Satul nu mai 
apare ca un Eden prelungit într-o patriarhalitate naivă, el e un loc al acţiunii, 
al muncii creatoare, revărsată-n cântec. Totuşi, în concepţia lui Blaga, satul 
integrat naturii rămâne încă o dimensiune a veşniciei. Totul e trecător, 
numai izvorul din satul natal pare peren ca un fir pe care Parcele îl torc:       
„Împărăţii s-au prăbuşit./ Războaie mari ne-au pustiit./ Numai în Lancrăm 
subt răzor/ rămas-a firav un izvor. // Păduri s-au stins. Şi rând pe rând/ 
oameni în umbră s-au retras/ veşminte de pământ luând./ Dar şipotul, el a 
rămas.” (Izvorul). 

O coordonată distinctă – nu cu totul inedită, însă, căci Blaga a cultivat 
cu mare succes liedul pe tot parcursul creaţiei sale – o constituie cântecul 
înrudit puternic cu doina de despărţire, de dor şi de dragoste. În această 
direcţie, Blaga, care scrisese multe lieduri – să amintim numai acel 
eminescian Belşug – din La curţile dorului – se arată totuşi surprinzător de 
înnoit şi de tânăr: „Dragostele mele bune/ cum le-a măcinat pământul!/ Cum 
pieiră pe subt iarbă/ frumuseţea şi cuvântul!/ Dragostele mele rele,/câte au 
căzut şi ele!/ Dragostele bune, rele,/ ce-a rămas sub glii din ele?/ Ţărnă 
numai şi inele.” (Cântecul vârstelor) 

Sentimentul erotic e exprimat în întregul său univers liric, în viziuni 
noi, grandioase, care duc gândul pe coordonate mitice, biblice şi panteiste. 
Naşterea sentimentului iubirii, aţâţarea lui la întâlnirea cu iubita, lumina     
ce-o simte năvălindu-i în piept: „e poate că ultimul strop/ din lumina creată 
în ziua dintâi când Nepătrunsul a dat semn Să fie lumină!” (Lumina). 

Întins în iarbă împreună cu iubita, poetul îşi lipeşte urechea la pământ 
şi pe sub glii aude bătaia zgomotoasă a inimei iubitei (Pământul). Poetul 
visează că vălul se preface în mister şi tot largul lumii e urzit din părul 
iubitei (Din părul tău). În noaptea cu căderi de stele, tânărul trup de 
vrăjitoare al iubitei arde-n braţele poetului ca-n flăcările unui rug (Noi şi 
pământul). 

Gestul iubitei din cunoscutul vers eminescian „Şi mâini subţiri şi reci 
mi-acopăr ochii” e exprimat de Blaga într-un chip cu totul neobişnuit 
prelungind gestul erotic până în braţele morţii în poezia Frumoase mâini, 
inspirată, ca toate poeziile erotice din primele volume, de Cornelia 
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Brediceanu, viitoarea lui soţie: „Presimt:/ frumoase mâini, cum îmi 
cuprindeţi astăzi / cu căldura voastră capul plin de visuri,/ aşa îmi veţi ţinea 
odată şi urna cu cenuşa mea.” 

Aminteam de viziunile inedite, de gesturi neobişnuite, grandioase ce 
frizează uneori miracolul şi surpriza, precum în antologica şi cunoscuta 
poezie Cresc amintirile, care, în sugestia erotică, leagă universul rural al 
pădurii cu cel academic al slovelor şi sugerează forţa de creştere a iubirii, 
odată declanşată, ca un fenomen de nestăvilit: „Într-un amurg, sunt ani      
de-atunci, mi-am zgâriat/stăruitor/ în scoarţa unui arbor – numele –/cu slove 
mici, stângace şi subţiri. // Azi am văzut din întâmplare/ cum slovele au 
crescut din cale-afară – uriaşe. // Aşa îţi tai şi tu, copilo, numele/ în inima-
mi supusă,/ mărunt, mărunt, ca un ştrengar./ Şi după ani/ şi ani de zile-l vei 
găsi/ cu slove-adânci şi uriaşe.” 

În aceste viziuni urieşeşti, chipul iubitei se proiectează peste tot 
pământul şi dirijează fenomenele misterioase ale Naturii: „Frumoaso,/ ţi-s 
ochii-aşa de negri încât seara/ când stau culcat cu capu-n poala ta/ îmi pare/ 
că ochii tăi, adânci, sunt izvorul/ din care tainic curge noaptea peste văi/ şi 
peste munţi şi peste şesuri,/ acoperind pământul/c-o mare de-ntuneric./ Aşa-
s de negri ochii tăi/ lumina mea.” (Izvorul nopţii) 

Ipostazele erotice cunosc rareori şi Ghimpii, învăluiţi în amintire şi 
parabolă, dar cel mai adesea se completează şi se împlinesc pe-o spirală care 
duce spre cer, ca în poezia Sus: „Pe-un pisc./ Sus. Numai noi doi./ Aşa: când 
sunt cu tine/ mă simt nespus de-aproape/ de cer./ Aşa de-aproape,/ de-mi 
pare că de ţi-aş striga/ în zare – numele –  /i-aş auzi ecoul/ răsfrânt de bolta 
cerului./ Numai noi doi./ Sus.” 

Feminitatea Evei e proiectată prin lungul şir de veacuri ca o sursă de 
suferinţă şi de pedeapsă. Din mărul vânjos, răsărit dintr-un sâmbure al 
mărului gustat de ea, fariseii meşteri ciopliră crucea lui Iisus. 

Iubita, în evoluţia poeziei erotice blagiene, poartă în inima ei o 
„mare”, iar clipele îndrăgostiţilor sunt ca „nişte muguri plini, din care 
înfloresc veşnicii”. 

Intensitatea pătimaşă a iubirii ajunge să ne amintească momentele 
specifice eroticii eminesciene din perioada împlinirilor: „Setos îţi beau 
mireasma şi-ţi cuprind obrajii/ cu palmele-amândouă, cum cuprinzi/ în suflet 
o minune”. (Dorul) 

Potenţialul său liric a crescut uimitor, tălmăcind o sensibilitate 
proaspătă, bogată, un registru sufletesc deosebit de variat. Fără nicio 
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exagerare, piesele erotice din volumul postum Poezii sunt toate antologice. 
Iubirea se afirmă ca o forţă a naturii, ea se echivalează cu anotimpul 
veşnicei tinereţi şi depăşeşte oricare facultate a spiritului uman:                   
„A cunoaşte. A iubi./ Înc-o dată, iar şi iară,/ a cunoaşte-nseamnă iarnă,/ a 
iubi e primăvară. (Primăvară) 

Sentimentul acesta puternic e exprimat complex într-o adevărată 
monografie lirică a dragostei. Îl surprindem în toată puritatea lui, în liniştea 
pădurilor, în Văzduhul seminţe mişca, poetul sărutând calda paloare din 
palmă a iubitei pe linia vieţii ce s-alegea. Evocat ca o geneză în Cântecul 
brumelor, urmelor învăluit într-o melodie de o tulburătoare originalitate, în 
care cuvintele se cer a fi, nu rostite, ci cântate, ca nişte note muzicale:                
„Ca o pulbere de-argint/îngheţase roua./ Brumele s-au născocit –/era ziua 
doua. […] // Brumele s-au nimicit – / era ziua noua./ Duhul lumilor prea 
cald/ dezgheţase roua. // Mulcom încă scumpul gând/ către-un loc                   
mă-ndrumă,/ unde soarele îţi bea/urmele din brumă.” 

Alte dăţi îl regăsim ca o chemare romantică (Glas în Paradis), ca o 
taină (Spune-o-ncet, n-o spune tare), ca o admiraţie exuberantă în Catrenele 
fetei frumoase, ori nedesluşit în adâncuri, ca cel mai adânc din doruri: 
„Dorul-dor, acela care n-are amintire / şi nici speranţă…” Cântecul erotic al 
lui Lucian Blaga e formulat concis, dens, adeseori aforistic, ca, de pildă, 
această Cântare vântului, din care nu lipseşte o amară experienţă, repetabilă 
de toţi la infinit cu aceleaşi rezultate: „În iubire nimeni, nimeni/ nu-şi ţine 
cuvântul./ Veşnic strâns îmbrăţişat/ te-a ţinea numai pământul.” 

Dacă s-a putut observa – pe bună dreptate – că vechea poezie a lui 
Lucian Blaga, preocupată să exprime misterul, taina lucrurilor, e scufundată 
adesea în tăcere, înţeleasă nu ca o pauză mecanică în şi între versuri, ci ca 
un mod de expresie artistică a însingurării, cred că am putea semnala faptul 
că în noul său volum de versuri Poezii dominante sunt melodia, cântecul, 
freamătul vieţii. E pretutindeni o mare bucurie de a trăi, de a iubi, de a 
cunoaşte şi admira natura în necontenita ei prefacere. Noua lirică blagiană 
este cel mai adesea o dezvoltare şi o împlinire a tot ceea ce poetul de o 
excepţională înzestrare, care a fost Lucian Blaga, a avut dintotdeauna în 
partea cea mai reprezentativă a creaţiei sale: receptivitate la nou şi înnoire în 
sânul tradiţiei lirice româneşti, raportul dintre caduc şi veşnicie pe 
coordonatele timpului şi ale spaţiului, confruntarea atât de originală cu taina 
şi misterul din corola de minuni a lumii; iubirea pătimaşă, mistuitoare, 
dragostea de om şi de natură, legătura intimă cu valorile spirituale ale 
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neamului său, al cărui tălmaci s-a dorit a fi, cum singur mărturiseşte în 
versurile sale programatice din Stihuitorul: „Chiar şi atunci când scriu 
stihuri originale/ nu fac decât să tălmăcesc./ Aşa găsesc că e cu cale./ Numai 
astfel stihul are un temei/ să se-mplinească şi să fie floare./ Traduc 
întotdeauna. Traduc/  în limba românească/ un cântec pe care inima mea/ 
mi-l spune, îngânat suav, în limba ei.”Cântecul acesta răsună cu un timbru 
profund original în lirica veacului al douăzecilea pe care Lucian Blaga o 
onorează cu prisosinţă, prin complexa şi impunătoarea lui personalitate. 

Opera blagiană lasă impresia că autorul ei venea de demult şi de 
departe, că a asistat la clipa când întâiul om, izgonit din cuibul veşniciei, 
trecea uimit şi-ngândurat prin codri ori prin câmpuri, mustrat de lumină, de 
nori, de zare ori de-o floare şi săgetat de amintirea Paradisului. El pare să fi 
ascultat aievea glasul şarpelui, printre frunze, ca un clopoţel de argint, când 
i-a întins Evei mărul şi i-a şoptit în ureche o taină pe care nici chiar 
Dumnezeu n-o ştie, probabil misterul feminităţii sau taina tainelor, acel 
mister care se adânceşte şi sporeşte mereu în procesul cunoaşterii blagiene, 
mai ales al celei luciferice sau, cum îi mai zice el, minus cunoaştere. 

Misterul căutat necontenit de Blaga prin poezie, prin dramaturgia şi 
filosofia sa, tainele întâlnite în spaţiu şi în timp, pe drumul marii treceri, în 
flori, în ochi, pe buze ori morminte, misterul din expresionismul său atât de 
substanţial ne dă impresia că poetul a cunoscut acele Urmutter, acele mume 
primare, din zorii unei lumi ce născocea mituri, sau, cum ar zice Eminescu 
„credea în basme şi vorbea în poezii”.  

Poezia artă poetică Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, din 
volumul Poemele luminii, exprimă raportul esenţial dintre eul poetic şi 
univers, ca o integrare a subiectivităţii în marele Tot: „Eu nu strivesc corola 
de minuni a lumii/ şi nu ucid/ cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc/ în calea mea/ 
în flori, în ochi, pe buze ori morminte./ Lumina altora/ sugrumă vraja 
nepătrunsului ascuns/ în adâncimi de întuneric,/ dar eu,/ eu cu lumina mea 
sporesc a lumii taină –/ şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna/ nu 
micşorează, ci tremurătoare/ măreşte şi mai tare taina nopţii,/ aşa 
îmbogăţesc şi eu întunecata zare/ cu largi fiori de sfânt mister/ şi tot ce-i ne-
nţeles/ se schimbă-n ne-nţelesuri şi mai mari/sub ochii mei –/ căci eu iubesc/ 
şi flori şi ochi şi buze şi morminte.” 

„Prima pagină a Poemelor luminii – scria poetul şi eseistul Nichifor 
Crainic – sună ca un manifest ce anunţa totodată pe poet şi filosof. 
Cântăreţul şi gânditorul era convins că lumina nouă, pe care o aduce, e 
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menită să sporească taina lumii şi sfântul ei mister neînţeles şi de neînţeles, 
cum raza lunii nu nimiceşte, ci revelează şi mai puternic fiorul necunoscut al 
nopţii. Am salutat atunci un prooroc coborât să ne vorbească în graiul 
muzelor despre secretul nepătruns al înălţimilor şi adâncimilor, cu gesturile 
sacre, modelate de evlavie, ale celui iniţiat. Poetul se rostea în mituri şi noi 
am crezut că va vesti revelaţii. Mitul e un compromis şi un echivoc între 
realitate şi vis. Şi ne-am înşelat. În creaţiile sale ulterioare, poetul a obosit 
admirând tainele lumii şi a început să le tăgăduiască, iar filosoful a năzuit să 
despice ultimul mister al existenţei înfăţişându-l într-un surogat metafizic, 
care a stârnit indignarea cugetării creştine, dezamăgite”. Nedreaptă 
condamnare. Exclusivistă, din perspectivă rigid ortodoxistă. Totuşi una e 
Poezia, alta e Religia. Într-adevăr Blaga începe să se întrebe, ca orice mare 
poet, cu ce rost a venit pe lume şi care este sensul marii treceri, poetul se 
întreabă, original şi răscolitor, în poezia Scrisoare, din volumul În marea 
trecere, cu ameţitoare profunzimi de gând: „Sunt mai bătrân decât tine, 
mamă,/şi tot aşa cum mă ştii:/adus puţin de umeri/şi plecat peste-ntrebările 
lumii./Nu ştiu nici azi pentru ce m-ai trimis în lumină./Numai ca să umblu 
printre lucruri/şi să le fac dreptate spunându-le/care-i mai adevărat şi care-i 
mai frumos?/Mâna mi se opreşte: e prea puţin/Glasul se stinge: e prea 
puţin./De ce m-ai trimis în lumină, Mamă,/de ce m-ai trimis?” 

Poezia aceasta antologică e încă o dovadă că marea lirică a lumii din 
toate timpurile, este, în esenţă, o întrebare. Ea evidenţiază, totodată, 
fantastica evoluţie a poeziei despre mamă, de la Eminescu, Coşbuc,                   
Şt.O.Iosif, O.Goga, la Blaga, de la o atitudine bătătorită, sentimentală, pur 
afectivă, la una cerebrală, filosofică, menită să aducă în centrul efortului de 
cunoaştere chiar problema naşterii omului şi a rostului său pe pământ.  

De altfel, în admirabila lucrare, aparţinând literaturii subiective, ca să 
folosim formularea lui Tudor Vianu pentru acest gen de creaţie, şi anume în 
Hronicul şi cântecul vârstelor, care este pentru Blaga şi pentru literatura 
română, ceea ce este pentru Goethe şi literatura germană Aus meinem 
Leben, Dichtung und Wahrheit, chiar mama poetului, fiinţa primară, e 
proiectată în arhaic, este ceea ce el numea eine Urmutter, întrucât trăia cu 
toată fiinţa în orizontul unei lumi folclorice. Existenţă încadrată de zarea 
magiei, ea se simţea, cu toată făptura ei, vibrând într-o lume străbătută de 
puteri misterioase, dar nu s-a abandonat niciodată visării. Chiar satul evocat 
de Blaga în poeziile din Poemele luminii, Paşii profetului, Lauda somnului, 
La cumpăna apelor, La curţile dorului şi în postumele sale din Mirabila 
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sămânţă, în numeroase piese de teatru, multe scrise în versuri, Zamolxe, 
Cruciada copiilor, Meşterul Manole, Avram Iancu, Anton Pann şi altele, sau 
din romanul postum Luntrea lui Charon, se proiectează în fantastic şi în mit. 
De aceea pluteşte peste multe pagini ale operei blagiene o tulburătoare vrajă 
de poezie cu iz arhaic, în ciuda modernităţii prozodice, o vrajă de basm şi de 
mitologie, care se înalţă din concretul cel mai palpabil spre o lume onirică, 
în orizontul căreia poetul ne apare un adevărat demiurg. 

O asemenea impresie n-o poate produce decât o personalitate cu o 
uriaşă forţă creatoare, vecin cu drama primilor oameni, ca în poezia 
Lacrimile, şi cu a ultimului om, ascetul chemat la judecata de apoi, în 
poemul Pustnicul, din volumul Paşii profetului. Chiar o poezie erotică, 
precum Cântecul brumelor, urmelor, ne sugerează o geneză sui generis, ca 
şi Lumina şi altele din primul volum.  

Critica literară a apreciat că Lucian Blaga s-a impus ca unul dintre cei 
mai originali creatori de imagini ai literaturii noastre (E.Lovinescu), a cărui 
poezie a însemnat pentru noi o viziune simplă şi grandioasă, totodată, a 
genezei morale a lumii (Vl. Streinu), o iniţiere în taine pe care poetul nu 
vrea să le elucideze căci, lumina care se desprinde din tenebre, ca şi 
cuvântul din tăcere, elemente primordiale în cosmogonia biblică, sunt, în 
sens goethean, fenomenele originare ale poeziei lui Blaga (N. Balotă). Într-o 
întinsă parte a universului său liric, spunea G. Călinescu, este vorba de un 
panteism extatic, de colaborare a trupului cu visul, de trecere în mitul creştin 
a miracolului anonim al universului. 

În lirica românească, va observa un alt mare poet interbelic,                   
Al. A. Philippide (1900-1979), caracterizându-l pe Lucian Blaga, „poezia sa 
se distinge printr-un accent foarte personal datorat utilizării cu un deosebit 
succes a unui vers care nu se supune niciunui ritm cunoscut, fără rime, şi 
care urmează cu stricteţe mişcarea interioară, sinuozităţile gândirii poetice 
profunde şi bogate a autorului. Succesul acesta în folosirea versului liber          
(a versului în întregime liber şi nu a poliritmiei, care este de altă natură şi 
tinde către altfel de efecte) n-a mai fost întâlnit în aceeaşi măsură la niciun 
alt poet român. Pe de altă parte, în ceea ce priveşte fondul, meritul lui Blaga 
este de a fi conciliat, în chip strălucit, imaginile subtile ale unei poezii de 
cunoaştere cu temele, cu tonul, cu cântecul simplu şi adânc al folclorului 
românesc, cu care poetul păstrează mereu legătura”. Această legătură 
intimă, organică, cu folclorul este una din coordonatele esenţiale ale 
evoluţiei liricii româneşti, ilustrată în veacul al XX-lea de T. Arghezi, Aron 
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Cotruş, Ion Pillat, Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Adrian Maniu, Ion Barbu. 
Dar lucrul cel mai important mi se pare faptul că poetul, dramaturgul, 
prozatorul, eseistul şi filosoful Blaga exprimă o viziune românească a lumii, 
o viziune cu rădăcinile adânc înfipte în cultura noastră populară, în folclorul 
românesc pe care şi l-a asimilat organic şi l-a topit în propria-i fiinţă, de la 
debut, şi nu l-a folosit doar ca pe un citat exterior, ca unii poeţi mediocri. 
Poetul de la Lancrăm evocă mai mult un sat anistoric decât istoric. De 
aceea, satul blagian e unul sublimat, miraculat, sacralizat, proiectat peste 
spaţiul mioritic al întregii ţări. În viziunea blagiană, satul se integrează într-o 
complexă geometrie şi arhitectură spirituală, în care răsună ecoul            
dorului-dor, din admirabila erotică blagiană, şi al eternităţii. 

Captând veşnicia, scrisul lui Blaga transmite sentimentul veşniciei, 
care, în opinia lui s-a născut la sat, creează sentimentul durabilităţii, puterea 
de a învinge vremelnicia peste toţi colţii ascuţiţi ai timpului vrăjmaş. 

În timpul istoric românesc şi în spaţiul mioritic, matricea stilistică a 
neamului nostru în vastele zone de semnificaţii dintre polaritatea: înaltul şi 
adâncul, Blaga pare a fi stat la sfat cu Zamolxe şi Decebal, despre „fondul 
nostru nelatin”; l-a văzut pe simbolicul Meşter Manole zidindu-şi soţia în 
zidurile de la Argeş, pentru ca opera să dureze; şi-a privit neamul zidindu-şi 
în suferinţă, mister şi durere, ceea ce a avut mai drag, pentru ca opera lui, 
cultura şi civilizaţia românească, să înfrunte timpul, pentru ca idealul unităţii 
naţionale, înfăptuirea României mari, de ieri şi de mâine, să fie realitatea 
unui vis împlinit. Visul s-a împlinit o dată la 1 Decembrie 1918, la Alba 
Iulia, unde poetul a fost, în acele zile de epopee. „În ziua aceea – spune 
Blaga – am cunoscut ce înseamnă entuziasmul naţional, sincer, spontan, 
irezistibil, organic, masiv. Era ceva ce te făcea să uiţi totul, chiar şi 
stângăcia oratorilor de la tribună. Seara, în timp ce ne întorceam cu trăsura 
la Sebeş, atât eu cât şi fratele meu ne simţeam purtaţi de conştiinţa că 
pusesem temeiurile unui alt timp cu toate că n-am fost decât să participăm 
tăcuţi şi insignifianţi la un act ce se realiza prin puterea destinului. Faptul de 
la răscrucea zilei ne comunica o conştiinţă istorică. Când am trecut prin 
Lancrăm […] era întuneric şi linişte. Când dăm să ieşim din sat, numai ce 
auzim dintr-o curte, neaşteptat în noapte un strigăt de copil: Trăiască 
România dodoloaţă” (rotundă, n.n., – I.D.B.). 

Os parvulorum veritas! Prin vocea copilului vorbea Adevărul nostru 
istoric, sufletul unui neam. Aşa s-a rostit sufletul naţional şi prin opera lui 
Lucian Blaga! 



 

 45 

Dacă la Alba Iulia, unde a renăscut România rotundă în graniţele 
vechii Dacii, Blaga a fost atunci numai un participant tăcut, la continua 
renaştere a rotundei Românii spirituale, el a fost şi a rămas prin opera sa un 
participant activ, esenţial, impunându-se ca un ctitor al ei care-i garantează 
veşnicia.  
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The emergence of Surrealism in Portugal was late, although this 
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Em Portugal, o Surrealismo como movimento organizado só irá 
surgir em Portugal em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, não foi 
muito longo como movimento e deixou profundas e duradouras marcas na 
literatura e na pintura. 

Curiosamente, e apesar deste atraso tão significativo, Jorge de Sena 
chama a atenção para o facto de Portugal ter sido talvez o primeiro país em 
que se conheceu o Surrealismo logo depois da publicação do primeiro 
manifesto de Breton em 1924. Efetivamente, nesse mesmo ano, Agostinho 
de Campos, eminente catedrático da Universidade de Coimbra, demonstrava 
já ter conhecimento dos Manifestos do Surrealismo de André Breton num 
volume de uma Antologia Portuguesa por ele coligida e editada pela 
Livraria Bertrand, num texto pertencente ao último dos preâmbulos relativos 
à prosa de Afonso Lopes Vieira e datado de 1924, embora a edição fosse de 
1925. No texto dessa antologia, aquele autor criticava os modernistas 
portugueses apelidando-os de «meninos traquinas e um ou outro palhaço, a 
brincar com coisas sérias» (Sena, 1988: 234). Jorge de Sena pensa que 
deveria estar a referir-se a Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Alfredo 
Guisado e António Ferro, entre outros. Agostinho de Campos afirmava 
ainda que «as palavras em liberdade» de Marinetti, a «estética nova» de 
Soffici e «o super-realismo francês do Sr. Breton» (ibidem) não passariam 
as fronteiras portuguesas. Agostinho de Campos era defensor feroz de uma 
pureza linguística à qual Jorge de Sena se refere como 
«reaportuguesamento» (Sena, 1988: 233) 1 . Agostinho de Campos não 
aceitava o Modernismo onde, em sua douta opinião, tudo era «má prosa» e 
embora tivessem passado dez anos sobre a publicação de Orpheu e oito 
sobre Portugal Futurista, o Modernismo parecia não oferecer qualquer 
perigo pois parecia já morto, salvo para o tal par de «traquinas» e 
«palhaços», pelo que o que vinha lá de fora não tinha seriamente passado as 
fronteiras nem haveria de passar. Jorge de Sena refere ainda que apesar das 
                                                           

1 Na mesma  página, para ilustrar o esforço de «reaportuguesamento» de Agostinho 
de Campos, o tal tão «ilustre catedrático», Jorge de Sena conta que quando Agostinho de 
Campos era novo e estudava em Coimbra, fizera parte do grupo de amigos de António 
Nobre, que o chamavam D. Agostinha. Jorge de Sena refere também que se lembrava de 
uma palestra que Agostinho de Campos proferira na Emissora Nacional, na qual a mania do 
«reaportuguesamento» o fazia referir-se a vários poetas franceses como o Carlos 
Baudelário, o Estefânio Malármeo, o Artur Rimbaldo e o Paulo Verlâneo ao ponto de Jorge 
de Sena não ter conseguido perceber logo de quem Agostinho de Campos estaria a falar.  
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limitações peculiares da época, Agostinho de Campos esteve sempre bem 
informado sobre os movimentos de Vanguarda, mais do que muitos dos 
vanguardistas. Em 1925, Agostinho de Campos chega mesmo a publicar na 
antologia de Afonso Lopes Vieira três parágrafos de um trecho traduzido de 
Breton «em perfeita gramática portuguesa» que os «traquinas» e «palhaços» 
de que fala por certo não teriam notado (idem: 235-238): 

Durante oito dias temos habitado uma região mais delicada do que a 
impossibilidade que certas andorinhas têm em pousar… 
Ela comeu um verdadeiro castelinho de gesso, de arquitectura paciente e 
louca, depois do que deitou pelos ombros um agasalho de petit-gris e, 
caçada com duas peles de rato, desceu pela escada da liberdade, que 
conduzia à ilusão do nunca visto. E os guardas deixaram-na passar… 
E tu és mais linda que uma pinta de sol no bico de um papagaio (Sena, 
1988: 238: destacados do autor). 

 
Consequentemente, em 1925, quando os surrealistas portugueses 

ainda nem tinham nascido ou estavam a acabar de nascer (à exceção de 
António Pedro que contava 16 anos), já o Surrealismo tinha sido referido e 
traduzido em Portugal (idem: 238). 

Maria de Fátima Marinho, em O Surrealismo em Portugal, também 
chama a atenção para a existência de alguns processos, que se dizem ser 
característicos do Surrealismo, em autores anteriores à teorização dos 
Manifestos, os quais, por sua vez, teriam tido como antecessores diretos as 
proclamações Dada. Breton, nos Manifestes du Surréalisme, referira vários 
autores com características surrealistas neles tendo incluído também Dante e 
Shakespeare. Tal como em França se fala de Rimbaud, Baudelaire e Poe, em 
Portugal poder-se-á citar também Gomes Leal, Teixeira de Pascoaes ou da 
Geração do Orpheu (Marinho, 1987: 117-119)2. Da Geração de Orpheu, 
merecem destaque especial Almada Negreiros (sobretudo pelos textos antes 
de 1924), Mário de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa. Mário Saa, Vitorino 
Nemésio (de 1935-1940), Edmundo de Bettencourt de Os Poemas Surdos 

                                                           
2 Maria de Fátima Marinho considera a antologia de Natália Correia, O Surrealismo 

na Poesia Portuguesa, um «exagero, a todos os títulos arbitrário» pela inclusão de  nomes 
que vão« desde  Mendinho (jogral do ciclo trovadoresco), até Fernando Guedes (n. 1943), 
passando por Gil Vicente, Bernardim Ribeiro, Camões, Gregório de Matos, Correia Garção, 
Soares de Passos ou José Gomes Ferreira, entre outros» (Marinho, 1987: 119). 
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(1934-1940), Manuel de Lima e Jorge de Sena, que desenvolvem a sua 
atividade imediatamente antes do apogeu do Surrealismo em Portugal, não 
podem ser ignorados por um estudo que se pretenda sério, ainda que 
oficialmente não tenham feito parte de nenhum dos grupos (ibidem). 

Só em 1947 é que o Surrealismo se impõe finalmente em Portugal. 
Relembremos que entre 1910 e 1926, Portugal foi uma república combatida 
pelos monárquicos e conservadores que pretendiam o retorno à monarquia, 
caída em 1910, e não aceitaram a arte modernista. O Modernismo, só com a 
publicação da revista literária Presença, conseguira fazer-se sentir porque 
um grupo, nela centrado, iniciara uma campanha a favor dos modernistas, 
nos anos vinte e trinta. Todavia, em 1926, a situação agravou-se com o 
golpe militar que derrubou a República e iniciou o regime ditatorial que só 
terminou com o 25 de Abril de 1974. A luta pela independência de espírito 
durante estes anos foi terrível e a literatura moderna teve ainda de se 
confrontar com as doutrinas do realismo socialista da extrema-esquerda que 
se foi impondo nos anos trinta, criando uma espécie de suspeição de toda a 
Vanguarda como burguesia decadente ou conservadora. Entretanto, a polícia 
e a censura cortavam todas as tentativas de manifestação de liberdade. 
Segundo Jorge de Sena, não subscrever nestes anos o realismo socialista era 
ser «marcado (secreta ou efectivamente quase como fascista)» (Sena, 1988: 
241). Só nos finais dos anos trinta e inícios dos anos quarenta, a guerra 
ajudou a clarificar os alinhamentos políticos e alguns jovens poetas 
decidiram fazer frente ao movimento centrado na Presença e ao Neo-
Realismo. A neutralidade de Portugal durante a guerra nunca escondeu a sua 
simpatia pelo fascismo e portanto, estar ao lado dos Aliados era defender a 
liberdade, a arte e a literatura. A adesão ao comunismo de alguns poetas             
ex-surrealistas franceses, como Aragon e Éluard, abriu o Neo-Realismo 
português para alguns aspetos do Surrealismo francês. Apesar de tudo, na 
passagem para os anos cinquenta, houve um recrudescimento da ação 
policial e consequente enfranquecimento da esperança de uma libertação a 
curto prazo. A vida cultural estava muito condicionada pelo regime e seus 
academismos e os confrontos intelectuais mais importantes ocorriam entre 
os neo-realistas e a geração anterior. Os que se tornaram surrealistas 
passaram quase todos pelo Neo-Realismo, ainda que de forma heterodoxa.  

Foi com António Pedro que se começou a falar de Surrealismo, nos 
anos trinta e começos dos anos quarenta e foi ele o pioneiro do Surrealismo 
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em Portugal (Saraiva, 1979: 41)3. Tentando ser reconhecido desde 1915 
como poeta e artista de Vanguarda, foi correspondente da BBC em Londres, 
onde era a voz da liberdade e onde aderiu, em 1936, ao grupo surrealista 
inglês. Em 1940, realizou a primeira exposição verdadeiramente surrealista 
em Lisboa com António Dacosta e Pamela Boden e, em 1942, publicou 
Apenas Uma Narrativa, considerada uma das melhores novelas surrealistas 
produzidas em Portugal. Em 1949, Salazar anunciou eleições presidenciais 
que permitiram alguma esperança na mudança, que já vinha de 1945-47 
devido ao abalo da ditadura pela vitória dos Aliados, e às quais a oposição 
apresentou um candidato que foi obrigado a desistir por perseguições do 
governo. O Surrealismo continua a ter apenas expressão em casos 
individuais, uma vez que a maioria da intelectualidade estava ligada ao            
Neo-Realismo mais preocupado com questões de ordem económica e social. 
É em 1947 que se começa a falar de Surrealismo e que há uma reunião de 
António Pedro com vários poetas e artistas jovens que marca o começo do 
primeiro grupo surrealista português que ficou conhecido como o Grupo 
Surrealista de Lisboa. Aproveitando o levantamento da censura do governo 
por causa das eleições para permitir alguma crítica da oposição, o grupo 
abriu uma exposição de pintura e colagens no atelier que António Pedro e 
Dacosta tinham em Lisboa, estando o grupo já separado em dois: um em 
torno de António Pedro e outro em torno de Mário Cesariny de Vasconcelos 
(n. 1923 e 14 anos mais novo do que António Pedro). O catálogo da 
exposição foi censurado por causa da declaração apoiando o candidato da 
oposição e outras publicações foram lançadas: Proto-poema da Serra de 
Arga de António Pedro, a Ampola Miraculosa de Alexandre O’Neill (1924-

                                                           
3   Arnaldo Saraiva, numa conferência sobre «Jorge de Sena e o Surrealismo», 

publicada nos  Anais do VII Encontro Nacional de Professores Universitários Brasileiros 
de Literatura Portuguesa, depois de se referir ao desentendimento entre Mário Cesariny e 
Jorge de Sena, conclui:  [m]as tal «petite histoire» também explica como Cesariny por 
razões pessoais que parecem literárias, se não também por razões literárias que parecem 
pessoais, tem falseado um pouco e ajudado a falsear a história do Surrealismo de que tanto 
se tem ocupado, ou de que é quase o historiador exclusivo; a pouca ou nenhuma atenção 
sua em relação a homens como António Pedro e Jorge de Sena, bem como algumas atitudes 
suas em relação a este, permitem pensar em coisas como ciúme literário ou receio de 
alguma despromoção ou desqualificação. A verdade é que António Pedro já era surrealista 
quando Cesariny e outros ainda seriam neo-realistas; e que Jorge de Sena se antecipou a 
Cesariny e outros na referência e influência do Surrealismo, e prestará ao Surrealismo 
português serviços que conviria estimar, fosse na qualidade de crítico e divulgador, fosse na 
de poeta, ou na de ficcionista, ou na de autor teatral (cf. Saraiva, 1979: 41). 
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1986) e um Balanço das Actividades Surrealistas de José-Augusto França 
(n. 1929) (idem: 243).  

Este foi o início do movimento surrealista em Portugal, no qual 
houve desentendimentos e a consequente formação de um grupo 
denominado Grupo Surrealista Dissidente no qual Mário Cesariny de 
Vasconcelos era considerado o expoente máximo do Surrealismo português 
(Marinho, 2002: 280) e do qual fizeram parte António Maria Lisboa (1928-
1953), Pedro Oom (1926-1974), Mário Henrique Leiria (1923-1980), Carlos 
Eurico da Costa (1928-1998), Fernando Alves dos Santos (1928-1993) e 
Cruzeiro Seixas (n. 1920). Segundo Maria de Fátima Marinho, Fernando 
Lemos e Isabel de Meyrelles, Alfredo Margarido terão feito parte desta 
geração e convivido com os participantes destes grupos e, a partir de 1953-
1954, muitos autores incluem nas suas obras traços surrealizantes, como é o 
caso de Ruben A em Caranguejo (Marinho, 1987:120). Entre 1956-1959, 
surgiram os grupos do Café Royal e do Café Gelo ligados ao abjeccionismo, 
nos quais Mário Cesariny afirma recusar-se a participar (idem: 261). Mas 
não cabe neste estudo o desenvolvimento do que foi a história de todas as 
atividades surrealistas portuguesas, as suas publicações, participação 
individual em exposições, lutas e questões internas.  

Na opinião de Maria de Fátima Marinho, as relações entre o 
Surrealismo português e o francês são óbvias, havendo uma correspondência 
inegável entre os princípios que nortearam o Surrealismo francês e os que 
estiveram na base do Surrealismo português. (idem: 77)4.  

                                                           
4 Maria de Fátima Marinho afirma ser o abjeccionismo é único ponto inovador do 

Surrealismo português relativamente ao francês. O abjeccionismo foi um termo criado por 
Pedro Oom e a antologia, coligida e organizada por Mário Cesariny, Surrealismo e 
Abjeccionismo, contém textos de quase todos os autores ligados ao movimento surrealista 
ou que professavam os mesmos ideais. O abjeccionismo resultou de uma resposta à 
pergunta: «que pode fazer um homem desesperado quando o ar é um vómito e nós seres 
abjectos?» que tinha invariavelmente como resposta a esperança que nunca poderia ser 
aniquilada porque se acreditava que «c’est au fond de l’abjection que la pureté attend son 
heure». Deste modo, «[a] diferença fundamental entre Surrealismo e abjeccionismo está no 
seguinte: nós também acreditamos na existência de um determinado ponto do espírito onde 
a vida e a morte, o alto e o baixo, o sonho e a vigília, etc., deixam de ser contraditoriamente 
apercebidos, mas cremos igualmente na existência de um outro ponto do espírito onde, 
simultaneamente à resolução das antinomias se toma consciência das forças em germe que 
irão criar novos antagonismos» (Marinho, 2002: 66-67). 
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Vejamos um exemplo desta continuidade entre o surrealismo francês 
e o Surrealismo português através de um poema de António Maria Lisboa e 
do mito da androginia. Na opinião de Manuel Gusmão, António Maria 
Lisboa e Mário Cesariny de Vasconcelos constituem os momentos fortes da 
poesia surrealista portuguesa, sendo referências fundamentais do 
surrealismo português nos seus posteriores desenvolvimentos (Gusmão, 
1984: 200).  

Jorge de Sena considera que foi António Maria Lisboa (1928-1953) 
«talvez aquele que abraçou o surrealismo completamente» (Sena, 1988: 
244) e que encarou o amor de forma completamente surrealista pois, em 
toda a sua obra, o amor impõe-se como uma constante, valorizando o 
feminino sem converter a mulher em mero objeto de desejo do homem 
(Gauthier, 1971: 13, 191-194), o que não está de acordo com a filosofia 
surrealista (Alquié, 1955: 116-132) e que representa uma das contradições 
do surrealismo. Por outras palavras, não é o tipo de amor bretonianamente 
contraditório que defende, em teoria, a exclusividade que, na prática, 
corresponde à multiplicidade, justificada pela busca da mulher única, 
metade perdida do andrógino primordial (Gauthier, 1971: 11-12). Pelo 
contrário, em António Maria Lisboa, existe uma só mulher que é a mulher-
mãe, imagem bastante complexa porque encarna diversas imagens que 
correspondem a tipos femininos distintos, tendo sempre a mesma como 
matriz e única mulher (Cameira, 1995: 6). É sobretudo no texto «Isso 
Ontem Único» que se deteta grande número de elementos característicos do 
Surrealismo entre os quais sobressai o erotismo e o amor como síntese 
possível da relação de androginia entre o masculino e o feminino (Cameira, 
1995: 134). Relembremos algumas estrofes do poema: 

Isso Ontem Único 
... 
Nós Mulher-Mãe sobreviventes! 
 
RAOMOMAR 
 
... 
 
Ísis a mulher de Osíris – a realidade misturada  
no Mar 
mar que te apontei do alto da torre coberta pelo nevoeiro 
  pelo avião que atravessa o espaço 
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  pelo incêndio que percorre o mundo num autocarro 
  pelo soerguer do teu corpo semi-quente na madrugada 
mar azul-vermelho queimado de arestas 
mar de dedos frios, de velas sibilinas nas noites de cristal 
mar de sonâmbulos esquecidos a medir o espaço com fitas de estrelas  
... 
 

O teu corpo envolvente vestido de água 
os teus braços em túnel que trazes desde a infância 
(o pelourinho azul que se ergueu na praça ampla 
  e fotografei dez vezes dez anos vlvidos 
 

Ficar depois energicamente deitado 
até à descoberta da máquina de quem só eu tenho o projecto 
até que me rebentem os pulmões de tanto descanso 
  e os meus pés criem bichos multiformes e ganhem raízes 
até a caridade e o crime serem de qualquer modo um arrojo impossível 
até dizer a minha enorme e persistente capacidade de nojo 
até me crescerem as barbas e com elas amarrar-me  
  à cama onde estou deitado 
  e ficar a arquitectar crimes e caridades 
... 

 
AMOR – nunca como agora o nosso Amor foi tão significativo 
  tão único baluarte da realidade real 
  da negação negada, da perca total que procuro 
Saber-te ASSIM até saberes isso completamente, tão completamente 
como sabes ser uma estrela o ponto cintilante que criaste 
como sabes ser a verdade que cegamente no nosso sonho 
AMOR – no nosso sonho afirmaste 
 

  SABER-TE ASSIM ATÉ À ETERNIDADE LIBERTA 
NAS SOMBRAS 
   (Lisboa, 1995: 88-92) 

 
A poesia de António Maria Lisboa é para nós um lugar de referência 

pela questão da androginia onde é claramente assumida numa relação de 
fusão do sujeito poético com a mulher-mãe ao longo de todo o texto, 
diferentemente dos autores surrealistas franceses nos quais o mito do 
andrógino aparece de forma menos evidente embora esteja presente em 
Breton, como explica Xavière Gauthier:  

Ce mythe de l’Androgyne primordial (...) a hanté Breton. «Il y va, en 
effet, au premier chef, de la reconstitution de l’Androgyne Primordial 
dont toutes les traditions nous entretiennent et de son incarnation, par-
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dessus tout désirable et tangible, à travers nous (...) L’homme doit un jour 
rencontrer une femme, une femme unique au monde, la seule qui soit 
digne de son amour; il la découvrira, il la reconnaîtra sans peine comme 
sa moitié perdue, puisque, de même qu’il l’aimera jusqu’à sa mort, il l’a 
aimée depuis sa naissance sans le savoir, en somme de toute eternité. 
Cette femme lui est, au sens strict du terme, destinée.» (Gauthier, 
1971:72)5 

 
No entanto, este amor vitorioso de que fala António Maria Lisboa, é 

marcado pela negatividade e pelo fatalismo, distinto do lado luminoso e 
solar do Surrealismo francês, como observa Manuel Gusmão (Lisboa, 1995: 
88-92): 

Dans ses manifestes qui sont un mouvement même de sa poésie, Lisboa 
prolonge le travail du négatif dans les positions du surréalisme. (…) Si 
Breton dit que «les images ne s’offrent que des tremplins à l’esprit», 
Lisboa dirá que «l’exercice, le jeu des images n’est qu’un moyen, une 
forme initiatique. (Gusmão, 1984: 203) 

 
Em «Isso Ontem Único» encontram-se características do 

Surrealismo francês e também do português: o amor único como uma gnose 
e o sujeito poético e a mulher amada como paisagem antropomórfica e 
eroticamente situada como pano de fundo do poema; a movimentação entre 
forças contraditórias, as oposições de ideias, de imagens, de expressões, a 
presença do real, do fantástico, do insólito, do inverosímil, do mítico 
(Isis/Osíris) do esotérico e do maravilhoso são perfeitamente conciliáveis; a 
ausência total de valores absolutos (embora com a mitificação da liberdade 
como um absoluto), a presença do cosmos como adivinha, a palavra e o 
texto como transliteração e resolução do enigma, as correspondências (e o 
seu mecanismo lúdico pelo qual se podem dizer umas coisas através de 
outras) e, finalmente, a profunda e dramática noção de contradição que 
permite que cada situação, ser ou objeto possam ser em simultâneo a sua 
própria afirmação e negação (Lepecki, 1979: 33). 

                                                           
5 Uma outra abordagem interessante seria a análise desta problemática nos poemas 

«Corpo Visível» de Mário Cesariny, «Um Adeus Português» de Alexandre O’Neill, além 
de «Isso Ontem Único» de António Maria Lisboa.  



 

 56

Para Maurice Nadeau, em Histoire du Surréalisme, o Surrealismo 
não só não está morto, como é eterno, porque o Surrealismo é muito mais do 
que um movimento estético ou literário: ele é uma forma de estar ou uma 
filosofia de vida, correspondendo a um desejo permanentemente insatisfeito 
do coração do homem (Nadeau, 1964: 5). Na mesma perspetiva, Marcel 
Jean em «Le Surréalisme Encore et Toujours» afirma a perenidade do 
Surrealismo como expressão de liberdade encarada não como um estado 
mas uma «force vive entraînant une progression continuelle (…) la santé 
(…) et peut être donnée comme modèle à tous les hommes, (…) doit exclure 
toute idée d’équilibre confortable et se concevoir comme éréthisme 
continuel. … [sic]» (Jean, 1978: 470; destacados do autor).6 Em A Única 
Real Tradição Viva (título bem ilustrativo para uma Antologia da poesia 
surrealista), Perfecto Cuadrado defende igualmente a continuidade do 
Surrealismo como a única saída para a realização dos desejos e aspirações 
essenciais do ser humano:  

O SURREALISMO (não português, mas sim também em e desde 
Portugal) se não soube ou não pôde corresponder a todas as suas (e 
nossas) perguntas e interrogações, soube continuar a tradição daqueles 
operários malditos (Rimbaud dixit) que, destruindo sistematicamente as 
portas que alguns querem com obsessão maníaca pôr ao campo, vão 
deixando entrever aos nossos olhos acostumados à escuridão e às trevas 
as luzes que assinalam o horizonte azul dos nossos sonhos e das nossas 
esperanças. (Cuadrado, 1998: 62-63) 
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Abstract 

The study approaches the problem of the text in terms of its 
polyvalent meanings’ interpretation. Opening is a specific constant to 
any work of any epoch and it should be understood not as a critical-
axiological category, but as a hypothetical model, as a conceptual 
construction of numerous concrete analyses and developed based on the 
fundamental ambiguity of artistic message.  

 
Keywords: text, speech, work of art, intertext, intertextuality, 

theoretical model of interpretation 
 

 
1. Obiectul cursului de teorie a interpretării: precizări terminologice 
 

1.1. Unul dintre cei mai vechi termeni cu care operează teoria literară 
în general, ca de altfel şi critica şi istoria literară, este cel de operă. 
Termenul provine din zona teoriei artei, altfel spus, a esteticii, unde 
desemna (şi continuă să desemneze) creaţia artistului, creaţia artistică a unui 
artist: opera pictorului, opera sculptorului, opera muzicianului etc.; prin 
urmare şi opera scriitorului.  
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 Termenul în sine, cel de „operă”, este unul vechi în istoria culturii şi 
provine din latină, unde exista cuplul opera – opus. Primul termen desemna, 
la origine şi de-a lungul latinităţii culte, noţiunea de activitate creatoare, 
producătoare de bunuri (materiale sau spirituale), altfel spus de „muncă a 
mâinilor”, „lucru”  – în sens de activitate –, „muncă în general”, „ocupaţie”, 
„preocupare”, „grijă” etc. Al doilea termen, cel de opus, desemna, în 
schimb, în mod predominant, produsul sau obiectul activităţii denumite prin 
termenul precedent opera, altfel spus rezultatul concret, material, palpabil 
(sau, dimpotrivă, imaterial, de natură nesenzorială, spiritual) al activităţii 
respective. 

  Desigur, au existat şi interferenţe semantice de-a lungul evoluţiei 
înţelesului celor doi termeni, care au cunoscut şi utilizări particulare 
constând din preluarea de către un termen a sensului de bază al celuilalt. 
Abstracţie făcând, însă, de aceste aspecte particulare şi inerente ale evoluţiei 
semantice a doi termeni uzuali din domeniul lexicului general al unei limbi 
bogate şi nuanţate, cum a fost latina, limbă devenită în Occidentul, ca şi 
(parţial) în Orientul european medieval şi modern, idiomul culturii şi al 
comunicării oficiale (politice, religioase etc.) până târziu, în secolul al XIX-lea, 
cu prelungiri adânci în veacul următor (latina a fost înlocuită în serviciile de 
cult catolice abia după cel de-al II-lea război mondial), vom sublinia, sub 
forma unei prime concluzii provizorii, că, în terminologia estetică, literară şi 
filosofică actuală, conceptul de operă conţine sensul ambilor termeni care 
formau un cuplu în latina Antichităţii, opera şi opus, prin urmare, atât sensul 
de „activitate producătoare”, „activitate creatoare”, cât şi cel de „produs al 
creaţiei”, „obiect creat”, „rezultat al muncii de creaţie”. Desigur, în cazul de 
faţă, al creaţiei de natură spirituală: artistică, literară, filosofică etc. 

 
1.2. Începând din anii ’60 ai secolului trecut, termenul de operă a 

început să fie concurat şi, apoi, chiar înlocuit cu alţii, precum text sau 
discurs (literar în primul rând), în temeiul unei proprietăţi superioare a 
acestora din urmă, capabili să releveze mai bine specificul literaturii şi al 
produselor ei literare în raport cu alte arte. Într-adevăr, termenii şi 
conceptele aferente de text şi discurs, şi ei vechi în istoria culturii (europene, 
cu precădere), cunosc o arie de utilizare şi de răspândire mult mai aplicată la 
faptele literare. 

Ambii termeni provin, în mod semnificativ, tot din latină. 
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Primul îşi urcă originea până la verbul texo, -ere, texui, textum, care 
denumea acţiunea de „a coase”, „a ţese”(ultimul cuvânt reprezintă moşteni-
rea în română a termenului latin). Participiul perfect (textus,-a, um) s-a 
substantivizat pe forma de genul neutru şi astfel s-a născut substantivul 
textum,-i, care a avut ca sens originar pe acela de „ţesătură”, „stofă ţesută”. 
În latina clasică, la un Lucretius sau Ovidius, textum capătă deja sensul de 
„operă alcătuită din mai multe părţi reunite”, de aici, la Vergilius şi ulterior, 
de „con-textură”, de „reunire”, „ansamblu” al unei opere anume şi chiar de 
„ţesătură a stilului” (la Quintilianus, IX, 4, 17). În paralel, de la aceeaşi temă 
a supinului (text-) s-a creat şi un alt substantiv, textus, -us, care a restrâns 
semantismul originar al radicalului (teg-/tex-) şi mai aplicat la domeniul 
literar: de la sensul etimologic de „înlănţuire” (a firelor ţesăturii), „ţesătură” 
(la Lucretius şi, ulterior, la Plinius cel Bătrân), se ajunge la „ţesătura 
discursului” (Quintilianus), la „expunere”, „povestire (a faptelor)”, 
„relatare” (Manilius, Ammianus Marcellinus) şi, în sfârşit, chiar la sensul de 
„conţinut”, „text” (tot la Ammianus Marcellinus: foederum textum, 
„conţinutul” sau „textul” tratatelor).  

Prin urmare, în latina cultă a epocii imperiale, mai ales târzii, 
textum,/-us ajunge să definească – destul de aproape de sensul modern al 
termenului de „text” – totalitatea semnelor, de la simplele litere până la 
propoziţii şi fraze, din care se compune o operă (literară, filosofică, 
ştiinţifică etc.), evident scrisă. Termenul de origine latină, moştenit (în 
unele limbi romanice) sau împrumutat, ca neologism (practic, în toate 
limbile europene moderne), s-a folosit, de-a lungul istoriei culturii europene, 
apoi mondiale, în special în domeniul filologiei, al editării manuscriselor 
conţinând operele scrise din/în Antichitate, Evul Mediu, epoca modernă etc. 
Editarea textelor, respectiv ediţia unui text, urmăreşte să reconstituie textul 
primar al unei opere oarecare, scrise, din mai multe variante moştenite, 
ajunse până astăzi, chiar dacă unele variante apar (adică s-au transmis) pline 
de greşeli („corupte” se numesc) sau de-a dreptul falsificate prin intervenţii 
ulterioare, succesive, anonime sau nu („falsuri” este termenul utilizat curent, 
alături de alţi termeni specializaţi, precum: texte „interpolate” etc.). 

Primele decenii de după a doua conflagraţie mondială au evidenţiat, 
în domeniul de care ne ocupăm, un adevăr intuit şi formulat de multă vreme, 
empiric, dar fără să constituie temeiul unei teorii sistematice. Şi anume, s-a 
demonstrat pentru prima oară faptul că textul (de orice natură ar fi el) 
beneficiază, faţă de alte concepte, de o dublă identitate: 
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1. una pur concretă, strict materială: textul ca ansamblu de semne 
grafice; 

2.  cealaltă, de ordin spiritual, este una ideatică: conţinutul ideilor 
vehiculate, expuse, demonstrate etc. de/prin acel text. 

    În concluzie, în deceniile postbelice posterioare anilor ’60, conceptul 
de text a fost propus ca o categorie mult mai generală decât acela de operă, 
şi anume în calitate de formă de existenţă – dar nu obligatoriu scrisă – a 
limbii, deci, de activitate lingvistică, existentă într-un proces de comunicare. 
Spre exemplu, în această categorie generală a textului se includ produse 
foarte diverse ale actului comunicaţional lingvistic: articolul de ziar, 
articolul/studiul ştiinţific, enunţul oral (ca act exclusiv de vorbire), alături de 
textele propriu-zis literare (de ficţiune, istorice, religioase, filosofice, estetice, 
sociologice, etnografice, psihologice, pedagogice, antropologice etc.). 

În definiţia actuală, textul se află în centrul actului de comunicare 
prin intermediul limbajului, instrument de comunicare fundamental, căruia, 
în ultimele decenii, i se alătură şi alte media („mijloace de comunicare”) 
netradiţionale, non-lingvistice, precum imaginea şi sunetul (de exemplu, în 
comunicarea de tip publicitar, advertising). 

Dintr-o atare perspectivă, cultural-comunicaţională, mai largă, 
definiţia adecvată a conceptului de text, ca o categorie generală, poate fi 
următoarea: 

Textul reprezintă un ansamblu de semne unitar şi coerent ca sens, 
care se constituie ca ocurenţă comunicativă, şi anume el este locul unde se 
întâlnesc factorii unui act de comunicare preponderent lingvistică: 
emiţătorul, mesajul şi receptorul. 

 
1.3. Un alt concurent, la fel de remarcabil, al termenului de operă, 

apărut, ca şi cel de text, aproximativ în aceeaşi perioadă (anii ’60), dar 
având, faţă de sinonimul său, o istorie culturală mult mai bogată în secolele 
posterioare Evului Mediu şi Renaşterii, a fost cel de discurs. 

Originea lui ne întoarce din nou la latină. Şi acest termen, ca şi cel 
precedent de text, are o origine verbală, provenind de la participiul perfect 
pasiv al verbului discurrere, „a alerga în toate părţile”, „a se răspândi” 
(latina tardivă), „a vorbi”, „a prezenta în cuvinte”, „a rosti o cuvântare”. 
Deja în epoca publicării Codicelui Theodosian (Codex Theodosianus), 
redactat sub domnia împăratului Theodosius al II-lea şi devenit izvor de 
drept oficial în anul 438, discursus,-us căpătase sensul stabil de 
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„(con)vorbire”, „conversaţie”, „discurs”, „cuvântare”, respectiv de „vorbire 
specializată”, rostită în faţa unui public anume.  

Prelucrat în terminologia modernă de natură retorico-literară, 
conceptul de discurs, ca vorbire care respectă reguli precise, o vorbire 
îngrijită, frumoasă, artistică, a fost pe larg utilizat în clasicismul francez, la 
Nicholas Boileau şi – mai ales – în postclasicismul din acelaşi spaţiu 
cultural (secolele XVIII-XIX), la Pierre Fontanier. Pentru acesta din urmă, 
discursul reprezenta o frază sau o perioadă capabile să exprime o gândire 
aproximativ încheiată, completă în sine – deci, autonomă –, unitară prin 
excelenţă. O atare viziune asupra discursului se regăseşte şi în abordările 
mult mai târzii, ale celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea. În 
viziunea unui teoretician al culturii ca Cesare Segre, de pildă, „discursul este 
unitatea lingvistică maximă; el are un sens deplin şi corespunde unei situaţii 
comunicative”.  

O definire complexă, epuizând unghiurile de abordare, oferă, într-un 
studiu deja clasic, reputatul Tzvetan Todorov, ale cărui consideraţii le 
prezentăm mai jos. În viziunea sa, discursul este alcătuit nu din fraze în sine, 
ci din fraze enunţate, adică, propriu-zis, din enunţuri. Autorul enunţării este 
un locutor sau enunţiator, care se adresează unui adlocutor, văzut ca 
instanţă receptoare a discursului. Enunţarea presupune, în mod necesar, pe 
de o parte un timp şi un loc, pe de alta un discurs premergător şi un altul 
care urmează. Ceea ce ridică deosebit de importanta problemă a contextului 
discursului (respectiv, enunţării). Într-un cuvânt, în viziunea poeticenilor din 
ultimele decenii, pe care Tzvetan Todorov îi ilustrează cu strălucire, 
discursul este, întotdeauna şi cu necesitate, un act de vorbire. 

Plasând analiza discursului într-o atare perspectivă, Todorov 
readucea în actualitate un postulat saussurian de celebră notorietate: 
dihotomia langue-parole. O vom reaminti, pe scurt, aici. 

Langue, „limba”, presupune existenţa limbii ca sistem, adică în 
calitate de set de reguli gramaticale, lexic, semne grafice sau, pe scurt, 
sistemul general de semne articulate, prin excelenţă stabil. De acest sistem 
se ocupă lingvistul, şi nu de folosirea individuală, particulară, conjuncturală, 
datorată unui individ sau altuia, a sistemului preexistent.  

Parole, „cuvântul” – în terminologia saussuriană şi ulterior – 
desemnează exact această utilizare individual-particulară a sistemului virtual 
al limbii. Parole se identifică, prin urmare, cu actul de vorbire individuală, 
cu viaţa reală a limbajului.  
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Primul teoretician post-saussurian care a operat o mutaţie 
semnificativă în interiorul celebrului cuplu conceptual a fost Emile 
Benveniste, care a înlocuit termenul parole cu un altul, evident mai adecvat, 
şi anume exact cel de discurs (fr. discours). Printr-o metaforă la fel de 
celebră precum acelea saussuriene, Benveniste a numit discursul „drumul 
limbajului în act”. Unitatea fundamentală şi, în acelaşi timp, minimală a 
discursului devine, la savantul francez, f r a z a. Graţie ei, domeniul limbii 
ca sistem de semne este părăsit şi se intră în universul, tipologic net diferit, 
al limbii ca instrument de comunicare, comunicarea exprimându-se 
(respectiv, concretizându-se, materializându-se) prin discurs. 

În concluzie, în teoria literară actuală, fundamentată pe achiziţiile 
lingvisticii moderne, structuraliste, post-structuraliste, generativ-transforma-
ţionale şi textualiste, ca şi pe cele ale semioticii şi pragmaticii, discursul 
reprezintă un macro-enunţ unitar şi generat de o intenţie comunicativă, 
plasat într-o situaţie comunicativă dezvoltată, alcătuit din enunţuri (care, de 
obicei, au dimensiuni mai mari decât frazele sau perioadele); enunţurile, la 
rândul lor, provin din îmbinarea mai multor fraze, acestea alcătuind, la 
rândul lor, unităţi sintactice complexe şi încheiate, generate de aceeaşi 
intenţie comunicativă; la rândul lor, frazele sunt decompozabile în unităţi 
sintactice succesiv inferioare: propoziţiile şi cuvintele/sintagmele; cuvintele, 
în sfârşit, ca unităţi de sens minime ale unui discurs, nu au autonomie în 
interiorul discursului, ci se subordonează unităţii semantice generale a 
acestuia. Descompunerea cuvintelor în foneme (sunete cu valoare 
funcţional-gramaticală) nu mai aparţine, ca zonă de interes, domeniului 
discursului.  

 
1.4. Ne vom ocupa, în continuarea prezentei sinteze, de funcţiile 

textului/discursului şi de schema funcţionării acestuia.  
În teoria literară contemporană, termenul de discurs a devenit 

sinonim cu textul. Teoria şi critica literară europeană utilizează indistinct 
cei doi termeni: astfel, în spaţiul germanic (Germania şi Olanda, în primul 
rând), predomină conceptul de text, referitor la ambele aspecte ale 
înregistrării sale (scrise vs. orale); în spaţiul francofon şi anglofon (aici, în 
special în Statele Unite), dominant este conceptul de discurs, care, însă, 
apare – mai ales în zona francofonă – puternic concurat de cel de text, cu 
care îşi împarte supremaţia. 
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Vom folosi, în mod convenţional, în continuare, conceptul de text, 
care, în opinia noastră, posedă valenţe semantice superioare prin 
complexitate, multitudine şi capacitate de instrumentare operaţională.  

 Discuţia, vorbirea obişnuită, colocviul familiar, obişnuit, între două 
sau mai multe persoane, se deosebeşte radical de „vorbirea” oferită de 
operele literare, deci de discursul sau textul literar. Vorbirea obişnuită este 
inteligibilă numai prin referire la situaţia reală, concretă, dată, imediată, 
căreia i se integrează. Vorbirea obişnuită face apel şi la mimică şi la 
gesticulaţie, la intonaţie, pentru a completa şi intensifica/expresifica o 
comunicare.  

 În schimb, textul literar este foarte puţin legat de situaţia imediată, 
concretă. El se adresează în acelaşi timp cititorilor reali, ai unui spaţiu/timp 
dat, cât şi unora potenţiali sau virtuali, practic necunoscuţi (aşa-numitul 
„cititor de peste veacuri”). 

 În consecinţă, în vreme ce vorbirea obişnuită îşi dezvoltă o 
capacitate specifică de influenţare, de acţiune asupra ad- sau interlocutorului 
destinatar – ceea ce poartă numele de capacitate sau funcţie perlocutivă –, 
textul literar se concentrează asupra aspectelor pur locutive, de expunere şi 
exprimare a mesajului în sine. Funcţia locutivă a textului literar este una 
esenţială, fără să epuizeze, desigur, funcţiile acestuia, în schimb, în cazul 
vorbirii obişnuite, funcţia perlocutivă o epuizează. În ceea ce priveşte textul 
literar, şi acesta deţine, într-un anumit cuantum, o funcţie perlocutivă, cu 
deosebirea că potenţialitatea acesteia este mult mai subtilă decât în cazul 
vorbirii obişnuite, şi nu se epuizează niciodată în timp, fiind, propriu-zis, 
ilimitată. 

Funcţionarea textului literar, receptarea lui adecvată, depind în bună 
măsură, şi ele, ca şi vorbirea obişnuită, de situaţia pragmatică, de 
conjunctura în care se află cititorul unui text literar. Astfel, cititorul se poate 
(poate fi) situa(t) mai aproape sau mai departe de text, în timp ca şi în 
spaţiu; de asemenea, el poate sau nu interpreta textul prin intermediul 
gustului său estetic, al ideilor care formează propriul lui bagaj cultural-
literar. Gusturile sau zestrea cultural-literară, orientările şi preferinţele 
cititorului, ca şi ale cititorilor, de la o generaţie la alta, pot diferi mult şi 
foarte mult de orizontul estetic şi literar al scriitorului. 

Privit din acest unghi de vedere, textul literar posedă o structură 
polisemică, întrucât include varii şi variabile semnificaţii. Îl caracterizează, 
aşadar, în mod de asemenea esenţial, ceea ce s-a numit pluralitatea 
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atitudinilor comunicative, descrisă de Cesare Segre în următorii termeni: 
textul „nu sfârşeşte niciodată să ne vorbească, el nu ne încredinţează un 
adevăr ultim. Dezlegat de situaţie, el nu este supus intervenţiilor selective 
ale acesteia asupra sensului.” 

 Funcţionalitatea textului presupune 3 factori fundamentali în orice 
act de comunicare: emiţător-text-destinatar sau, în termenii specifici 
discursului literar, autor-text-cititor. Încă din deceniul al patrulea al 
secolului trecut, teoreticianul literar german Karl Buhler identifica tot trei 
tipuri de funcţii ale textului literar, actualizate prin însăşi funcţionarea sa: 

 
a. funcţia reprezentativă sau referenţială, ultima denumire 

datorându-se faptului că textul (literar, în cazul de faţă) se 
referă la obiecte exterioare lui; 

 
b. funcţia expresivă, având în vedere faptul că vorbitorul – aici, 

autorul textului literar – se exprimă pe sine, întregul lui univers 
ideatic şi emoţional, desigur transfigurat (de exemplu, prin 
intermediul personajelor), alteori cât se poate de direct (este 
cazul poeziei lirice); 

 
c. funcţia conativă, aceea prin intermediul căreia autorul textului, 

asemenea unui vorbitor obişnuit, acţionează asupra 
cititorului/ascultătorului. 

 
În continuare, pe scurt, câteva aspecte legate de fiecare funcţie în 

parte.  
Se poate admite că orice text literar, indiferent de natura sa 

particulară şi de încadrarea într-un gen literar (specie etc.) sau altul, emană, 
adică ne transmite viziunea autorului lui – deci, a scriitorului – despre lumea 
în care trăim, despre realitate, despre existenţă în general. Vorbim, prin 
urmare, despre funcţia referenţială a textului, în măsura în care orice operă 
literară s e  r e f e r ă la realitate, fie că este vorba de lumea reală exterioară, 
obiectivă, „dată” ca atare, fie că avem în vedere (în poezia lirică, în mod 
special) realitatea umană interioară, psihică sau psiho-mentală.  

Pe de altă parte, scriitorul redă sau reproduce lumea, exterior-
interioară, în felul său şi cu mijloacele specifice artei sale, care este arta 
scrisului. Prin intermediul acestor mijloace, scriitorul nu transmite doar ceea 
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ce se află în pura sa exterioritate, ci şi pe sine, trăirile lui în faţa realităţii 
înconjurătoare. Astfel încât textul dezvoltă şi cealaltă coordonată 
funcţională fundamentală, denumită, pe scurt funcţia expresivă. Acesteia, 
critica structuralistă postbelică (începând cu anii ’60), nu mai puţin 
succesorii acesteia (post-structuraliştii), i-au acordat, în evantaiul funcţiilor 
textuale, prioritate şi preponderenţă absolute.  

Astfel, în analiza de tip structuralist, funcţia referenţială tinde să fie, 
practic, anulată, considerându-se că discursul literar se centrează exclusiv 
asupra funcţiei expresive. Această tendinţă îşi are originea chiar în viziunea 
lui Ferdinand de Saussure, prin definiţia dată de el conceptului de semn 
(lingvistic). Acesta este perceput ca reunire a unui semnificant şi a unui 
semnificat. O atare definiţie, după cum uşor se observă, exclude tocmai 
obiectul exterior, „la care se referă/ face trimitere” semnul lingvistic, în 
termeni saussurieni referentul. Aceasta se întâmplă deoarece complexul de 
sunete (respectiv, grafic, de litere), care constituie semnificantul unui 
cuvânt, exprimă sensul acestuia, şi nu obiectul exterior. 

Structuralismul, inspirat din opera lui Saussure, refuză să admită 
funcţia referenţială, de trimitere la real(itate), pe care o deţine textul/discursul 
literar. Acesta din urmă – mai ales în varianta textului poetic –, realizat fiind 
prin intermediul figurilor de stil, care – după cum se cunoaşte din 
Antichitate – se abat de la limbajul comun şi îl deformează, se 
(con)centrează pe funcţia expresivă sau estetică şi, în opinia celor mai 
radicali structuralişti, exclude orice referinţă la obiectele exterioare. Spre 
exemplu, pentru Tzvetan Todorov, un discurs referenţial nici nu există în 
poezie, este „invizibil şi inexistent”. Numai figurile (de stil) certifică 
existenţa discursului literar, în absenţa acelora neputând fiinţa nici acesta. 
Sau, citându-l pe autor: „Discursul (i.e., textul literar) este atât de bine 
acoperit cu desene şi figuri, încât nu lasă să se întrevadă nimic îndărătul lui, 
este un limbaj care nu trimite la nicio realitate, care se satisface pe sine”. În 
alţi termeni, limba (sau, mai curând, idiolectul, adică limbajul) literaturii 
devine o a doua limbă, o limbă de rang secund, dezvoltată din sine însăşi, 
fără raport cu lumea exterioară. Literatura se autodezvoltă, adică se dezvoltă 
tot din literatură, „se semnifică pe sine”, se pune pe sine în evidenţă.  

Funcţia expresivă, în schimb, va fi eliminată de alţi teoreticieni, mai 
ales de cei preocupaţi de filosofia limbajului.  

Romanticii au introdus, prin operele lor programatice, dar şi prin 
luări de poziţie teoretice, acel mod de a gândi opera literară ca produsul sau 
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expresia unei individualităţi, în sensul că ea exprimă o gândire şi o trăire 
emoţională proprie, specifică autorului ei, şi, prin aceasta, originală. 

Psihanaliza, având la bază teoriile lui Sigmund Freud şi C. G. Jung, a 
susţinut punctul de vedere contrar, care realizează, practic, o negaţie 
categorică a subiectului. Discursul literar oferit de un scriitor exprimă, 
susţine teoria psihanalitică, nu latura raţional-imaginativă a autorului, ci un 
subconştient care, în mare parte, nu poate fi controlat de autorul discursului. 
În subconştient există anumite scheme, aşa-numitele arhetipuri ancestrale, 
moştenite etnogenetic de către scriitor (alături de conaţionalii săi) din 
experienţa multimilenară. Atari arhetipuri determină, aprioric, chiar şi 
activităţile fanteziei artistice, în speţă literare, predeterminându-le, 
dirijându-le într-un sens sau altul. 

Dintre teoreticienii care au preluat şi asumat puncte de vedere 
aparţinând analizei de factură psihanalitică se disting Mircea Eliade şi 
Jacques Lacan. Pentru savantul român, arhetipul este o „figură” sau un 
„daemon” care se repetă periodic, ciclic, în decursul Istoriei, altfel spus, cu 
terminologia eliadescă specifică, un mit cu o „eternă reîntoarcere”, „ori de 
câte ori fantezia creatoare se exercită liber”. Mai mult decât atât, după 
Eliade, literaturile moderne oferă diverse şi variate forme de exprimare a 
(câte) unui/unor mit(uri) fundamental(e). 

Pentru savantul francez, mitul primordial este acel „l’autre”, altul 
care „se agită şi se manifestă” în sinele creator, în chiar „miezul identităţii 
celei mai resimţite ca a mea”: „Altfel zis, acest altul este Altul care invocă 
chiar minciuna mea drept garant al adevărului în care el subzistă”. 
Subconştientul pe care îl descoperă Lacan în discursul individual este, de 
fapt, unul transindividual, este discursul pe care Altul îl rosteşte.  

Dintr-o atare perspectivă, sensul comunicativ al textului/discursului 
literar este pus între paranteze. Textul apare ca expresia unei instanţe 
supraindividuale, dar şi transistorice, totodată, şi transreale. Totuşi, astfel de 
interpretări nu au eliminat perspectiva abordării textului ca act de 
comunicare a activităţii, existenţei şi identităţii umane prin intermediul 
limbajului. Mai mult chiar, au apărut reacţii adverse, care au accentuat şi 
pus în valoare tocmai caracterul comunicativ al textului. Între acestea se 
numără şi abordarea intertextualistă. 

 
1.5. Înţelegerea textului ca intertextualitate, ca act de dialog 

cultural, a pornit, la finele anilor ’60 (mai exact, în anul 1967), de la un 
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studiu datorat teoreticienei structuraliste Julia Kristeva şi consacrat operei 
lui Mihail Bahtin, gânditor din generaţia formaliştilor ruşi, preocupat de 
problematica fundamentală a limbajului literar. Bahtin se distanţează, în 
perioada interbelică şi în continuare, de ideologia literară formalistă, care 
vedea în opera literară un text închis, autonom, chiar refractar la influenţa 
sau dependenţa de alte texte (cultural-literare, ideologice, etico-filosofice, 
religioase etc.). În termenii lui Bahtin, formaliştii ruşi – predecesorii 
structuralismului inter– şi postbelic – concepeau textul literar ca pe unul 
monologic. În continuare, arată Julia Kristeva, poziţia radicală a lui Mihail 
Bahtin răstoarnă, printr-o demonstraţie coerentă şi convingătoare, unghiul 
de vedere formalist, dezvoltând o teorie opusă, care vedea în textul literar un 
discurs dialogic, şi nu unul autotelic, centrat pe sine însuşi şi suficient sieşi. 

În toate studiile sale, de la Problemele poeticii lui Dostoievski, din 
1928, până la François Rabelais (1965), poeticianul şi teoreticianul rus 
susţine ideea că opera literară – şi este luat ca exemplu una de mari 
dimensiuni, ca gen şi factură: romanul – reprezintă o creaţie de tip dialogic, 
întrucât discursul personajelor se dezvoltă independent de cel al autorului, 
putând chiar intra în polemică directă cu el. Opera literară, demonstrează 
Bahtin, este un text pe mai multe voci, inclusiv cea auctorială, voci egale în 
drepturi, care se lasă şi se cer auzite de instanţa receptoare (în cazul 
literaturii, cititorul). Dând romanul drept exemplu, Bahtin demonstrează, 
astfel, că textul literar este cel puţin dialogic, de fapt plurivoc şi polifonic.  

Preluând concepţia bahtiană, Julia Kristeva, urmată de întreaga 
critică şi teorie literară post-structuralistă franceză, va înlocui termeni ca 
„dialogic” sau „polifonic” printr-un altul, care va face carieră. Este vorba de 
intertext, respectiv, derivat de la el, intertextualitate. 

În concepţia autoarei, ca şi a tuturor teoreticienilor de azi, care au 
urmat-o, orice text se naşte în dialog şi în relaţie cu alte texte anterioare, 
preexistente sau cel mult contemporane. Definiţia intertextului o aflăm, în 
datele ei esenţiale şi standardizate, la un alt teoretician francez, Michael 
Riffaterre: „Intertextul este ansamblul textelor care pot fi apropiate de cel pe 
care îl avem sub ochi, ansamblul textelor regăsite în memorie la lectura unui 
pasaj determinat.”  

După cum s-a arătat, genuri/specii literare importante, tradiţionale în 
istoria literaturii universale, s-au construit, în timp, pe sistemul intertextual. 
Este cazul, de pildă, al genurilor comic şi satiric din literatura Antichităţii 
clasice, şi nu numai. Războiul troian – narat epic în Iliada – este parodiat, în 
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registru pseudo-solemn, ironic şi comic simultan, de falsa (sau anti-) 
epopee(a) Batrakhomyomakhia, „războiul broaştelor cu şoarecii”. Un alt 
exemplu, la fel de ilustru, este cel al poemului eminescian Luceafărul, în 
care exegeţii au identificat o sumă de elemente cultural-literare (de la forma 
însăşi a poemului până la fundamentul filosofic) preluate şi adaptate de 
poetul român la viziunea sa proprie: forma asumată trimite la aceea a 
basmului, poezia romantică (germană, în primul rând, prin Hölderlin, 
autorul unui roman intitulat Hyperion) şi mitologia antică greacă fertilizează 
solul fanteziei eminesciene, teoria geniului, întotdeauna o fiinţă umană 
nefericită în zborul ei pământean, fundamentează filosofic viziunea 
poemului luciferic, ş.a.m.d. 

În concluzie, orice text – mai ales literar – are o geneză multiplă, la 
intersecţia sau confluenţa celor mai variate idei/forme din cultura universală, 
indiferent de spaţiu şi/sau timp. Orice text, cu precădere cel de natură 
literară, se naşte în dialog cu alte texte şi, la rândul lui, poate determina, 
dincolo de spaţiu/timp, geneza altor texte.  

Acordând, în analiza sa, un spaţiu larg fenomenului cultural-literar al 
intertextualităţii, pe care Gérard Genette o numeşte transtextualitate, 
teoreticianul francez identifică o pluralitate de tipuri de intertextualitate, 
propunând următoarea tipologie (pe care doar o menţionăm mai jos, fără a 
intra în detaliile clasificării genettiene):  

– intertextualitate/transtextualitate propriu-zisă; 
– paratextualitate;  
– metatextualitate; 
– arhitextualitate; 
– hipertextualitate. 
 
Acestor delimitări le pot fi adăugate, desigur, şi altele, prin 

diviziunea sau subdiviziunea domeniului conceptual (de exemplu, subtextul, 
contextul etc.). Dincolo de identificările de tip taxinomic, esenţa 
fenomenului inter /transtextual constă în coprezenţa – termenul aparţine 
aceluiaşi Genette – unuia sau mai multor texte, eidetic şi/sau stilistic, într-un 
alt text (textul-matcă, l-am putea numi metaforic), în celălalt text.  

 În concluzie, ceea ce numim text se vădeşte a fi, la o lectură supusă, 
palimpsestic, rigorilor culturale – respectiv, identificării genetice, a tiparelor 
şi filiaţiilor culturale –o „pluralitate de texte”. Textul nu numai că nu este 
rupt de „ansamblul infinit pe care îl alcătuieşte istoria” – adăugăm noi, a 
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culturii universale – dar chiar depinde, genetic, de ea, într-o succesiune 
infinită a vârstelor omenirii.  

Viziunea intertextuală, plasând textul/discursul literar în centrul 
valorilor socio-umane, al celor cultural-literare în mod special, ca şi în 
centrul devenirii istorice a umanităţii, deschide cele mai mari perspective 
pentru posibilităţile, practic nelimitate, infinite, de interpretare a operei 
literare (în ansamblul cel mai larg al ultimului termen).  

    
 
2. Conceptul de deschidere şi de operă deschisă 
 
2.1. Vom folosi în cele ce urmează conceptul de operă într-un sens 

mai cuprinzător decât cel literar, şi anume în sens estetic, aşadar ca produs 
al unei creaţii de natură exclusiv artistică (şi nu ştiinţifică, tehnologică, 
religioasă, politică, antropologică etc.). Definirea sensului fundamental şi a 
accepţiunii sale operaţionale urmează mai jos analiza oferită, în pagini 
devenite de multe decenii clasice, de către Umberto Eco (Opera deschisă. 
Formă şi indeterminare în poeticile contemporane, trad. rom. 1969). 

Eco porneşte analiza de la câteva exemple întâlnite în creaţia 
muzicală contemporană, din deceniile postbelice. Astfel, în cazul unor 
producţii de muzică instrumentală, anumite compoziţii (datorate unor autori 
precum Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, Henri Pousseur, Pierre 
Boulez şi alţii) acordă interpretului (muzicianul instrumentist) o libertate, 
chiar o autonomie specială de execuţie. Interpretului i se lasă posibilitatea de 
a înţelege liber, facultativ, conform propriei sensibilităţi artistice, indicaţiile 
compozitorului; mai mult decât atât, el poate sau chiar trebuie să intervină în 
forma compoziţiei muzicale respective, improvizând creator – deci, 
asemenea compozitorului însuşi – în ceea ce priveşte durata sau succesiunea 
notelor muzicale. Compozitorul din a doua jumătate a secolului al XX-lea 
propune interpretului executant o serie de grupuri de sub-texte muzicale, 
dintre care interpretul va alege suita pe care o va executa instrumental (pian 
sau vioară sau flaut; fiecare solo sau în combinaţie). Interpretul structurează, 
singur şi liber, textul muzical general prin alegerea nepremeditată a unei 
ordini oarecare a sub-textelor ce alcătuiesc opera muzicală în cauză,                 
sub-texte care se bucură de o autonomie absolută. Alteori, durata însăşi a 
unităţii muzicale fundamentale – nota – depinde de valoarea pe care i-o 
conferă interpretul, între limitele constante oferite de un evaluator temporal 
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exterior (de exemplu, bătăile invariabile ale unui metronom). În sfârşit – 
deşi exemplele, de bună seamă, continuă – opera muzicală de tip simfonic 
poate fi şi ea aleatoriu construită de dirijor, împreună cu executanţii 
(orchestra), în condiţiile în care autorul concepe o structură circulară a 
secţiunilor componente ale operei muzicale: dacă nu există restricţii 
combinatorii, se poate începe, continua şi sfârşi cu oricare dintre acele 
secţiuni. 

Deosebirea – observă, în continuare, semioticianul italian – faţă de 
concepţia compoziţională şi comunicativă a tradiţiei muzicale clasice este 
uriaşă. Opera muzicală, în viziunea clasică multiseculară, chiar milenară, 
europeană, se constituia dintr-un ansamblu de realităţi sonore organizate fix, 
nepermutativ şi definitiv de către muzicianul compozitor şi transmise 
receptorului (ascultătorul, în speţă) ca atare, prin actul execuţiei 
instrumentale (inclusiv vocale), în modul cel mai univoc posibil, libertatea 
interpretului rezumându-se exclusiv la nuanţări expresive, la un anumit tip 
de frazare muzicală etc., totul exclusiv în spiritul sugerat sau chiar expres 
indicat de autor. Or, subliniază încă o dată Umberto Eco (ibid.), noul tip de 
operă – în cazul discutat, muzicală, dar, evident, cu o valabilitate extensibilă 
cu mult în afara acestui domeniu artistic particular, cel al muzicii – constă 
nu dintr-un „mesaj închegat şi definitiv”, altfel spus nu dintr-o formă 
organizată definitiv şi irevocabil, de tip ne uarietur, adică intangibilă, 
nemodificabilă, ci, dimpotrivă, ea este reprezentată de o multitudine de 
posibilităţi de organizare, lăsate la libera alegere a interpretului. Operele 
(muzicale) din a doua jumătate a secolului trecut au desfiinţat – în cazul 
celor mai îndrăzneţe viziuni – canonul clasic al operei finite, înţelese şi 
„retrăite” unilateral, după voinţa de concepţie a compozitorului, pentru a 
deveni, astfel, opere deschise, definitivate – este un fel de a spune – în chiar 
momentul interpretării, în mod potenţial variabile la infinit. 

Se instaurează, astfel, în estetica celei de-a doua jumătăţi a secolului 
al XX-lea, o viziune dialectică în privinţa relaţiei dintre operă (în general) şi 
interpretul său, mai larg spus, consumatorul/receptorul acesteia. Opera de 
artă este tradiţional văzută ca un obiect produs de un autor, acesta din urmă 
organizând o reţea de efecte de comunicare în aşa manieră, încât, ulterior, 
orice receptor/consumator al obiectului artistic respectiv să poată înţelege 
opera creată de autorul ei în formele date. „Înţelegerea” operei de către 
receptorul ei este posibilă în temeiul şi prin intermediul jocului de 
răspunsuri la configuraţia de efecte, resimţite ca stimuli ai propriei 
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sensibilităţi şi inteligenţe de către receptorul operei de artă. Prin urmare, 
autorul (pare că) produce o formă de artă în sine închisă, univocă, întrucât el 
doreşte ca acea formă să fie percepută, înţeleasă şi consumată aşa cum a 
produs-o el.  

În realitate, chiar şi în atari condiţii – când autorul urmăreşte un scop 
anume, un sens bine definit conferit propriei opere – în actul de reacţie a 
receptorului la reţeaua de stimuli ai operei, oricare receptor aduce cu sine o 
situaţie existenţială proprie şi concretă, o sensibilitate condiţionată particular 
de o anumită cultură, de gusturi, înclinaţii, (pre)judecăţi personale etc. Prin 
urmare, înţelegerea formei originare are loc sau poate avea loc dintr-o 
perspectivă individuală determinată. Valabilitatea estetică a operei depinde 
de o multiplicitate de perspective ale receptării, fără ca, prin aceasta, opera 
să înceteze vreun moment a fi ea însăşi. 

În consecinţă, opera de artă, care ne apare drept un produs închegat 
şi închis în unitatea sa bine dimensionată, asemenea unui organism, este, în 
acelaşi timp, deschisă, în temeiul faptului că ea oferă posibilităţi multiple, 
practic nelimitate, de interpretare, fapt care nu implică, însă, câtuşi de puţin, 
„lezarea singularităţii”, id est a individualităţii ireproductibile şi irepetabile a 
operei în cauză. Orice consum al operei de artă, conchide semioticianul 
italian (ibid.), este simultan un act de interpretare şi de execuţie: 
„consumată”, opera retrăieşte, în fiecare receptor, dintr-o perspectivă 
proprie, individuală, originală. 

Acceptând conceptul de deschidere asociat celui de operă, nu facem 
decât să promovăm în receptor – adică, în interpretul-consumator al operei – 
un act de libertate conştientă. Teoria operei deschise îl plasează pe 
receptorul acesteia ca centru activ în interiorul unei reţele de relaţii 
inepuizabile, în care el îşi instaurează modul propriu de lectură 
interpretativă a operei. Interpretul „reinventează” opera într-un spirit de 
„congenialitate” cu autorul propriu-zis al ei, prin răspunsul liber şi inventiv 
pe care îl dă ca urmare a actului de receptare-interpretare-consumare a 
operei. Deschiderea operei spre interpretare creativă, practic ea însăşi 
creatoare, adică de re-creare a operei în actul receptării interpretative, 
devine, în actualele decenii, un veritabil „program de creaţie” (sintagma 
aparţine aceluiaşi Umberto Eco). 
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2.2. În cele ce urmează, vom susţine perspectiva libertăţii de 
interpretare, ca o condiţie fundamentală a validităţii estetice, axiologice, a 
operei, prin câteva incursiuni în istoria culturală (de predilecţie europeană). 

Actul – sau, în termeni practic sinonimici, procesul – receptării 
operei de artă implică un raport interactiv între subiectul (i.e., receptorul) 
care „vede” (receptează, „consumă”) opera şi opera ca atare, ca dat obiectiv. 
Acest lucru fusese remarcat încă din Antichitate şi exprimat, între alţii, de 
Platon care, în Sofistul, remarcase următorul fapt: pictorii realizează 
diversele proporţii de mărime (gr. megethos) nu conform legităţilor 
obiective ale geometriei, ci în funcţie de unghiurile din care obiectele 
înregistrate (obiecte propriu-zise sau figuri) erau percepute de către cel care 
privea tabloul (pictura în general, indiferent de suportul ei). Mult mai târziu, 
un teoretician al arhitecturii, precum romanul Vitruvius, va distinge între            
s i m e t r i e (definită ca „armonie”, „conivenţă”) şi e u r i t m i e, prin 
aceasta din urmă el înţelegând adecvarea proporţiilor geometrice 
(„obiective”) la cerinţele subiective ale viziunii artistice. Se ajungea, astfel, 
la ingenioase artificii de perspectivă, în funcţie de exigenţele situaţionalităţii 
receptorului („privitorul”, „observatorul”). Acesta din urmă era, practic, 
obligat să vadă opera într-un singur fel posibil, şi anume în acela pe care 
autorul îl impunea receptorului prin diverse artificii vizuale, proiective.  

Racursiurile istorice de mai jos au menirea de a demonstra un fapt 
cultural de natură teoretică fundamentală, şi anume acela că nu doar ultimul 
secol încheiat dă seama de caracterul deschis al operei, ci o întreagă istorie a 
culturii umanităţii.  

Un prim exemplu este acela al barocului european, născut ca o 
reacţie viguroasă şi protestatară faţă de caracterul static, neechivoc şi 
neambiguu, definitiv în sensuri, al operei/formei clasice promovate în 
Renaştere. Filosofia viziunii artistice, în speţă plastice, promovate de 
clasicismul renascentist, propune un spaţiu delimitat şi dezvoltat în jurul 
unui ax central, de unde simetria obligatorie a liniilor şi închiderea 
unghiurilor, care tind toate către centrul axial. Se sugerează, într-o atare 
filosofie a viziunii plastice, mai degrabă ideea de veşnicie esenţială decât 
aceea de mişcare. 

La polul opus, forma barocă nu doar că este dinamică, dar chiar 
marşează pe ideea de ambiguitate şi nedeterminare, propunând receptorului 
un joc multiplicat de plinuri şi goluri, de alb şi de negru, de lumină şi de 
întuneric, sugerând, prin linii frânte, curbe, meandre, unghiuri cu deschidere 
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multiplă, dezechilibre, un fel de „dilatare a spaţiului”, progresivă şi ascunsă 
perceperii imediate, aşadar aluzivă şi iluzorie. Ansamblurile plastice baroce 
nu permit niciodată o viziune frontală şi definitivă, ca în cazul operelor artei 
clasice. Dimpotrivă, receptorul este obligat să se deplaseze în permanenţă, 
pentru a se putea plasa în unghiuri cât mai favorabile şi a vedea opera în 
aspecte diferite, într-o permanentă metamorfoză. 

În felul acesta, se admite îndeobşte că sensibilitatea dinamică a 
viziunii baroce reprezintă prima manifestare a culturii şi spiritualităţii 
moderne. Acum, pentru întâia oară, omul transgresează obişnuinţele 
canonizate, ordonate după reguli cosmico-naturale esenţiale, iar artistul care 
exprimă noua viziune se situează înaintea unui univers în mişcare, 
provocator la reflecţie şi la complementara inventivitate. Conceptele 
cardinale afirmate de viziunea barocă, profund novatoare faţă de clasicismul 
tradiţional, sunt uimirea (it. meraviglia), ingeniozitatea (it. ingegno) şi 
metafora (it. metafora), prin intermediul cărora opera de artă este văzută 
acum nu ca un obiect ce desfată, în temeiul armoniei şi proporţionalităţii 
frumuseţii sale, ci ca o necunoscută misterioasă, receptorului revenindu-i 
misiunea sau sarcina de a cerceta, de a investiga, de a revela, inclusiv prin 
propria imaginaţie, misteriosul obiect de artă. Cu cât o operă prezintă mai 
multe ocazii de interpretare, cu cât oferă receptorului mai multe înţelesuri, 
adică este mai poliedrică, multifacială, şi admite mai multe căi de a o 
pătrunde spre a fi înţeleasă, într-un cuvânt, cu cât este mai ambiguă, cu cât 
în ea se intersectează mai multe universuri şi atitudini, cu atât ea se 
înfăţişează în actul receptării ca expresia deplină a personalităţii artistico-
umane a creatorului operei, integral oferite consumatorului de artă. Cu atât, 
opera în cauză este mai modernă, mai plurivocă, mai d e s c h i s ă.  

La capătul superior al veacului romantic, al XIX-lea, parcă 
închizându-l şi făcând trecerea spre veacul tuturor posibilităţilor, 
manifestele teoretice ale simbolismului – în materie, practic exclusivă, de 
artă literară – au scos şi mai mult în evidenţă pluralitatea semantică a operei 
(aici, literare). Doi dintre corifeii simbolismului – Paul Verlaine şi Stéphane 
Mallarmé – au subliniat de nenumărate ori faptul că, mai ales în poezie, dar 
şi în oricare tip de text literar, scriitorul trebuie să evite ca un sens unic şi 
definitiv să se impună dintr-o dată: contează spaţiul din jurul cuvântului, 
haloul semantic, ecourile, sugestia vizuală, compoziţia spaţială (i.e., 
tipografică), pe scurt, imprecizia, forţa de sugestie simbolică a textului 
literar.  
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Veacul XX oferă, astfel, prima teorie sistematică a sugestiei, în 
cadrul căreia opera apare postulată ca o creaţie intenţionat deschisă reacţiei 
libere a receptorului, în ipostaza acestuia de consumator de artă. Opera nu 
afirmă, nu declară, nu spune, ci s u g e r e a z ă. Prin actul/procesul 
receptării, opera se realizează de fiecare dată datorită aporturilor emoţional-
imaginative ale receptorului. Universul personal al acestuia tinde să se 
adecveze cu fidelitate universului artistic – în cazul literaturii, universului 
textului literar – iar în cazul operelor poetice, în mod expres întemeiate pe 
sugestie, textul este tocmai acel element care intenţionează să stimuleze 
universul personal al receptorului-interpret. 

Dincolo de cadrele istorice ale simbolismului european, utilizarea 
simbolului a marcat din plin evoluţia literaturii, moderne şi postmoderne, a 
ultimului secol încheiat. Simbolul a devenit o formă de comunicare a                  
in-/nedefinitului, formă deschisă oricărei noi înţelegeri sau reacţii. De 
exemplu, întreaga operă a lui Franz Kafka ne apare ca un univers de 
simboluri concentrice: procesul, castelul, condamnarea, moartea, boala, 
metamorfoza, tortura etc. Aceste simboluri sunt departe de a putea fi 
epuizate în sensul lor literal, denotativ, univoc explicitate în orice dicţionar 
enciclopedic sau lingvistic. Simbolurile kafkiene, care alcătuiesc, totodată, 
şi substanţa narativă a prozei sale, se pretează unor interpretări multiple 
(existenţialiste, teologice, medical-clinice, psihanalitice etc.), interpretări 
care nu epuizează sub nicio formă posibilităţile operei, dimpotrivă, îi 
ranforsează potenţialul. Opera kafkiană, ca atâtea alte capodopere literare 
ale secolului al XX-lea, rămâne una inepuizabilă, deschisă interpretării şi, 
prin aceasta, ambiguă. 

Lărgind, istoric, cadrele discuţiei, vom putea trage concluzia că 
întreaga literatură aşa-numită contemporană, din a doua jumătate a secolului 
al XX-lea până în prezent, apare structurată de construcţii simbolice 
permanent deschise sugestiilor interpretative. Simbolul literar transformă 
opera într-o construcţie pe care, dincolo de controlul autorului, oricine o 
poate utiliza după sistemul propriu de referinţe. Exact acelaşi lucru se poate 
afirma şi despre simbolul artistic în modul cel mai general de manifestare a 
sa. Opera de artă, cea literară în mod precumpănitor, este văzută ca o 
posibilitate continuă de deschideri, ca o „rezervă nedefinită de înţelesuri” 
(Umberto Eco). Ea aşteaptă contribuţia activă şi conştientă a receptorului 
(cititor, public etc.). 
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Prin urmare, de la baroc până la poeticile postmoderne ale 
simbolului, opera de artă – textul literar, în speţă – a început să fie percepută 
şi înţeleasă ca rezultatul, neunivoc, al unei deschideri, întemeiate pe 
colaborarea mentală şi psihică a receptorului (interpret, consumator etc.), 
adus şi pus în situaţia să prelucreze – deci, să interpreteze – liber un obiect 
artistic, structurat/organizat în aşa fel, de către autorul/producătorul lui, încât 
să poată fi interpretat la nesfârşit, prin urmare în mod nelimitat şi nedefinit. 
Receptorul poate reorganiza, liber, obiectul artistic. El colaborează, astfel, în 
felul său, la „facerea operei”, sau, mai bine spus, la re-facerea ei. 

 
2.3. O categorie aparte de opere deschise – în sensul statuat de 

Umberto Eco, de opere deschise receptării creative, interpretative,                   
re-structurante – este reprezentată de ceea ce acelaşi autor numeşte prin 
sintagma opere în mişcare. Trăsătura comună acestora din urmă o formează 
capacitatea lor de a adopta diverse structuri imprevizibile, non-finite din 
punct de vedere fizic. Astfel de opere se întâlnesc în diferite zone ale artei, 
de la muzică la cele plastice. Exemplul furnizat de savantul italian este 
relevant pentru direcţia postmodernă în care au evoluat artele plastice, care 
ne oferă obiecte având în ele însele mobilitate, altfel spus capacitatea de a se 
reimpune, „caleidoscopic”, din unghiuri şi perspective mereu noi, privirilor 
receptorului: este vorba, spre exemplu, de clădirea însăşi a Facultăţii de 
Arhitectură a Universităţii din Caracas, construită la începutul anilor `60. 
Această clădire este numită „şcoala care trebuie inventată zilnic”. 
Reproducem descrierea detaliată oferită de semioticianul italian: „Aulele 
sunt alcătuite din panouri mobile, în aşa fel încât profesorii şi studenţii, în 
funcţie de problema arhitectonică şi urbanistică discutată, îşi construiesc o 
ambianţă de studiu adecvată, modificând necontenit structura internă a 
edificiului.” (ibid.) 

Arta industrială a design-ului oferă alte exemple de opere în mişcare: 
obiecte de mobilier, lămpi mobile multifuncţionale, biblioteci recompo-
zabile, fotolii şi canapele capabile să preia poziţii şi forme contrastante, în 
funcţie de spaţiul înconjurător şi de preferinţe etc. Atari obiecte artistice au, 
aşadar, o structură dinamică, mobilă, şi nu una rigidă sau fixă. Astfel de 
obiecte posedă o structură combinatorie, întrucât numărul limitat de 
elemente componente sau structurale mobile poate permite o permutare 
infinită a ordinii structurale, practic, un număr infinit de combinaţii, de 
posibilităţi de relaţie, de orizonturi de sugestie. 
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Obiectul artistic conceput în era postmodernă a culturii secolului            
al XX-lea (în deceniile postbelice cu precădere) pune la dispoziţia 
receptorului un univers în continuă „fuziune” (în termenii lui Eco), în 
„automultiplicare” (în termeni pe care îi propunem). Altfel spus, un univers 
care se reînnoieşte permanent sub ochii receptorului sau în prezenţa lui. Nici 
forma, nici sensul unui astfel de obiect artistic nu sunt fixate definitiv şi 
irevocabil, pentru a dirija (de fapt, bloca) receptarea într-un sens unic. 

 
2.4. Opera, ca produs al interpretării perpetuu deschise, trebuie 

văzută, în concluzie, dintr-o perspectivă mult mai largă, dincolo de orizontul 
strict, propriu-zis, al artei. Acest orizont este unul filosofic. 

Textul literar, ţesătura muzicală, forma plastică sunt tot atâtea 
elemente de cunoaştere a realităţii, o cunoaştere chiar cu mult mai profundă 
decât cea permisă de instrumentarul logicii. Arta, faţă de logică, produce nu 
doar cunoaşterea lumii, ci şi complemente ale acestei lumi, adică forme 
autonome, cu legi proprii şi existenţă proprie, care se adaugă formelor deja 
existente ale lumii. Orice formă de artă se poate substitui cunoaşterii 
ştiinţifice sau, cel puţin, o poate exprima metaforic: în expresia lui Eco, arta 
poate fi percepută şi ca „metaforă epistemologică”. De altfel, în fiecare 
secol sau ev care a urmat Antichităţii, după modul în care s-au structurat 
formele artei se poate reconstitui modul în care ştiinţa/cultura 
secolului/evului respectiv a conceput realitatea şi contactul omului cu ea. 

Acelaşi lucru se poate spune şi în cazul viziunii interpretativ 
deschise a operei de artă, viziune ce se identifică, aşa cum am arătat deja, cu 
era postmodernă a culturii şi civilizaţiei, deci cu a doua jumătate a secolului 
abia încheiat. Regăsim în teoria operei deschise, respectiv a operei în 
mişcare – adică în concepţia care vede în operă o receptare ilimitată, întrucât 
opera nu se vădeşte niciodată a fi aceeaşi cu sine însăşi, deci identică cu 
sine, după fiecare consum estetic – ecouri ale unor tendinţe specifice ştiinţei 
contemporane. Operele de artă ale veacului ultim încheiat pot fi apropiate, 
ca viziune propusă, de teoriile matematico-fizice contemporane, precum 
aceea a continuum-ului spaţio-temporal sau a câmpului de posibilităţi. Un 
efect al principiului de cauzalitate poate fi considerat, pentru a da un alt 
exemplu, faptul că o structură anume – literară, plastică, muzicală etc. – 
determină în mod necesar structura următoare. Logica terţiului exclus, 
respectiv aceea care admite doar două valori (alternativa clasică între 
„adevărat” şi „fals”, între un element dat şi contrarul său), nu mai constituie, 
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azi, singurul mijloc posibil de cunoaştere, fiind concurată serios de logicile 
cu mai multe valori. În conformitate cu acestea, rezultatul valabil al 
operaţiei de cunoaştere nu mai este determinatul, ci indeterminatul. Într-un 
atare context de idei, era firesc să se dezvolte, ca o consecinţă a unui nou 
mod de a gândi şi vedea lumea, şi o teorie a operei de artă care nu mai vede 
în opera de artă un rezultat necesar şi previzibil, care oferă receptorului 
(interpret, consumator etc.) o libertate cvasi-totală. Această libertate în actul 
receptării-interpretării este omologul funcţional al elementului de 
discontinuitate, pe care fizica ultimei jumătăţi de veac l-a recunoscut ca un 
aspect indispensabil oricărei verificări ştiinţifice, ca un mod de comportare 
tipic lumii materiale, atomice. 

O teorie complexă a interpretării obiectului de artă – teorie în care se 
integrează în chip firesc aceea a interpretării textului literar – nu vede în 
nicio interpretare definiţia, ultimă şi/sau irevocabilă, a operei în cauză. Orice 
interpretare explică opera, nu îi epuizează niciodată sensurile, realizează 
opera, o pune/transpune în fapt/realitate, o re-dă: dar niciodată complet, 
întotdeauna incomplet, deoarece re-dă doar o parte din sensurile/sem-
nificaţiile operei, şi nu ansamblul lor. Interpretarea re-face, re-creează 
semantic opera, dar nu exhaustiv, ci numai parţial. 

O astfel de teorie a interpretării obiectului artistic este, nu 
întâmplător, contemporană cu principiul fizic al complementarităţii 
(formulat, pentru prima oară, în anul 1950, de Werner Heisenberg). În 
conformitate cu acesta, particulele elementare pot avea comportamente 
diferite, inclusiv aceeaşi particulă poate avea variaţii şi variabile de 
comportament, pentru descrierea cărora sunt valabile modele diferite 
utilizate independent, dar contradictoriu între ele, în consecinţă modelele 
fiind cunoscute sub denumirea de „modele reciproc complementare”. 
Deschiderea şi dinamismul operei sunt atribute operaţionale care corespund 
perfect, din punct de vedere funcţional, în teoria interpretării operei de artă, 
conceptelor de indeterminare şi discontinuitate din fizica cuantică. 
Libertatea de interpretare înseamnă o suficient de laxă nedeterminare a 
rezultatelor, o multitudine de congenital al operei – nu implică, însă, un haos 
interpretativ. Multitudinea de intervenţii personale nu înseamnă 
permisivitate anarhică, lipsă de discernământ, ci, dimpotrivă, inserarea, din 
partea interpretului-receptor, în mod liber şi nesilit, într-un univers de 
semnificaţii care nu poate fi, totuşi, altul decât cel gândit de autor. 
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Interpretarea devine un dialog multiplu: cu textul/obiectul artei, dar şi cu 
intenţiile semnificante ale autorului său. 

Autorul este cel care agregă opera, care reuneşte elementele într-o 
structură dotată cu un sens sau o multiplicitate de sensuri. Opera este o 
construcţie auctorială, şi nu un conglomerat de elemente agregate mai mult 
sau mai puţin întâmplător. Exemplul dicţionarului, dat de Eco (ibid.), este 
extrem de sugestiv: dicţionarul posedă mii de cuvinte şi zeci de mii de 
expresii idiomatice, cu care se pot compune şi poeme, şi tratate ştiinţifice, şi 
scrisori, şi cărţi de gastronomie; dicţionarul este foarte deschis oricărei 
recompuneri a materialului pe care îl expune; şi, totuşi, dicţionarul nu este o 
operă (literară, de artă etc.). 

Teoria interpretării operei vede în deschiderea acesteia posibilitatea, 
„şansa” fundamentală atât a consumatorului, cât şi a autorului („artistul”) 
contemporan. Graţie acestei teorii, se instituie un nou tip de raporturi între 
artist şi public, noi dimensiuni ale actului/procesului percepţiei estetice, şi 
chiar o poziţionare diferită, nouă, a obiectului („produsului”) artistic în 
societatea receptoare/consumatoare. Sunt create, practic, noi situaţii de 
comunicare, raportul dintre contemplarea şi utilizarea operei de artă 
instituindu-se ca o formă dinamică de dialog comunicaţional, de circuit al 
valorilor culturale în societate şi, în general, în lumea informaţională de azi, 
rezultate imprevizibil alese, un câmp de relaţii hermeneutice. Negarea 
experienţei unice de interpretare, a „modelului” interpretativ – în temeiul 
dinamismului. 

 
2.5. Concluziile pe care le degajăm la capătul incursiunii noastre 

privitoare la conceptele cardinale de deschidere şi de operă deschisă pot fi 
formulate după cum urmează. 

Conceptul de deschidere, corelat cu atributul de deschis acordat unei 
opere, nu are relief axiologic. Utilizarea celor două concepte nu conduce la 
clasificarea şi ierarhizarea operelor de artă în opere de valoare (cele 
„deschise”) şi opere fără valoare (cele „închise”, deci depăşite estetic, ratate, 
etc.). Deschiderea reprezintă o constantă specifică oricărei opere din oricare 
epocă şi trebuie înţeleasă nu ca o categorie critico-axiologică, ci în calitate 
de model ipotetic, de construcţie conceptuală elaborată pe baza a 
numeroase analize concrete şi întemeiată pe ambiguitatea fundamentală a 
mesajului artistic. 
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Conceptul de deschidere indică, în plan teoretic, nu modalitatea 
în/prin care se rezolvă problemele artistice, ci, dimpotrivă, felul în care ele 
sunt puse. Este vorba de o categorie sau tendinţă teoretică explicativă, pe 
care o putem regăsi în moduri diferite, în contexte ideologice multiple, ca 
model teoretic independent de existenţa istorică efectivă, concretă, a 
operelor definibile ca propriu-zis deschise. 
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Atunci când se face referire la transmiterea culturii scrise, se are in 
vedere „cartea”, în sens generic, dar banda magnetică, în forma CD-Rom, 
este tot mai mult căutată, iar timpul în care textul va avea ca suport 
majoritar fibra de sticlă acţionată digital sau alte forme ultramoderne de 
stocare a informaţiei, nu este departe. Imperiul „Gutenberg”, după numele 
descoperitorului modern al tiparului, este universal, chiar dacă acum 
tipărirea se face cu alte mijloace, prin imprimarea pe computer a textului şi 
apoi transpunerea lui, prin tehnici diverse, pe suportul respectiv. Ceea ce 
rămâne peren este, de fapt, textul.  

Una dintre definiţiile culturii o caracterizează ca „ansamblu al 
valorilor, al simbolurilor, concepţiilor, credinţelor, modelelor de 
comportament şi al activităţii materiale care caracterizează modul de viaţă al 
unui grup social” (DEXI s.v.). Ea constituie tezaurul unui popor, pe care 
membrii unei comunităţi care folosesc aceeaşi limbă, au tradiţii comune şi 
aceeaşi arie de locuire îl transmit din generaţie în generaţie. Receptarea şi 
transmiterea valorilor „naţionale” se face şi în afara ariei de locuire a 
producătorilor respectivelor valori. Cultura umanităţii îşi apropriază cele 
mai semnificative şi reprezentative creaţii ale unui popor.  

 
Cultura – suma creaţiilor spirituale ale unui popor. 
Cultura orală – reprezentată cu deosebire de producţiile folclorice, 

constituie memoria colectivă. 
Cultura scrisă – consemnarea unor mesaje prin mijloace semiotice 

(prin intermediul unor semne), pe suporturi materiale rezistente: frunză, 
piatră, foiţe de metal, plăcuţe din lemn acoperite cu un strat de ceară, 
cărămizi, piei de animale, hârtie şi altele. Mijloacele electronice transformă, 
şi ele, pe ecran (desktop) semnalele în semne grafice, chiar dacă le 
gestionează cu altfel de mijloace. 

 
Semiotica: ştiinţa care studiază semnele, în scopul comunicării. 
Vechimea scrisului: semnele arhaice – însemnările de tip răboj, 

folosite şi astăzi mai ales de ciobani pentru consemnarea unor realităţi: 
numărul de oi, apartenenţa unor animale unui anume proprietar etc.; scrisul 
pictografic – consemnarea noţiunilor, nu a cuvintelor sau a sunetelor; 

Cele mai vechi sisteme de scriere: ~ hieroglifică, a vechilor egipteni, 
care reprezentau noţiunile prin figuri stilizate de fiinţe şi lucruri;                   
~ ideografică cu „semne care reprezintă un cuvânt, o idee, folosite în 
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scrierea unor limbi”, de ex., tăbliţele de lut de la Tărtăria, jud. Mureş, din 
mileniul IV-III î.Hr.; ~ silabică „~ în care fiecare silabă este reprezentată 
printr-un semn; ~ alfabetică „~ cu ajutorul literelor alfabetului”.  

 
Alfabetul desemnează „totalitatea semnelor corespunzătoare 

fonemelor unei limbi”. Etapele de elaborare a acestui sistem cu un număr 
finit de semne pentru totalitatea fonemelor unei limbi (alfabetul grecesc) sau 
a oricărei limbi (alfabetul latin) au cunoscut fazele enumerate mai sus; pe 
mapamond sunt folosite cca 300 alfabete dintre care unele sunt ideografice 
sau silabice. Scrisul, realizare esenţială pentru progresul omenirii, principiu 
de dăinuire, a fost exprimat în limba latină prin expresia: verba volant, 
scripta manent („vorba zboară, scrisul rămâne, dăinuieşte”). Statuia 
„Scribul”, de acum cca 3000 de ani, a unui funcţionar egiptean din Vechiul 
Imperiu, este una dintre cele mai elocvente mărturii despre importanţa 
scrisului în societatea antică. Textele au consemnat tranzacţii comerciale şi 
juridice, apoi creaţii artistice religioase (imne) şi istoriografice. 

Scrisul reflectă aspecte ale limbii vorbite, dar tinde să respecte 
normele (formulate sau nu) ale limbii standard, din cele mai vechi timpuri. 
Appendix Probi, un text în limba latină din secolul IV, consemnează 
recomandările de folosire corectă a limbii, prin respectarea pronunţării 
formelor folosite în scris, spre deosebire de limba vernaculară în care 
pronunţia anumitor cuvinte se făcea într-un mod diferit, considerat incorect, 
de exemplu o recomandare de corectare era astfel formulată: „catulus, non 
catellus” etc. 

Consemnarea scrisă a limbii a contribuit la păstrarea unităţii fiecărei 
limbi. Scrisul s-a folosit pe suporturi din cele mai diferite: în piatră (şi 
marmură), în metal (cel mai folosit a fost bronzul, pe care se scria cu un cui 
de plumb) sau în argila inscripţionată şi apoi arsă (tăbliţe de lut, teracotă, 
ceramică), pe ţesături, ş.a. Scrisul pe aceste suporturi materiale este studiat 
de epigrafie („ştiinţă, ramură a arheologiei, care se ocupă cu descifrarea şi 
interpretarea inscripţiilor”). Scrierea de pe monezi este studiată de 
numismatică („ştiinţă auxiliară a istoriei, care studiază monedele şi 
medaliile (vechi)”), iar cea de pe sigilii, de sigilografie sau sfragistică 
(„disciplină auxiliară a istoriei care studiază sigiliile”). Mari tezaure de texte 
epigrafice au fost descoperite în cercetările arheologice de la Constanţa. De 
asemenea, scrierea pe pereţii interiori ai bisericuţei de la Basarabi,                  
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jud. Constanţa (secolul VII d.Hr.) reprezintă un text cu caractere runice, de 
mare valoare istorică.  

Necesitatea transportării textului a determinat folosirea şi a 
materialelor perisabile – tăbliţele de lemn, acoperite sau nu cu ceară, scoarţa 
copacilor, foile de papirus, pieile de animale special prelucrate 
(pergamentul) şi pânza de in. Inul a fost folosit la Roma înaintea 
papirusului, aşa după cum o atestă vechi texte conservate: Libri lintei 
magistratuum şi Annales pontificum, scrise pe pânză de in. 

Tăbliţele cerate au fost foarte mult folosite de către romani pentru 
consemnarea socotelilor, corespondenţă şi alte însemnări, în administraţie 
etc. Scrisul era protejat prin legarea tăbliţelor printr-un orificiu, cu un inel; 
câte două, se numeau diptykon; trei tăbliţe, triptykon, iar mai multe tăbliţe, 
poliptykon. Literele erau marcate în stratul de ceară cu ajutorul unui condei 
de bronz, lemn sau os numit stilus. Tăbliţele de scris din ardezie au fost 
folosite în sistemul şcolar (românesc) până  la mijlocul secolului al XX-lea. 
Tăbliţe cerate dacice datând din perioada 107-131 d.Hr., descoperite în 
Transilvania în săpăturile din anii 1788-1855, conţin contracte sau acte cu 
caracter juridic. Tăbliţele de la Herculaneum (Italia), cca 600 de bucăţi, 
având un conţinut juridic-contractual, datează din anii 60-75 d.Hr. În 
Arhivele din Germania şi din Italia se păstrează asemenea suporturi de scris 
şi din secolul XIII-XV. 

 Hârtia descoperită de către chinezi., în secolul I î.Hr., a fost adusă în 
Europa de către arabi, în timpului Evului Mediu. Apariţia hârtiei în Europa a 
determinat folosirea ei de către scribi, începând cu anii 1391-1400, atât 
pentru actele de cancelarie, cât şi pentru scrierea şi transcrierea unor texte, 
ceea ce a condus la înmulţirea numărului de manuscrise, realizate pe suport 
de hârtie. Deşi valoarea hârtiei s-a menţinut ridicată de-a lungul secolelor, 
cerinţele devin din ce în ce mai mari. La început, hârtia a fost fabricată din 
cârpe de in, cânepă, mătase sau bumbac; după 1495 începe să se folosească 
pasta din paie sau din lemn. Acest suport al textului este perisabil, mai ales 
atunci când pasta se albeşte cu clor, care, în timp, alterează capacitatea de 
rezistenţă şi hârtia se autodistruge cu timpul. 

 Deocamdată vorbim numai despre transmiterea culturii scrise pe 
suporturi materiale tradiţionale, dar banda magnetică, în forma CD-Rom, 
este tot mai mult căutată, iar timpul în care textul va avea ca suport 
majoritar fibra de sticlă acţionată digital (forme ultramoderne de stocare a 
informaţiei) nu este departe.  
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 În scrierea în limba română a fost folosit alfabetul chirilic, specific 
scrisului slav, limba slavonă, suprastatală, fiind folosită şi în Ţările Române 
în cancelarii şi în biserica ortodoxă, până în sec. al XVII-lea. Cel mai vechi 
text românesc datat este Scrisoarea lui Neacşu din 1521. La 1595 Luca 
Stroici a scris textul rugăciunii Tatăl nostru cu litere latine. Este de presupus 
că şi alte texte au fost scrise anterior cu caractere latine, dar ele nu s-au 
păstrat sau nu au fost încă descoperite  

La 1787 Ienăchiţă Văcărescu propune renunţarea la unele slove 
chirilice şi, în 1828, Ion Heliade Rădulescu continuă reforma; s-a trecut şi la 
folosirea generalizată a unor caractere latine (în aşa-numitul alfabet de 
tranziţie). La 1862 Alexandru Ioan Cuza a emis decretul de înlocuire a 
alfabetului chirilic cu cel latin. Sub egida Academiei Române au fost 
alcătuite normele de scriere ale limbii române cu alfabetul latin, prin care          
s-a adoptat principiul scrierii fonetice (de redare a fonemelor), spre 
deosebire de alte limbi europene a căror scriere este etimologică,                   
de ex. limbile franceză şi engleză. 

Un filolog trebuie să cunoască şi slovele (caracterele) alfabetului 
chirilic, pentru a avea acces la manuscrisele şi tipăriturile vechi româneşti. 
Majoritatea caracterelor celor două alfabete au şi valori cifrice. 

 
CARACTERELE ALFABETELOR CHIRILIC ŞI GRECESC 

Alfabetul neogrec este compus din 24 de litere. 

Litera Numele literei Pronunţia literei 

A α άλφα alfa [a] 
B β βήτα vita [v] 
Γ γ γάμα gama [gh] 
Δδ δέλτα delta [dh] ca în engl. „the” 
E ε έψιλον epsilon [e] 
Z ζ ζήτα zita [z] 
H η ήτα ita [i] 
Θ θ θήτα Thita [th] ca în engl. „both” 
I ι γιώτα iota [i] 

K k κάπα kapa [k] 
Λ λ λάμδα lamda [l] 
M μ μι mi [m] 
N ν νι ni [n] 
Ξ ζ ζ ι csi [cs] 
O o όμικρον omicron [o] 
Π π πι pi [p] 
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Litera Numele literei Pronunţia literei 

Ρ ρ ρ ο ro [r] 
Σ σ /ς σίγμα sigma [s] 
Τ τ ταυ tav [t] 
Υ υ ύψιλον ipsilon [i] 
Φ φ φι fi [f] 
Χ χ χ ι hi [h] 
Ψ ψ ψ ι psi [ps] 
Ώ ω ωμέγα omega [o] 

 
μπ   [b] 
oυ   [u] 

   σ este folosit în poziţie iniţială, iar ς doar pentru finala  cuvântului. 
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Tiparul. Tradiţia tipăririi în Ţările Române 

 
Cartea tipărită continuă şi multiplică cartea manuscrisă, care a 

reprezentat expresia culturii în Ţările Române şi a circulat într-un număr 
foarte mare de exemplare. Se păstrează în toate marile biblioteci din 
România exemplare de manuscrise greceşti, latineşti şi slavone, şi, de 
exemplu, numai Biblioteca Academiei Române păstrează peste 6000 de 
manuscrise româneşti. 

La mai puţin de un deceniu de la modernizarea tiparului prin inovaţia 
literelor mobile de către Gutenberg, la Târgovişte, în 1508, călugărul 
Macarie a tipărit prima carte pe teritoriul românesc, un Liturghier (slavon). 
Târgovişte a fost un centru tipografic care a contribuit la impunerea unor 
forme lingvistice unitare în limba română. Cartea românească a circulat, 
încă din sec. al XVI-lea în toate părţile locuite de români graţie tipăriturilor 
diaconului Coresi, între 1557–1581 şi marii pleiade de tipografi care, 
începând din sec. al XVII-lea, au înmulţit producţia de carte românească. Iar 
în secolul al XVII-lea cărturari din Ţările Române au contribuit la folosirea 
tiparului de către georgieni şi arabi. (De consultat capitolul respectiv în: 
I.D.Bălan, Luiza Marinescu, Istoria literaturii române de la origini până la 
perioada marilor clasici, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 
2005 și în Luiza Marinescu Literatura română între canon și modernitate 
ediția a doua, Editura Fundației România de Mâine, București, 2015). 

De la descoperirea tiparului cu litere mobile, tehnicile de culegere au 
evoluat, au apărut maşini de culegere cu plumb: linotipul (1886) turna 
rânduri întregi, monotipul (1899) producea rânduri cu litere mobile. Ele au 
înlocuit, în secolul al XX-lea, culegerea manuală, care presupunea realizarea 
de către culegătorul-tipograf a fiecărui rând din litere mobile aflate în 
căsuţe. S-a trecut apoi la fotoculegere (scanare) şi la folosirea computerului. 
Revizuirea textului înainte de forma finală, deci corectarea lui, rămâne o 
etapă necesară, oricare ar fi tehnica de culegere şi de imprimare a textului. 

 Cărţile se prezintă în diferite formate, de la cele liliputane, cu foile de 
câţiva centimetri, până la cărţile în format mare, numit in folio (cu 
dimensiunea aprox. de 40 x 26 cm.). Atât cartea manuscrisă cât şi cea 
tipărită este formată din foi împăturite în patru sau în opt, încât se realizează 
caiete, care se reunesc prin coasere (cartea legată) sau prin lipire (cea 
broşată). Iniţial erau numerotate doar caietele, apoi s-a trecut la numerotarea 
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foilor (pe pagina de dreapta), pentru ca din secolul al XVIII-lea să fie 
numerotate paginile, atât cea de dreapta (recto), cît şi reversul, de stînga 
(verso). 

În vechime cărţile manuscrise sau tipărite erau legate. Coperta cărţii 
era realizată, de obicei, din piele sau, ulterior, din carton presat, şi nu 
conţinea niciun text dar avea imprimate, cu ajutorul tehnicilor de presare la 
cald sau la rece, diferite tipuri de ornamente caracteristice.  

Pe prima foaie a exemplarului tipărit, după copertă, cartea veche 
românească avea menţionate toate datele informative despre conţinut, 
îngrijitorii ediţiei şi locul apariţiei. Anul apariţiei se raporta la cronologia de 
la facerea lumii şi la cea de la Naşterea lui Hristos (o diferenţă de 5508 ani). 
La cărţile de cult cel care dădea binecuvântarea de tipărire era ierarhul 
locului sau/şi domnitorul (voievodul). Pe verso-ul primei file exista, de 
obicei, o gravură cu versuri adresate Domnitorului ţării. Majoritatea 
lucrărilor aveau frontispicii, miniaturi, litere începătoare ornate si gravuri în 
plină pagină. Pe ultima foaie, la sfârşit, tipograful introducea un text în care 
îşi cerea iertare de la cititor pentru greşelile din text. Cărţile tipărite pe 
teritoriul Ţărilor Române de la 1508 până la 1830 au fost descrise în 
Bibliografia românească veche (autori: Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan 
Simonescu), lucrare în 4 tomuri: I (1508-1716), Bucureşti, 1903; II (1716-
1808), Bucureşti, 1910; III (1809-1830), Bucureşti, 1912-1936;                   
IV (Adăogiri şi îndreptări), Bucureşti, 1944. Daniela Poenaru în lucrarea 
Contribuţii la Bibliografia românească veche, Târgovişte, 1973 a 
înregistrat noi completări. 

În epoca modernă, succesiunea primelor foi după copertă ar trebui să 
respecte o normă generalizată în practicile internaţionale de editare. Astfel: 

După copertă, prima foaie se numeşte foaia de gardă. Pe prima pagină, 
sus, sunt menţionate numele autorului şi titlul cărţii sau este lăsată albă. Pe 
verso se indică: numele designerului copertei, copyright-ul (marcat prin 
semnul ©), ISBN-ul şi caseta cu fişa de catalog a Bibliotecii Naţionale 
(numită CIP). Se menţionează, de asemenea, dacă lucrarea face parte dintr-o 
„serie” a editurii. Copyright este „drept rezervat autorului sau editorului, de 
a reproduce (şi a vinde) lucrarea respectivă; drepturi legale de autor”.  
ISBN-ul (International Standard Book Number) reprezintă un indicativ 
internaţional standardizat care face posibilă identificarea unei ediţii după 
suita de cifre caracterizante. ISSN-ul (International Standard Serial 
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Number) este indicativul pentru reviste. Fişa de catalog a Bibliotecii 
Naţionale este fişa-tip pentru catalogarea uniformă. 

 Pagina următoare reprezintă foaia de titlu, conţinând toate referinţele 
despre carte, în funcţie de categoria lucrării, dacă este beletristică sau 
ştiinţifică, etc.: sus numele instituţiei care patronează apariţia lucrării, apoi, 
centrat, numele autorului, titlul complet al lucrării, cu eventual subtitlu (pe 
coperta exterioară poate să apară o formă incompletă), numele 
traducătorului, al îngrijitorului ediţiei, al celui care alcătuieşte notele 
explicative (când este cazul), numele autorului prefeţei, dacă este altul decât 
îngrijitorul, apoi în josul paginii, denumirea editurii şi anul de apariţie. 

De la pagina 5 începe textul, care poate fi precedat de Cuprins, 
enumerarea capitolelor sau a studiilor (dacă este o culegere de studii sau o 
crestomaţie etc.); dacă aceste indicaţii apar la sfârşitul textului denumirea 
este de Sumar sau Tabla de materii (însă nu există o consecvenţă a folosirii 
acestor denumiri). Urmează Prefaţa sau Introducerea. La lucrările de 
beletristică indicaţiile sunt mai reduse; la reeditări se citează numele tuturor 
persoanelor care au contribuit la realizarea ediţiei. 

Textul de pe pagină, numit „oglinda paginii”, este încadrat într-un 
spaţiu alb. În subsol, cu caractere mai mici, se culeg notele, care conţin 
indicaţii bibliografice sau explicaţii suplimentare pentru noţiuni din text. 
Notele pot fi tipărite şi la sfârşitul articolului sau al capitolului sau al cărţii, 
dar, fireşte, în acest caz sunt mai greu de consultat. În spaţiul alb, apare 
numerotarea paginilor, care poate fi plasată în colţul exterior al paginii sus 
sau jos, sau, mai rar în colţurile din interior, spre cotor, dar şi centrat sus sau 
în josul paginii. Numerotarea se face cu cifre arabe dar, mai ales pentru 
diferenţierea prefeţei, se folosesc şi cifrele romane. În spaţiul alb de sus se 
tipăreşte colontitlul, atunci când dorim ca fiecare pagină să conţină referinţa 
la titlul capitolului sau, în cazul revistelor, la titlul articolului. Această 
indicaţie se face pe pagina de dreapta, în timp ce pe pagina de stânga se 
trece numele autorului. Capitolul începe, de obicei, pe pagina de dreapta, 
impară, dar, din motive de economie, textul poate fi şi continuativ. La 
sfârşitul expunerii, se culege capitolul de Concluzii, apoi, pe pagină nouă, 
Postfaţa, Bibliografia, Index sau Indice (sau Indicii, dacă sunt mai mulţi, 
indice de persoane, de locuri, de subiecte etc.). Pe ultima pagină se 
marchează, în principiu, caseta tehnică, cu numele redactorului, al 
tehnoredactorului şi ale altor colaboratori din editură sau tipografie, precum 
şi referinţe despre numărul de coli de editură, tiraj, data când s-a dat „bun de 
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tipar”, adresa editurii şi a tipografiei. Asistăm însă la o diversificare a 
acestor aspecte tehnice de editare, încât nu putem să afirmăm că sunt 
respectate normele generale.  

Punerea în pagină a ziarelor şi a revistelor şi problemele aferente                
mass-mediei tipărite presupun o specializare, pentru cunoaşterea căreia 
indicăm un bun manual: Peter Brielmaier şi Eberhard Wolf, Ghid de 
tehnoredactare, Editura Polirom, Iaşi, 1999, 234 p. 

 
 

Probleme de metodă şi principii de editare a textelor vechi.   

Ediţii diplomatice (academice), ediţii critice 
  
Transformările societăţii în secolul al XIX-lea şi, mai ales, 

introducerea alfabetului latin în scrisul românesc au pus problema reeditării 
operelor sau editarea manuscriselor din secolele anterioare. Editorul (numit 
uneori îngrijitorul ediţiei) este specialistul care descifrează, adnotează şi/sau 
comentează un text. Această persoană trebuie să fie erudită, pentru că i se 
cere să ştie totul despre textul pe care doreşte să-l tipărească. În această 
postură, editorul este persoana care răspunde integral de corectitudinea 
conţinutului şi a expresiei textului tipărit. De obicei, editorul este un 
specialist, filolog sau istoric.  

Editarea textelor vechi, în genere, şi a celor româneşti în special, ridică 
multe probleme. Pe lângă necesitatea de a descifra propriu-zis grafia 
manuscriselor, deseori greu lizibilă şi/sau ortografiată defectuos şi a 
problemelor pe care le pun interpretarea grafiei chirilice, cu valorile literelor 
folosite cu respectarea normei generale sau cu multe abateri de la ea, lucrul 
cu manuscrisele impune găsirea unor răspunsuri referitoare la datarea şi 
localizarea textelor care nu conţin menţiuni corespunzătoare. Redarea celor 
43 de slove (caractere) ale scrisului chirilic se face prin transcriere fonetică 
interpretativă, în sensul că editorul interpretează valoarea semnelor 
chirilice discutabile în funcţie de vechimea şi regiunea de provenienţă a 
textului şi în funcţie de concepţia sa cu privire la particularităţile limbii 
autorului sau a copistului textului. Această metodă este folosită în ediţiile 
ştiinţifice. A mai fost folosit şi principiul transliteraţiei cu caractere latine, 
în sensul unor corespondenţe fixe, fără să se ţină seama de eventualele 
deosebiri de ordin fonetic între semnele celor două alfabete. Pentru semnele 
cu valoare discutabilă se foloseau, de către anumiţi editori, chiar slovele 
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chirilice respective (pentru é, ea, ia, -u). Cercetătorul sau cititorul interesat 
urma să reconstituie fonetismul textului. Principiile de transcriere fonetică 
interpretativă a caracterelor chirilice au fost stabilite de Liviu Onu, Critica 
textuală şi editarea literaturii române vechi, Bucureşti, 1973, pp. 39-42 şi I. 
Gheţie şi Al. Mareş, Introducere în filologia românească, Bucureşti, 1974, 
pp. 161-183 ş.a. 

 În secolul al XIX-lea, ediţiile istoriografiei româneşti au fost alcătuite 
de Mihail Kogălniceanu, B.P. Hasdeu, M. Gaster, I. Bianu, iar în               
secolul XX mari editori au fost: Perpessicius, P.P. Panaitescu,                   
C.C. Giurescu, D. Vatamaniuc, N. Cartojan, Liviu Onu, G. Strempel  
(informaţii detaliate în lucrarea elaborată de Elena Barborică, Liviu Onu şi 
Mirela Teodorescu, Introducere în filologia română, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1978). 

 
 

Tipurile de ediţii ştiinţifice 
 
Ediţia diplomatică reproduce o variantă (o versiune) a textului din mai 

multe cunoscute, pe care editorul (îngrijitorul de ediţie) o consideră ca 
reprezentând copia cea mai apropiată de original. Unele erori evidente sau 
omisiuni trebuie indicate cu ajutorul celorlalte versiuni. Orice intervenţie 
arbitrară a editorului este exclusă. Ediţia trebuie să cuprindă un studiu 
introductiv, notă asupra ediţiei (cu indicarea abrevierilor şi a modului în care 
au fost interpretate valorile fonetice ale slovelor chirilice sau ale literelor cu 
grafie latină, comentarii de critică textuală, bibliografie comentată, indici, 
facsimile din text. Ea se mai numeşte şi ediţie academică, deoarece respectă 
toate regulile unei ediţii ştiinţifice.  

Ediţia critică presupune indicarea, în subsol, a variantelor de text din 
toate versiunile cunoscute, fiind reprodusă ca text de bază versiunea 
considerată cea mai apropiată de original. În trecut, pe baza confruntării 
dintre variante, se reconstituia, arbitrar, un text care, de fapt, era o plăsmuire 
a editorului. Acest procedeu neştiinţific a fost abandonat. 

În vederea definitivării textului pentru tipar, editorul (îngrijitorul) ediţiei 
colaborează cu redactorul editurii, care are obligaţia de a semnala editorului 
eventualele greşeli de informare ştiinţifică (dacă este cazul), de logică a 
expunerii şi, nu în ultimul rând, de corectitudine gramaticală. Corectările le 
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face editorul împreună cu redactorul, până în faza în care primul semnează 
„bun de imprimat”, după care textul intră în tipografie pentru imprimare. 
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Abstract 
 
The study presents the main influences that have contributed to 

the enrichment and modernization of Romanian vocabulary. It reviews 
direct or indirect lexical neologisms from the languages with which 
Romanian came into contact since its establishment as a distinct idiom 
till nowadays: borrowings from Slavic languages, Hungarian, Turkish, 
Ancient Greek and Modern Greek, scholarly Latin, French, Italian, 
German, English, and other languages. 
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Împrumutul lexical este un mijloc extern de îmbogăţire a 
vocabularului. El reprezintă o consecinţă a interferenţelor lingvistice, un 
rezultat al contactului dintre limbi, realizat datorită amestecului sau 
convieţuirii unor populaţii, vecinătăţii geografice, relaţiilor economice, 
culturale, politice dintre diferite comunităţi.  
_____________________ 
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Aşa cum afirma Joseph Vendryes, „contactul dintre limbi există din cele 
mai vechi timpuri; diferitele colectivităţi umane au intrat în contact unele cu 
altele în diverse etape istorice, astfel că acest fenomen a jucat un rol important 
în evoluţia lingvistică. Este un fenomen care se regăseşte în toate regiunile 
globului, căci nicăieri nu s-a putut constata existenţa unei limbi complet 
izolate, fără contact cu limbile vecine” (Vendryes, apud Sala, 1997: 44). 

O parte a împrumuturilor ajung să fie cunoscute şi frecvent întrebuinţate 
de numeroşi vorbitori, intrând – în unele cazuri – chiar în fondul principal 
lexical; unele se întrebuinţează numai în anumite zone, altele au o existenţă 
limitată în timp, ajungându-se, uneori, la eliminarea lor din uz. 

Istoria poporului nostru, aşezarea geografică în inima Europei, relaţiile 
economice, politice, culturale cu diferite populaţii, au făcut ca româna să 
sufere – direct sau indirect – o serie de influenţe din partea altor limbi, 
exercitate mai ales în sfera lexicului. Astfel, vocabularul românesc cuprinde 
o serie de împrumuturi din limbile slave (slavă veche şi slavonă, bulgară, 
sârbă, ucraineană, polonă, rusă), precum şi din maghiară, turcă, greaca 
veche şi neogreacă, latina savantă, franceză, italiană, germană, engleză ş.a.  

De cele mai multe ori, cuvintele împrumutate din alte limbi sunt 
adaptate sistemului ortoepic, ortografic şi morfologic al limbii române:             
fr. dragée > rom. drajeu, fr. lâche > rom. laş, fr. cauchemar > rom. coşmar, 
it. connazionale > rom. conaţional, it. fallito> rom. falit, engl. out > rom. 
aut, engl. sandwich > rom. sandvici/ sendviş, germ. Scheibe> rom. şaibă, 
germ. Matrize > rom. matriţă; alteori (în cazul împrumuturilor foarte 
recente îndeosebi) se păstrează grafia şi rostirea din limbile de origine: à la 
russe, chateaubriand, tête-à-tête, leasing, science-fiction, shopping center, 
cappuccino, mozzarella, paparazzo, cha-cha-cha, macho, hybris, piranha, 
weltanschauung. Există însă şi o serie de cuvinte pentru care normele admit, 
deopotrivă, atât variantele din limba de origine, cât şi variantele adaptate: 
bodyguard (angl.)/ bodigard, boss (angl.)/ bos, cocktail (angl.)/ cocteil, 
derby (angl.)/ derbi, jeans (angl.)/ jeanşi, rugbi/ (angl.) rugby, bric-à-brac 
(fr.)/ bricabrac, pickhammer (germ.)/ picamăr, pizza (it.)/ pizză. Prin 
urmare, se impune cunoaşterea normelor privitoare la scrierea, rostirea, 
flexiunea cuvintelor împrumutate, faţă de care normele limbii române 
adoptă poziţii diferite. 

De-a lungul istoriei sale, româna s-a dovedit a fi însă nu numai 
receptoare a unor influenţe dintre cele mai diferite, dar, la rândul ei, a 
împrumutat diverse unităţi lingvistice (în primul rând din domeniul 
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terminologiei pastorale) idiomurilor cu care a venit în contact. Printre ele – 
limbile slave (îndeosebi bulgara, sârba, croata, macedoneana, slovaca, 
ucraineana, dar şi polona, slovena, ceha, rusa, bielorusa), maghiara, turca, 
neogreaca, albaneza ş.a. 

Cea mai importantă influenţă exercitată asupra limbii române este 
reprezentată de împrumuturile slave.  

Începerea influenţei slave este admisă ca punct de reper în formarea 
limbii române, deoarece în aceste împrumuturi nu mai acţionează unele legi 
fonetice care acţionau în cuvintele moştenite din latină. Specialişti ca Sextil 
Puşcariu, George Ivănescu, Ion Coteanu, Marius Sala sunt de părere că 
procesul formării limbii române era deja încheiat înaintea acestei influenţe. 
Alţii însă – Ovid Densusianu, Alexandru Rosetti, Al. Niculescu – afirmă că 
elementele slave sunt elemente constitutive ale limbii române, anterioare 
formării sale (ELR, 2001: 220). 

În secolele al VI-lea, al VII-lea, populaţia romanizată din nordul 
Dunării a intrat în contact direct cu triburile slave migratoare venite din 
nord-estul Europei (începutul pătrunderii elementelor vechi slave în această 
perioadă este susţinut de lingvişti precum O. Densusianu, E. Petrovici).  

Convieţuirea îndelungată a celor două populaţii a avut drept urmare 
asimilarea slavilor de către băştinaşii romanizaţi, mult mai numeroşi, cu o 
cultură şi o civilizaţie superioară. Limba celor din urmă a împrumutat însă 
din vechea slavă numeroase cuvinte din mai toate sferele semantice ale 
vocabularului: familie, locuinţă, obiecte casnice, agricultură, floră şi faună, 
viaţă socială şi spirituală, particularităţi fizice şi morale, acţiuni etc. 
Elementele vechi slave formează superstratul limbii române (spre deosebire 
de celelalte limbi romanice, în care superstratul este germanic). 

Aceste cuvinte aparţin unor clase lexico-gramaticale diferite:  

• substantive: basm, bob, boier, brazdă, ceas, ceată, cinste, ciocan, 
cleşte, clopot, coajă, coasă, cocoş, colţ, comoară, crap, curcă, dar, deal, 
dobitoc, dumbravă, gâscă, gât, glas, grădină, greblă, grijă, izvor, leac, 
lebădă, livadă, lopată, luncă, milă, mlaştină, muncă, nădejde, nevastă, 
nevoie, nisip, noroc, obicei, obraz, ogor, ogradă, omăt, oţet, ovăz, păstrăv, 
peşteră, pilă, pivniţă, plug, pod, podoabă, poftă, poveste, prieten, rac, rană, 
rudă, sabie, sanie, sfat, sfeclă, sfert, sită, snop, spor, stâlp, steag, sticlă, 
ştiucă, taină, târg, treabă, trup, ucenic, uliţă, văzduh, veac, veste, veveriţă, 
vină, voie, vrabie, vreme, zăpadă, zvon etc.; 
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• adjective: bogat, bolnav, cârn, drag, gol, grozav, lacom, mândru, 
milostiv, potrivnic, pestriţ, prost, sărman, scump, slab, treaz, vesel, veşnic, 
vinovat, viteaz, vrednic etc.; 

• verbe: a citi, a clădi, a cosi, a croi, a dărui, a goni, a greşi, a hrăni, 
a iscăli, a iubi, a îndrăzni, a înveli, a logodi, a lovi, a munci, a obosi, a 
odihni, a opri, a otrăvi, a părăsi, a păzi, a pârî, a plăti, a pofti, a porni, a 
porunci, a primi, a privi, a risipi, a sădi, a sfârşi, a sili, a (se) strădui, a târî, 
a trăi, a trebui, a zâmbi, a zidi etc.  

Numeroase împrumuturi slave au pătruns pe cale orală, populară, nu 
numai în dialectul dacoromân, ci şi în dialectele sud-dunărene ale limbii 
române. 

Între secolele al XII-lea şi al XV-lea din limbile slave vecine (bulgară, 
sârbă, ucraineană) au pătruns în română, tot pe cale orală, o serie de cuvinte, 
multe dintre ele cu statut de regionalisme (în Moldova, de pildă, împrumuturi 
ucrainene precum caţaveică – „haină scurtă, îmblănită, cu mâneci largi, 
purtată de femei”, ciubotă – „cizmă”, „gheată”, hulub – „porumbel”). 

În română au intrat însă şi pe cale cultă sau cărturărească o serie de 
termeni din rusă, polonă, ucraineană. 

 
Pe aceeaşi cale – îndeosebi între secolele al XIV-lea şi al XVI-lea – 

prin intermediul Bisericii, al cancelariilor domneşti, în română sunt 
împrumutate cuvinte din slavonă (variantă literară târzie a vechii slave 
scrise) precum: apostol, arhiereu, arhimandrit, Biblie, buche, candelă, 
cazanie, călugăr, clucer, chilie, cneaz, comis, ctitor, denie, diacon, duh, 
duhovnic, episcop, evanghelie, hram, icoană, letopiseţ, liturghie, mitropolit, 
moliftă, naos, odăjdii, pisar, pomelnic, popă, postelnic, prapor, pravilă, 
praznic, pronaos, proroc, protopop, psalm, rai, a săvârşi, schit, sfânt, slovă, 
slujbă, spătar, stareţ, stolnic, strană, troiţă, utrenie, vecernie, vistiernic, 
voievod, vornic. După cum se vede, majoritatea acestor împrumuturi aparţin 
sferei religiei, culturii, vieţii social-politice. O parte dintre ele au etimologie 
grecească, însă au pătruns în română prin intermediar slav. 

Dacă terminologia religioasă actuală continuă să folosească 
slavonismele, numeroase cuvinte ce ţin de sfera social-politică, 
administrativă au părăsit vocabularul activ, intrând în clasa arhaismelor 
(logofăt – „mare dregător, cancelar”; pisar – „scriitor, copist”; postelnic – 
„mare boier care avea în grijă dormitorul domnului şi care organiza 
audienţele la domn”; stolnic – „dregător din Ţările Române, responsabil cu 
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masa domnească”, „bucătar-şef boieresc”; zapis – „act”, „document” şi 
multe altele). 

Nu puţine sunt şi substantivele proprii – antroponime, hidronime, 
toponime – de origine slavă: Alexandru, Bistriţa, Bogdan, Bran, Breaza, 
Cerna, Cozia, Craiova, Dan, Dâmboviţa, Doftana, Dragomir, Dumitru, 
Gheorghe, Ialomiţa, Ileana, Ilfov, Lipova, Milcov, Mihai, Mircea, Neagu, 
Nicolae, Prahova, Preda, Predeal, Radu, Sibiu, Snagov, Stan, Stoica, 
Târgovişte, Târnava, Topliţa, Vlad, Vlaicu etc. 

Origine slavă au şi prefixele ne-, pre-, răs-, precum şi o serie de 
sufixe: -anie/-enie, -că, -eală, -ean, -eţ, -iş, -işte, -iţă, -nic, -ui, deosebit de 
productive în limba română. Subliniem însă că şi câteva particularităţi 
morfologice (printre care vocativul în -o al substantivelor feminine, 
„întărirea” genului neutru, dezvoltarea diatezei reflexive) sunt explicate de 
unii cercetători prin această influenţă. 

Numărul mare de elemente slave asimilate de limba română –                  
Al. Graur opinează că dintre cele 964 de cuvinte care alcătuiesc nucleul 
fondului principal lexical 192 (19,92 %) sunt de origine slavă – i-a 
determinat pe unii lingvişti (G. Weigand, de pildă) să afirme că româna e o 
combinaţie romano-slavă, un idiom mixt, amestecat. La conturarea acestei 
opinii a contribuit, de bună seamă, şi utilizarea alfabetului chirilic, în 
Muntenia – până în 1860, iar în Moldova – până în 1862. Atât materialul 
lexical slav, cât şi împrumuturile mai târzii din alte limbi au fost însă 
«turnate» în tipare sau modele latineşti preexistente, „definitiv constituite în 
momentul în care a început să se manifeste această influenţă. Fiind, în linii 
mari, formată ca idiom de sine stătător, limba română a putut să asimileze 
un număr impresionant de împrumuturi străine (şi în primul rând slave), fără 
ca să-şi schimbe structura gramaticală şi, implicit, caracterul ei latin” 
(Hristea, 1981: 37). 

 
Dintre influenţele slave moderne menţionăm influenţa rusă, care s-a 

manifestat asupra limbii române îndeosebi pe cale cultă, scrisă, dar şi în 
urma contactului direct cu vorbitorii ruşi (de la ruşii lipoveni, de pildă, au 
fost împrumutaţi o serie de termeni ce ţin de domeniul pescuitului).  

Au origine rusească termeni cum sunt: colhoz, comsomol, copeică, 
izbă, perestroika, rublă, samovar, sputnic, stepă, taiga, tundră, troică, 
vodcă. 
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Multe dintre neologismele ruseşti au în componenţă şi elemente 
latineşti: agregat, combinat, cursant, defectologie, dezinformare, 
dezinsecţie, doctorantură, exponat, instructaj, istorism, magistrală, prin 
intermediul limbii ruse întărindu-se, într-o oarecare măsură, caracterul 
romanic al vocabularului românesc şi consolidându-se fondul acestuia de 
elemente internaţionale (Hristea 1968: 116-117). Unele împrumuturi din 
rusă sunt cuvinte compuse: general-maior, inginer-mecanic.  

Menţionăm şi câteva calcuri după modelele ruseşti corespunzătoare: 
autocritică (după rus. самокритика), casă de odihnă (după rus. дом 
отдыха), colaborator ştiinţific (după rus. научный сотрудник), maestru al 
artei (după rus. мастер искусства), muncă de răspundere (după rus. 
ответственная работа), practică pedagogică (după rus. педпрактика). 

Din vocabularul reprezentativ al limbii române au origine rusă 
cuvintele cavaler, franţuz, mojic, poliţie, poştă, rus, steag. 

 
În afară de rusă au lăsat urme în lexicul românesc şi alte limbi slave 

moderne: bulgara (bolnav, bolovan, ciudat, doică, grijă, iată, a icni, 
prăjină, a prăşi, rapiţă, răsadniţă, a risipi), ucraineana (calic, horn, hulub, 
Cernăuţi, Rădăuţi, Voroneţ, posibil şi verbul a toropi,), polona (husar, pan, 
probabil şi zlot), sârba (sârb, zgomot şi alţi termeni prezenţi numai în 
subdialectul bănăţean). Câteodată este greu de precizat cu exactitate limba 
de provenienţă a unor împrumuturi slave: sârbă sau bulgară; rusă, 
ucraineană sau polonă, admiţându-se etimologii multiple pentru cuvinte cum 
sunt: cârpă, fraier, hrib, ocol, polonic, scrin, scripcă, tapiţer.  

 
Influenţa maghiară e rezultatul contactelor directe ale maghiarilor 

(veniţi dinspre Munţii Urali şi stabiliţi în secolul al X-lea în Câmpia 
Panoniei) cu populaţia românească din Transilvania (sec. XI-XIII). După 
constituirea statului feudal maghiar formaţiunile statale româneşti existente 
în Transilvania au fost cucerite şi incluse în Regatul Medieval Ungar. 
Politica de colonizare a statului maghiar a influenţat, firesc, vocabularul 
limbii române, în care se înregistrează o serie de împrumuturi specifice 
zonei transilvane: bai – „necaz”, „supărare”, birău – „primar”, bolu(â)nd – 
„nebun”, „nerod”, ceardă – „cârciumă”, cheş – „pestriţ”, „bălţat”, dărab – 
„bucată”, „frântură”, făgădău – „cârciumă”, gealău – „rindea”, inaş – 
„flăcău, fecior”, „ucenic”, „slugă tânără”, sabău – „croitor”, sămădău – 
„contabil”, suci – „blănar”.  
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Deplasările de populaţie dinspre Transilvania spre Moldova, Muntenia 
şi Oltenia, legăturile socio-economice dintre toate provinciile româneşti au 
determinat pătrunderea în limba română din maghiară a unor termeni 
populari (alean, cătană, fedeleş), a unor cuvinte ce ţin de organizarea 
administrativă (aprod, dijmă, hotar, a locui, oraş, pârgar – „nume dat          
celor 12 membri care alcătuiau sfatul ce conducea un oraş sau un târg”), de 
agricultură şi creşterea vitelor (belşug, holdă, imaş, labă, mohor, sălaş), de 
comerţ, industrie (aldămaş, bâlci, a cheltui, marfă, meşter, meşteşug, vamă) 
ş.a., circa 30 de unităţi ajungând să pătrundă chiar în fondul principal 
lexical: a alcătui, a bănui, a bântui, a cheltui, chin, chip, fel, ham, hotar, 
lacăt, a locui, marfă, meşter, neam, oraş, răvaş, sicriu, sobă, tobă, viclean. 

Origine maghiară au şi câteva sufixe derivative, mai puţin productive 
în româna actuală: -ău, -eş, -şug, -şag, -ălui, întâlnite în cuvinte cum sunt: 
lingău, mâncău, chipeş, gureş, trupeş, beteşug, meşteşug, vicleşug, furtişag, 
rămăşag, a preţălui, a trebălui şi nume proprii precum Adjud, Aiud, 
Ceahlău, Geoagiu, Gilort, Sebeş, Sighet, Trotuş (unele dintre toponime, 
după cum se observă, din Ţara Românească sau Moldova). 

 
Influenţa turcă asupra limbii române, începută ca urmare a 

convieţuirii românilor cu unele popoare turcice (pecenegi, din secolul                 
al IX-lea, cumani, ceva mai târziu, de prin secolul al XI-lea), s-a intensificat 
după ce, din veacul al XVI-lea, Moldova şi Ţara Românească au intrat sub 
suzeranitatea Imperiului Otoman. Această influenţă a atins cele mai mari 
cote în epoca fanariotă, când domnitorii celor două Principate Române au 
fost numiţi direct de către sultan (în Moldova între 1711-1821, iar în 
Muntenia între 1716-1821).  

Împrumuturile turceşti au, prin urmare, atât caracter popular, cât şi 
caracter oficial, acestea din urmă fiind impuse de funcţionarii turci trimişi de 
Poarta Otomană în cele două state româneşti. De aici, o serie de termeni (cei 
populari îndeosebi) s-au răspândit şi în Transilvania şi Banat, zone ferite de 
influenţa turcească directă. 

Menţionăm că dintre limbile romanice numai româna a avut relaţii 
directe şi de lungă durată cu turca.  

După înlăturarea stăpânirii fanariote şi, mai ales, după cucerirea 
independenţei, în 1877, influenţa turcă osmanlâie încetează, multe cuvinte 
întrebuinţate în domeniul administrativ, politic, militar, al vestimentaţiei 
(întâlnite în mare număr la Ion Neculce sau Dimitrie Cantemir, de pildă, 
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sau, mai târziu, la Mihail Sadoveanu), trecând în clasa arhaismelor: agie – 
„organ administrativ în Moldova şi Ţara Românească, însărcinat cu 
menţinerea ordinii publice”, „poliţie”; biniş – „pelerină orientală”; caftan – 
„manta orientală, lungă şi largă, împodobită cu piese de aur sau de mătase, 
purtată de boierii şi domnitorii români”, „rang boieresc”; capuchehaie – 
„reprezentant al domnilor români pe lângă Poarta Otomană”; cavaf – 
„pantofar, cizmar”; cearclâu – „ducat”; cepchen – „pieptar fără mâneci”; 
filaliu – „pânză fină”; gear – „şal”, „batic”; haraci – „tribut plătit anual de 
ţările vasale Imperiului Otoman”; ienicer – „soldat turc pedestru din garda 
sultanului”; rubia – „monedă turcească ce valora un sfert de irmilic”; vizir – 
„înalt dregător în ţările musulmane”.  

Alţi termeni însă continuă să fie folosiţi – unii dintre ei chiar destul de 
frecvent – în limba română actuală, în domeniul alimentaţiei, în cel al 
vestimentaţiei, al florei şi faunei, al denumirii materialelor şi meseriilor, 
însuşirilor omeneşti ş.a.: baclava, basma, băcan, belea, cacialma, cadână, 
cafea, caia, cataif, catâr, cazma, cântar, cearşaf, chebap, chef, chel, 
cherhana, cherem, cherestea, chiftea, chior, chirie, ciorap, ciorbă, ciulama, 
dovleac, dud, dulap, duşman, duşumea, fes, fudul, geam, ghiulea, hal, halat, 
halva, iahnie, iaurt, lichea, lighean, macara, magiun, moft, murdar, 
musaca, muşama, papuc, para, pătlăgea, perdea, pilaf, sarma, sobă, soi, 
şerbet, tabiet, tarabă, (a) tăbăci, tejghea, telemea, tutun, viran, zambilă,           
14 dintre ei fiind incluşi chiar în fondul principal lexical. După cum se 
observă, majoritatea cuvintelor au accentul pe ultima silabă şi multe dintre 
ele se termină în -á sau -eá.  

O parte dintre cuvintele de mai sus au pătruns în română prin turcă (şi 
în alte limbi balcanice) din arabă ori persană (Brâncuş, 2005: 81). 

Împrumutate din turcă sunt şi sufixele -giu, -lâc, ce au dat naştere la 
derivate ca: barcagiu, cafegiu, pastramagiu, scandalagiu, zarzavagiu, 
crailâc, savantlâc, precum şi sufixul adjectival mult mai productiv -iu, 
folosit pentru a denumi culorile: arămiu, argintiu, auriu, cenuşiu, rubiniu, 
ruginiu, vişiniu. 

Origine turcească au şi unele nume proprii, printre care: Agigea, 
Aslam, Babadag, Bahlui, Basarab, Bărăgan, Călmăţui, Coman, Cobadin, 
Mahmudia, Murighiol, Peceneaga, Techirghiol, Teleorman, Vaslui. 

 
Influenţa greacă asupra lexicului românesc (şi a celui balcanic, în 

general) s-a exercitat în diferite perioade, variind ca intensitate. Astfel, în 
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română se întâlnesc, deopotrivă, elemente greceşti vechi (elenisme), 
împrumuturi din greaca bizantină (medie) – secolele VII-XV, precum şi 
cuvinte neogreceşti, intrate în română începând cu secolul al XVI-lea şi, în 
număr mai mare, în epoca fanariotă (1711-1821).  

În română există unele elemente moştenite, intrate în latină din greaca 
veche înainte de secolul al VII-lea şi care au fost continuate în spaţiul 
carpato-danubiano-pontic, precum: a amăgi, biserică, a boteza, creştin, 
farmec, frică, înger, a măcina, mărgea, papură, plai, preot, proaspăt, 
sâmbătă, stup.  

Relaţiile economice ale românilor cu Imperiul Bizantin (care, în 
secolele al XI-lea – al XII-lea ajunsese până la Dunăre) au determinat 
preluarea din greaca medie a unor cuvinte cum sunt: a agonisi, arvună, 
folos, ieftin, prisos, traistă, urgie. 

Numeroşi termeni greceşti au intrat însă în română prin filieră slavă: 
busuioc, corabie, crin, dafin, drum, horă, humă, livadă, a măguli, piper, 
trandafir, zahăr. Tot prin filiera slavilor meridionali au pătruns în română 
cuvinte greceşti din sfera terminologiei religioase (vecinii noştri                   
sud-dunăreni adoptând creştinismul de rit bizantin): aghiasmă, anafură, 
arhanghel, arhiepiscop, apostol, ctitor, călugăr, evanghelie, icoană, 
liturghie, mănăstire, mitropolit, parastas, patriarh, psalm ş.a. ori a 
comerţului: felie, ieftin, litră, mirodenie, orez, piper, a pricopsi, săpun. 

H. Mihăescu afirmă în lucrarea sa „Influenţa grecească asupra limbii 
române până în secolul al XV-lea” că în română există 278 de împrumuturi 
bizantine, majoritatea – 254 – indirecte, intrate prin filieră slavă şi numai          
22 directe, iar 2 (bumbac şi căpitan) pătrunse prin intermediul latinei 
medievale (Mihăescu, apud Brâncuş 2005: 83).  

Influenţa neogreacă exercitată începând cu secolul al XVI-lea asupra 
lexicului românesc este mai puternică, ea atingând cote maxime în epoca 
fanariotă (1711-1821). Neogreaca este folosită în Muntenia şi în Moldova în 
şcoli (încă din 1680 la Bucureşti, iar din 1706 şi la Iaşi, se înfiinţaseră chiar 
academii domneşti de limbă greacă), în cancelariile domneşti, în mare parte 
dintre biserici, în vorbirea unor boieri autohtoni (al căror jargon grecizat 
avea să fie ridiculizat de câţiva scriitori). 

Multe dintre aceste împrumuturi au caracter cult: agramat, arhipelag, 
caligrafie, categorie, epitrop, a silabisi, tipografie, altele, pătrunse, de 
regulă, pe cale orală, au caracter popular şi familiar: agale, alandala, babac, 
cartofor, a catadicsi, lefter, pramatie, a (se) sinchisi, sindrofie, taifas. 
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Dintre cele peste 1200 de cuvinte neogreceşti inventariate în limba 
română de către L. Gáldi, multe au ieşit din uz şi au trecut în clasa 
arhaismelor (Gáldi, apud Brâncuş 2005: 83): a catortosi – „a ajunge la un 
rezultat bun, a avea succes, a reuşi”, catastif – „carte”, „registru”, chera – 
„doamnă”, left – „monedă de aur de cinci ducaţi”, splahnă – „suflet”, 
„simţire”, astfel încât numărul împrumuturilor din neogreacă rămase în 
limba română abia mai trece acum de 100 de unităţi (printre ele, mai 
frecventele a aerisi, calapod, a economisi, fasole, fidea, franzelă, furtună, 
lefter, monedă, pat, patimă, plic, portocală, prosop, a se sclifosi, ţaţă).  

Aceeaşi origine o au şi toponimele Mangalia, Sulina, Constanţa. 
Multe dintre împrumuturile greceşti se recunosc după o serie de sufixe 

specifice: -icos la adjective (nevricos, plicticos, politicos, simandicos),                   
-ache, diminutival, la substantive (Costache, Mihalache), -isi – la verbe             
(a agonisi, a catadicsi, a caterisi, a chivernisi, a dichisi, a irosi, a molipsi, a 
plictisi, a pricopsi, a se sinchisi). 

Indirect – prin intermediul limbilor romanice îndeosebi – au intrat în 
română numeroase cuvinte formate prin derivare cu prefixoide ori sufixoide 
greceşti: aero– (aerobiotic, aerogară, aerosol), biblio– (bibliofil, bibliologie, 
bibliotecononie), hidro– (hidrodinamic, hidrofobie, hidrotehnică), macro– 
(macrocefal, macrocosm, macroscop), zoo– (zoofag, zoologie, zooterapie), 
respectiv -craţie (autocraţie, birocraţie, democraţie), -fag (antropofag, 
cronofag, energofag), -fob (claustrofob, fotofob, hidrofob), -log (antropolog, 
astrolog, lexicolog), -onim (antroponim, paronim, pseudonim) etc. 

 
Influenţa germană s-a manifestat iniţial în Transilvania, unde saşii 

(originari din vestul Germaniei) au intrat în contact cu populaţia românească 
începând din secolul al XII-lea, când au fost colonizaţi aici de statul feudal 
maghiar. Vorbitori ai unor graiuri germanice sunt şi şvabii, colonizaţi în 
Banat de Imperiul Habsburgic în secolul al XVIII-lea. Convieţuirea cu saşii 
şi şvabii a determinat preluarea în limba română a unor împrumuturi din 
germană. 

Unii termeni germani au pătruns în română în perioada dominaţiei 
austriece, în zona Bucovinei, alţii – în urma contactelor directe sau indirecte 
cu civilizaţia şi cultura, cu ştiinţa şi tehnica din Austria şi Germania.  

O parte dintre aceste împrumuturi au ieşit din uz: clavir – „pian”, 
iuncăr (iuncher) – „tânăr din şcoala de ofiţeri; cadet”, sfanţ – „monedă 
veche, austriacă, de argint; ban, para”, ştic – „baionetă”, şvarţ – „cafea”, 
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altele s-au răspândit numai în zona Transilvaniei, Banatului ori Bucovinei: 
corfă – „paner”, laibăr – „vestă”, maier – „proprietar, fermier”, paradaisă – 
„roşie, tomată”, perj(ă) – „prun(ă)”, raihuzi – „pantaloni”, raină – „cratiţă”, 
raipelţ – „chibrituri”, roc – „palton scurt”, struţ – „buchet”, şolă – „cană, 
ceaşcă”, şpais – „cămară de alimente”, ştric – „funie”, ştrimf – „ciorap”, 
şuflă – „linguroi”, şuştăr – „cizmar”, ţeler – „ţelină”, ţimărman – „dulgher”, 
ţucur – „bomboane”, ţuşpais – „garnitură” (lângă friptură). Multe 
împrumuturi germane – printre ele, numeroşi termeni tehnico-ştiinţifici –          
s-au răspândit însă pe întregul teritoriu românesc, fiind cunoscute şi utilizate 
destul de frecvent: abţibild, balonzaid, bliţ, boiler, bomfaier, bormaşină, 
cartof, chelner, chiflă, crenvurst, diesel, fasung, foraibăr, gater, ghips, 
glaspapir, griş, halbă, laitmotiv, loz, marţipan, matriţă, maior, nit, oază, 
ofiţer, parizer, rabat, rolă, rucsac, staniol, stofă, şaibă, şină, şlep, şliţ, 
şniţel, şorţ, şpilhozen, şpriţ, ştecăr, ştrudel, şurub, şvaiţer, turn, ţiglă, ventil 
şi altele. În vocabularul reprezentativ al limbii române (care cuprinde 2.581 
de termeni) specialiştii includ 7 cuvinte de origine germană: pantof, rolă, 
spital, şmecher, şurub, turn şi ungur (0,27%).  

Aceeaşi origine o au şi câteva toponime: Agnita, Ghimbav, Gotlob, 
Lancrăm. 

Menţionăm că unii termeni germani au intrat în română prin 
intermediul altor limbi: rusă (cazarmă, lozincă, raniţă, ştab, ştraf, şură), 
polonă (şină), precum şi faptul că unele neologisme de provenienţă germană 
au rădăcini şi, uneori, sufixe latineşti: adresant, corectură, dictat, gladiolă, 
laborant, recenzent, repetent etc. 

 
Influenţa latino-romanică, o influenţă de tip cultural, manifestată 

îndeosebi în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, a contribuit în foarte mare 
măsură la modernizarea, la îmbogăţirea şi la reromanizarea lexicului 
românesc. 

Pe cale livrescă, româna a împrumutat din latina modernă o serie de 
neologisme, unele, cum sunt epistolă, libertate, orator, atestate încă din 
secolul al XVII-lea. Învăţaţi precum Constantin Cantacuzino, Dosoftei, Miron 
Costin, Dimitrie Cantemir, buni cunoscători ai limbii latine, au utilizat în 
scrierile lor o serie de împrumuturi latineşti (de exemplu, cauză, fabulă, 
firmament, proprietate sunt folosite de autorul „Istoriei hieroglifice”). 
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Multe alte cuvinte din latina savantă au pătruns în română prin 
intermediul reprezentanţilor Şcolii Ardelene (1780-1825) şi ai curentului 
latinist (1840-1880).  

Din latina savantă au fost preluate în ultimele două secole neologisme 
care au contribuit considerabil la modernizarea lexicului românesc: a 
abnega, a aproba, calendar, colocviu, comentariu, concitat, a dormita, 
dormitor, a elibera, a exclude, insulă, medie, noxă, a omite, pictor, premiu, 
a pulsa, rege, tezaur, a traduce, vária. 

 
De multe ori se admite o etimologie dublă, latino-franceză (abundent, 

benefic, beneficiar, bigam, comun, a conveni, direcţie, epigramă, flagel, 
frigiditate, gramatical, inchiziţie, incolor, moderat, naţional, nucleu, 
numerar, oportun, persecuţie, a persevera, plantaţie, plantă, procedură, a 
reprezenta, respect, a ruina, sector, textual, transfug, a ventila, vocabular, 
volubil), latino-italiană (cast, comic, glorie, graţios, matern, matur, 
naufragiu, staţie) sau chiar triplă: comerţ (lat. commercium, it. commercio, 
fr. commerce), finit (lat. finitus, it. finito, fr. fini), oracol (lat. oraculum,              
it. oracolo, fr. oracle), prudenţă (lat. prudentia, it. prudenza, fr. prudence), 
a retroceda (lat., it. retrocedere, fr. rétrocéder). Împrumuturile sunt 
explicate uneori formal prin latină: a compune din latinescul componere 
(sec. XIX), iar semantic prin franceză: composer – 1. „a forma, a alcătui un 
întreg”; 2. „a crea, a scrie, a redacta o operă”; spirit – „minte, raţiune, 
inteligenţă” > lat. spiritus (sec. XIX) şi-a adăugat sensul de „glumă, banc”, 
după franţuzescul mot d’esprit.  

 
Împrumuturi din latină au fost preluate şi indirect, prin intermediul 

unor limbi neromanice: maghiara (discreţie, registru, staţie), germana 
(administraţie, capital, respect), al limbilor slave – polona, rusa, ucraineana 
(cazarmă, execuţie, formaţie, maistru, muzicant), mai rar prin neogreacă sau 
turcă. 

 
Primele împrumuturi lexicale din italiană datează de la sfârşitul 

secolului al XIII-lea şi începutul secolului al XIV-lea, când corăbiile 
negustorilor italieni ajungeau până la gurile Dunării. O serie de neologisme 
de provenienţă italienească au pătruns în română datorită relaţiilor 
diplomatice, culturale italo-române, altele au fost aduse de italienii stabiliţi 
în Ţara Românească începând cu secolul al XIX-lea. 
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Împrumuturi lexicale se întâlnesc în lucrările cronicarilor munteni 
(stolnicul Constantin Cantacuzino, Radu Popescu), la Ienăchiţă Văcărescu şi 
Iordache Golescu, la Ion Heliade Rădulescu – iniţiator, în 1839, al 
curentului italienizant, care afirma că limba română e un dialect necultivat al 
limbii italiene –, la reprezentanţii Şcolii Ardelene, la Al. Odobescu, Nicolae 
Filimon, până, în secolul al XX-lea, la scriitori şi oameni de cultură precum 
George Călinescu. 

Specialiştii includ în vocabularul reprezentativ al limbii române                 
15 cuvinte preluate din italiană, printre care: armată, a costa, a distruge, 
locotenent, maestru, a oferi, piaţă, regulament, revistă, speranţă.  

Termenii împrumutaţi din italiană aparţin domeniului financiar-bancar, 
muzical, alimentar, medical, al armatei, arhitecturii ş.a.: abate, allegro, 
ancoră, agenţie, arpegiu, acont, basorelief, calcio-vecchio, canto, casă               
(de bani), ciao, ciment, ciocolată, concitadin, concreteţe, con fuoco, 
contabil, dolce, duet, febră, fisc, gir, a gira, gondolier, grazioso, 
guvernator, intermezzo, maculator, maestoso, mafie, mezzo-piano, 
mitralieră, nutrient, operă, partitură, pianissimo, pizza, primo, a respinge, 
reumatism, rizoto, scadenţă, a sconta, scherzo, spaghete, stagiune, stindard, 
tastieră, teracotă, tutti-frutti, valutar, valută, velă, vibrato.  

Mulţi dintre ei au pătruns în română indirect, prin greacă (agale, 
carnaval, călţun, franzelă, monedă, perucă, stambă), germană (finet, 
lazaret, spalier), rusă (fregată, paşaport, soldat, caretă), turcă (caşcaval, 
pandişpan), poloneză (pavăză) ş.a. Ei sunt, deseori, greu de delimitat de alte 
împrumuturi romanice sau de împrumuturi cu etimologie multiplă. 

 
Ponderea limbii franceze este, fără îndoială, cea mai puternică 

influenţă modernă exercitată asupra lexicului românesc. 
Cuvinte din cele mai diferite sfere de activitate – administraţie, 

economie, politică, ştiinţă, filozofie, cultură – termeni specializaţi sau uzuali 
au intrat în română pe cale orală sau scrisă din limba franceză sau au o 
etimologie multiplă, dintre care una este franţuzească. 

Împrumuturile din franceză au pătruns în română mai întâi indirect, 
prin neogreacă (bezea, cameleon, complement, ipohondru, logică), rusă 
(epolet), polonă (regiment). În secolele XIX-XX influenţa franceză s-a 
manifestat, în schimb, direct, datorită contactelor cu Franţa (prin studiile 
făcute la Paris de tinerii români, prin relaţiile economice sau cele cu 
politicieni, artişti francezi etc.). În prima jumătate a secolului al XIX-lea 
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aristocraţia românească stăpânea – în multe cazuri – la perfecţie limba lui 
Voltaire sau se străduia, asemeni coanei Chiriţa, să arate că-i în pas cu 
vremurile, cu „moda” lingvistică.  

Împrumuturile din franceză aparţin unor părţi de vorbire diferite: 

• substantive: afiş, ambuscadă, amendă, baghetă, banană, barou, 
baterie, batistă, bazin, briză, bronz, budoar, bulevard, cangrenă, cartuş, 
cavou, clişeu, costum, curaj, etichetă, gabardină, gazelă, lichid, lichior, 
lojă, maioneză, matineu, muză, panou, pantă, paravan, parbriz, poşetă, 
puseu, rol, rond, senat, sos, sursă, şofer, şosea, şuetă, viteză, voal, volan, 
voleu, uvertură etc.; 

• adjective: abisal, absent, agasant, altruist, arogant, bleu, blond, 
cochet, compatibil, complet, digestiv, egoist, elevat, etnic, fascinant, laş, 
logic, luxos, materialist, moral, obez, opozabil, pueril, respectuos, 
revoltător, sentimental, sumbru, tandru etc.; 

• verbe: a accentua, a agrea, a aranja, a (se) amuza, a asambla, a 
avansa, a broda, a camufla, a caracteriza, a cocheta, a comanda, a 
combate, a combina, a complica, a concede, a debloca, a deceda, a degaja, 
a dejuna, a descalifica, a diferenţia, a eşua, a eticheta, a ezita, a fascina, a 
favoriza, a fisura, a lichida, a mutila, a observa, a panica, a selecţiona etc.  

Provenienţă franţuzească au şi sufixele -aj (dopaj, drenaj, dublaj, 
punctaj) şi -bil (afişabil, asimilabil, panificabil, reglabil). 

Influenţa franceză este puternică şi în domeniul frazeologiei (Hristea 
1981: 47). Alături de unităţi frazeologice – împrumuturi directe (bal mascat, 
critic literar, director general, jurnal de bord, monolog interior), în română 
există şi numeroase calcuri – împrumuturi indirecte, mascate, traduceri 
literale după unele unităţi frazeologice franţuzeşti, cum sunt: a da viaţă 
(după fr. donner la vie), a da de gândit (după fr. donner à penser), a se da în 
spectacol (după fr. se donner en spectacle), a face naveta (după fr. faire la 
navette), concurs de împrejurări (după fr. concours de circonstances), 
martor ocular (după fr. témoin oculaire), materie cenuşie (după fr. matière 
grise), piatră de încercare (după fr. pierre de touche), proiect de lege (după 
projet de loi), putere de convingere (pouvoir de persuasion), rău de mare 
(după fr. mal de mer), uitare de sine (după fr. oubli de soi) ş.a.  

Deşi în număr foarte mare, împrumuturile de origine franceză nu ating 
cifra de 38,42 %, avansată într-o statistică realizată de Dimitrie Macrea pe 



 

 109 

baza „Dicţionarului limbii române moderne” din 1958, procentul exagerat 
datorându-se, în principal, nesocotirii principiului etimologiei multiple 
(Hristea 1968: 109). În vocabularul său reprezentativ româna include 193 de 
cuvinte franţuzeşti (7,47 %). 

 
Împrumuturile din spaniolă nu sunt foarte numeroase (contactul cu 

această limbă fiind relativ recent): conchistador, infante (infantă), jaleo, 
malagueña, ole¹ (dans spaniol şi melodia corespunzătoare), ole² (interjecţie), 
pesetă, picaro, romancero, xeres, zapateado, zarzuelă. Multe cuvinte de 
origine spaniolă au intrat în română prin intermediul altor limbi, în primul 
rând al francezei, dar şi prin italiană, neogreacă, turcă, germană.  

 
Influenţa engleză asupra limbii române a început să se manifeste mai 

târziu, în secolul al XIX-lea, s-a dezvoltat după cel de-al doilea război 
mondial şi s-a extins considerabil în ultimele decenii. 

Iniţial împrumuturile din engleză s-au realizat prin intermediul altor 
limbi: franceza (biftec, drum de fier, smoching,), germana (boiler, cocs), 
rusa (buldozer, radiolocaţie). Împrumuturile directe sunt de dată mai recentă 
şi se datorează bilingvismului individual, creşterii prestigiului internaţional 
al limbii engleze. 

Cuvintele de origine englezească (anglicisme propriu-zise, iar în 
ultima perioadă – tot mai multe americanisme) aparţin unor domenii 
onomasiologice variate: termeni sportivi, economici, tehnico-ştiinţifici, 
sociali şi politici, termeni ce ţin de domeniul alimentaţiei, al vestimentaţiei, 
al divertismentului etc.: aut, blazer, blues, blugi, bluff, board, body, 
bowling, box-office, brandy, bridge, business, challenger, cash, casting, CD, 
cheeseburger, computer, copyright, country, cowboy, dealer, desktop, 
dribling, duty-free, a faulta, fairplay, fax, feedback, gadget, gol, henţ, 
hobby, hochei, job, ketchup, knockout, leasing, link, live, mall, manager, 
marketing, mouse, musical, ofsaid, OK, outsider, pick-up, play-back,             
pole-position, pop-corn, a printa, pulover, puzzle, ranch, rating, remember, 
a scana, science-fiction, scrabble, site, star, start, sticks, striptease,               
talk-show, trend, trening, volei, weekend. De semnalat faptul că niciun 
anglicism n-a fost inclus în vocabularul reprezentativ al limbii române. 

 Menţionăm şi câteva calcuri care s-au impus în limba română 
actuală: capete-rase (după skin-head), carte verde (după green card), 
cortina de fier (după iron curtain), cutie neagră (după black box), fişier 
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ataşat (după attached file), poştă electronică (după electronic mail), undă 
verde (după green light). 

 Stabilirea inventarului de anglicisme din limba română este greu de 
realizat deoarece, alături de termenii intraţi în limba noastră direct din 
engleză, există numeroase cuvinte cu etimologie multiplă, care au una dintre 
surse anglo-americană. Uneori, greşit, în clasa anglicismelor sunt incluse 
cuvinte create în alte limbi: fr. tenisman, recordman, golaveraj (Hristea, 
1981: 50). 

 
Multe dintre împrumuturi – circa 18% din vocabularul reprezentativ al 

limbii române – au etimologii multiple: bandă, caracter, casetă, dinastie, 
economie, epigon, gazetă, grad, grafic, lampă, a licita, martir, materie, 
mobilă, modă, muzică, notar, olimpiadă, perfect, procentual, radical, 
realitate, registru, relativ, rezident, stand, stativ, ştafetă, tastatură, teatru, 
temă, teoremă, testament, umor, vulcan.  

 
Unele cuvinte sunt înregistrate de dicţionare (Ciorănescu, 2005) ca 

având origine necunoscută: balaur, băiat, brâu, bulz, buştean, caltaboş, 
catrafuse, a căţăra, cimbru, a ghici, leurdă, mal, mereu, a mişca, nagâţ, 
neaoş, noian, otova, preajmă, pururi, retevei, solz, a sprijini, sprinţar, 
văpaie, zer sau origine incertă, îndoielnică: a atârna, baltă, bură, a mişca, 
ochelari, a osteni, păstaie, păstură, a se perinda, a piti, scutec, searbăd, 
soţie, a speria, trăscău, a zăpăci; altele, aparţinând argoului şi limbajului 
familiar, provin din ţigănească: baftă, baros, barosan, biştari, a ciordi, 
gagiu, a gini, a hali, lovele, matol, mişto, molan („vin”).  

Influenţele străine asupra vocabularului românesc sunt, în ultima 
vreme, din ce în ce mai mari. În plin proces de globalizare, ele sunt fireşti şi, 
de multe ori, îşi dovedesc utilitatea. Transformările de natură socială, 
economică, ştiinţifică şi tehnică, politică sau culturală din perioada actuală 
duc la înregistrarea unui număr tot mai mare de împrumuturi lexicale care 
continuă procesul de modernizare a limbii române. Multe dintre ele se 
dovedesc a fi efectiv necesare: denumesc realităţi nou-apărute, care nu au 
corespondent în limba română, precizează mai bine sensul sau au avantajul 
unui corp fonetic mai redus, al circulaţiei internaţionale, al expresivităţii. 
Altele dublează însă inutil cuvinte româneşti ori alte împrumuturi ceva mai 
vechi, nefiind decât o marcă a snobismului, a mimetismului, a comodităţii 
sau a necunoaşterii bogatelor resurse şi valenţe ale limbii noastre. Prin 
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urmare, trebuie să dovedim faţă de ele o atitudine realistă, tranşantă, dar 
moderată, care să facă distincţia între împrumuturile „necesare” şi cele „de 
lux”, între avantajele folosirii primelor şi efectele dăunătoare ale celor din 
urmă. 
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Abstract 

In present-day Romanian, it is to be noticed that, apart from the formal, 
accidental or constant modifications, words are also subject to modifications of 
sense. Many lexical units consistent in our linguistic „code” as having a certain 
meaning have obtained, by semantic loan translation, new meanings corresponding 
to their lexical equivalents in other languages, English especially. We have selected 
a series of lexical items that have acquired new meanings and that, by means of 
media, have penetrated the common language. Some of these semantic innovations 
will surely be accepted by Romanian language, others are ephemeral yet, having no 
chance of penetrating the language system. 
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de onomastică şi lexicologie, Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, Philologica 
Jassyensia etc. 

Lexicul reprezintă partea cea mai mobilă a limbii, domeniul în care se 
produc cele mai rapide schimbări, întrucât el este compartimentul cel mai 
supus influenţelor din afară, fiind profund legat de evoluţia societăţii şi de 
toate realităţile extralingvistice. 

Apariţia şi dispariţia noţiunilor, schimbarea atitudinii oamenilor faţă de 
obiecte şi acţiuni au ca urmare apariţia şi dispariţia cuvintelor, modificarea 
înţelesurilor sau a formelor acestora. Astfel de perioade sunt epoci de 
intensă creativitate lexicală, pe baza fondului existent, şi de mare deschidere 
spre noi surse de împrumut. 

Iorgu Iordan atrăgea atenţia asupra faptului că există şi o nevoie de 
schimbare care vine din interiorul limbii: cuvintele se uzează uşor, se 
banalizează, îşi pierd expresivitatea iniţială, oricât ar fi fost ea de mare, şi, în 
consecinţă, „cer” să fie înlocuite, împrospătate, primenite (Iordan, 1943: 463). 

Din perspectiva sincronică a Românei contemporane, vom face referire 
numai la sensurile noi înregistrate după 1990, când lexicul limbii române a 
cunoscut o dezvoltare atât de rapidă, încât chiar şi cele mai recente lucrări 
lexicografice nu reuşesc să înregistreze ultimele creaţii lexicale şi să 
surprindă mutaţiile de sens care se petrec sub ochii noştri. Majoritatea 
sensurilor pe care le considerăm dinamică semantică în româna actuală sunt 
fapte de discurs, înregistrate în texte actuale, preluate cu precădere din 
mass-media. Schimbări semantice propriu-zise nu pot fi considerate decât 
cele consacrate de uzul general sau cvasigeneral. 

O sursă importantă a noilor conotaţii în lexicul românesc actual o 
constituie calcul semantic, amplu analizat de Theodor Hristea (Hristea, 
1984: 111-112), care se realizează atunci când un cuvânt din limba română 
este folosit cu sens nou, imitat după echivalentul său lexical dintr-o limbă 
străină. Prin calc semantic, unele cuvinte româneşti vechi sau neologice şi-
au modificat structura semantică iniţială. De exemplu, cuvântul lume a avut, 
ca şi etimonul său lat. lumen, doar sensul „lumină”. Sensul de astăzi, 
„univers, cosmos”, a fost calchiat după corespondentul său lexical din slavă, 
sveatu, care însemna atât „lumină”, cât şi „univers, cosmos”. Astăzi, 
substantivul cârtiţă este folosit şi cu sensul „spion, agent infiltrat”, după 
engl. mole, care denumeşte atât animalul, cât şi o anumită categorie de 
spioni. Fenomenul se produce între cuvinte polisemantice, iar cele mai 
multe calcuri semantice provin, în ultimul timp, din cuvinte englezeşti. 
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Analiza contextual-stilistică, în toată complexitatea ei, este utilă şi 
relevantă pentru explicarea mecanismului evoluţiei sensurilor. Majoritatea 
cuvintelor care au dezvoltat sensuri noi în mass-media actuală românească 
este reprezentată de neologisme, iar noile semnificaţii atât denotative, cât şi 
conotative, se concentrează mai ales în domeniile social-politic, economic, 
administrativ şi se manifestă cel mai adesea prin lărgirea sensului sau prin 
restrângeri de sens.  

Extinderile semantice înregistrate de neologisme şi mai ales de 
termenii specializaţi au loc în urma schimbării domeniului de referinţă. 
Noile sensuri păstrează aşa-zisul nucleu semantic şi neglijează unele seme 
periferice din definiţia de dicţionar, înlăturând, în plan sintagmatic, 
restricţiile contextual-stilistice asociate sensului iniţial şi lărgind 
considerabil gama noilor combinaţii lexicale. Sensurile noi trebuie să 
satisfacă atât funcţia de comunicare, cât şi funcţia expresivă a limbii. 
Impunerea noului sens este condiţionată de coexistenţa cu sensul denotativ. 
De exemplu, verbul a gestiona, cu sensul denotativ „a administra bunuri, 
valori materiale; a deţine o gestiune”, este folosit astăzi de toată lumea, în 
toate ocaziile (Stoichiţoiu-Ichim, 2001: 53), înregistrând conotaţii realizate 
de transferul la alte valori decât cele materiale: „a gestiona politici”,                   
„a gestiona investiţii”, „a gestiona o criză”, „a gestiona o situaţie”, „a 
gestiona eforturi”, „a gestiona sărăcia” sau chiar „a gestiona sentimente”. 
Verbul a dat naştere şi substantivului abstract gestionare, folosit 
aproximativ în aceleaşi combinaţii lexicale.  

Foarte adesea, extinderile de sens privesc verbe neologice, 
împrumutate ca termeni specializaţi: a aplica, a audia, a debuta, a demara, 
a derula, a determina, a dezamorsa, a eroda, a (se) focusa, a lectura, a 
monitoriza, a nominaliza, a obtura, a penetra, a realiza, a relaţiona, a 
socializa, a testa, a viziona etc. Noile sensuri sunt prezente în româna 
actuală cu o frecvenţă extrem de ridicată, ameninţând să elimine din uz 
sinonimele din fondul principal lexical ale verbelor respective. De exemplu, 
verbul a începe a fost aproape complet înlăturat din limbajul mass-mediei 
prin utilizarea până la exces a cvasisinonimelor sale a debuta, a demara. 
Împrumutat iniţial din franceză (débuter) cu sensul „a-şi face debutul într-o 
carieră, pe scenă”, „a începe cariera într-o profesiune artistică, literară” etc., 
verbul a debuta a cunoscut o impresionantă extindere a sensului şi a 
compatibilităţilor contextuale. În plan semantic, sunt neglijate restricţiile 
referenţiale privitoare la domeniul artistic şi avem enunţuri de genul: 
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„discursul va debuta”, „meciul va debuta”, „lucrările vor debuta”, „ninsorile 
au debutat în forţă” etc. În astfel de situaţii singura explicaţie care se poate 
oferi este dorinţa vorbitorului de a întrebuinţa o exprimare cât mai aleasă. În 
ce priveşte verbul a demara, provenit din franceză (démarrer), în pofida 
sensului său tehnic: „a se pune în mişcare, a porni” (maşini, motoare etc.), 
acesta a ajuns să înlocuiască nu doar verbul a începe, dar şi verbe precum:            
a iniţia, a înfiinţa, a întemeia, a porni, a pregăti etc.: „are nevoie de bani 
pentru a-şi demara afacerea”, „şcolile demarează programul de iniţiere în 
tehnica digitală”, „demarează procedura strângerii de semnături pentru 
moţiunea de cenzură” etc. 

Verbele a cere, a candida, a solicita pierd teren şi riscă să fie înlocuite 
de verbul a aplica (fr. appliquer), calchiat după corespondentul din engleză 
to apply, care are şi sensul „a face şi a depune o cerere formală”. Noul sens 
a fost întrebuinţat în stilul administrativ, iar de aici a pătruns în limbajul 
presei şi în limba comună, mai ales în domeniul relaţiilor cu străinătatea. De 
exemplu, „am aplicat pentru o bursă de studii/un grant etc.” şi „am depus o 
aplicaţie” sunt deja expresii curente mai ales în vocabularul tinerilor, iar 
solicitantul este un aplicant. 

 Verbul a nominaliza, înregistrat în dicţionare cu sensul iniţial „a indica, 
a denumi, a specifica pe nume”, a dobândit, prin calchiere, şi sensul de „a 
propune (pentru un premiu)”, „a numi” şi „a desemna”, a devenit foarte 
activ nu numai în zona spectacolului, cât mai ales în viaţa politică: „miniştrii 
nominalizaţi de către premier”, „a fost primul nominalizat de pe listă” şi 
chiar „străzi nominalizate pentru reparaţii”. Verbul s-a îmbogăţit semantic 
cu: nominalizare, nominalizat, nominalizabil.  

Verbul a viziona (fr. visionner) era un verb folosit exclusiv în 
cinematografie cu sensul „a vedea un film, un spectacol înainte de premieră, 
a-l examina din punct de vedere tehnic în cursul montării”, dar în ultimul 
timp sensul s-a extins, depăşind limbajul cinematografic; se bucură de un 
mare succes, mai ales în presă, fiind simţit ca foarte distins. Verbul a ajuns 
să fie folosit şi pentru a vedea un film (la televizor), o piesă de teatru, un 
recital, o expoziţie şi chiar un meci de fotbal, o partidă sportivă. Extinderea 
semantică a lui a viziona este analizată diferit în dicţionarele româneşti, dar 
majoritatea acestora consideră că este folosit impropriu, ca sinonim mai 
„distins” al lui a vedea. 
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Verbul a monitoriza, pornind de la sensul oferit de dicţionare                   
„a supraveghea prin intermediul monitorului sau al altui aparat specializat”, 
este un verb foarte folosit astăzi mai ales în context politico-economic:             
„a monitoriza îndeplinirea sarcinilor economice”, „a monitoriza respectarea 
acordului de pace”, „a monitoriza state” etc. Face carieră şi derivatul 
monitorizare. 

Verbul a realiza, împrumutat din franceză, a fost utilizat la început 
numai cu sensul de „a înfăptui, a îndeplini ceva, a câştiga, a se dezvolta 
profesional”. Mai târziu, după modelul aceleiaşi limbi, verbul a dobândit şi 
sensul „a reuşi să înţeleagă, a-şi da seama, a conştientiza”: „târziu a realizat 
că au fost traşi pe sfoară”, „a realizat că nu mai are nimic de pierdut”. Acest 
calc după franceză a fost întărit în ultimii ani şi de englezescul to realise şi 
astfel sensul calchiat are astăzi o frecvenţă destul de mare, coborând în 
limbajul cotidian. 

Verbul a agrea a dobândit, după model englezesc sau francez, 
sensurile „a accepta”, „a aproba”, „a fi de acord”. Verbul este frecvent 
utilizat cu sensul „a accepta”: „programul a fost agreat de comisia de 
specialitate”, „noul director a fost agreat de muncitori”.  

Verbul a eroda cu sensul „a produce, a suferi o eroziune; a se roade”, 
este utilizat în româna curentă cu un sens nou: „a scădea, a diminua 
popularitatea (cuiva)”,în contexte social-politice precum: „erodarea 
guvernării”, „erodarea imaginii preşedintelui”. 

Verbul a opera a dezvoltat în limba actuală două sensuri specializate, 
cu caracter tehnic. Primul „a acţiona, a face, a realiza, a efectua ceva” 
reprezintă un calc semantic după model englezesc: „ a opera pe direcţii noi”: 
„Lufthansa operează acum şi pe ruta Bucureşti-Berlin”. Al doilea sens, „a 
face să funcţioneze, a manevra”, prezent în derivatul substantival abstract al 
verbului operare, în contexte precum: „operare pe calculator”, „operarea de 
lanţuri hoteliere”, poate fi explicat prin calc semantic tot după engleză.  

Verbul a promova, cu sensul secund din dicţionare „a susţine, a 
propaga (o idee etc.)”, şi-a dezvoltat un sens specializat în domeniul 
publicităţii („campanie de lansare a unui produs”), după modelul                   
engl. promotion sau al omonimului din franceză. Printr-o extindere de sens 
pe teren românesc, verbul este utilizat ca sinonim pentru „a difuza” („a face 
cunoscut”). De fapt engl. promotion a fost nu numai calchiat în română, ci şi 
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împrumutat, sub forma adaptată promoţie: „cea mai mare promoţie de 
maşini a anului”, „iniţiatorii promoţiei au oferit un bonus tuturor 
participanţilor”. La impunerea termenului promoţie contribuie şi asocierea 
pe care vorbitorii o fac cu adjectivul promoţional, utilizat frecvent în 
sintagme ca: „produse promoţionale”, „preţuri promoţionale”, „marfă 
promoţională”. 

Verbul a îngheţa şi derivatul substantival abstract îngheţare şi-au 
dezvoltat sensul de „blocare” în domeniul financiar-contabil: „salariile au 
fost îngheţate”, în domeniul învăţământului: „îngheţarea anului universitar”, 
în cel tehnico-ştiinţific: „îngheţarea programului nuclear”.  

Cuvântul străin tradus este omonim cu un termen deja existent în limba 
română, dar uzul său este limitat la un anumit domeniu; de exemplu, verbul 
a alimenta a dobândit, în domeniul financiar, economic şi comercial, sensul 
„a depune bani într-un cont”, iar în limbajul informatic: a naviga (pe 
internet), a salva (un fişier), a virusa (un calculator, un program), a vizita 
(un site) etc.  

În ultimul timp a sporit numărul cuvintelor care circulă (mai ales în 
presă) cu sensuri extinse, neînregistrate în dicţionare. Prezentăm o parte 
dintre acestea: 

Substantivul actor, împrumutat din franceză cu sensul specializat 
„artist care interpretează roluri în piese de teatru, în filme etc.”, a preluat în 
ultimul timp, din engleză, primul sens al acestui cuvânt: „făptuitor, agent, 
autor al unei acţiuni”. Cuvântul este foarte prezent în discursul politic şi nu 
numai: „marii actori ai lumii: Rusia şi America”, „principalii actori ai 
negocierilor”, „actorii importanţi de pe piaţa petrolului”. 

Substantivul segment, înregistrat în dicţionare exclusiv ca termen 
tehnico-ştiinţific, şi-a extins semnificaţia, pornind de la sensurile din 
geometrie (“segment de dreaptă”) sau din anatomie (“segmente de oase”, 
„segmentele coloanei vertebrale”), a devenit un termen „la modă”, ocolind 
cuvinte consacrate precum: parte, sector, categorie etc. şi astăzi este utilizat 
în cele mai diferite contexte: economic „segmente ale industriei”, „segment 
al pieţei de capital”; social-politic „segment al populaţiei”, „segmente ale 
puterii”; cultural „segmentul de public”, „segment de telespectatori” etc. La 
această extindere de sens au contribuit şi echivalentele sale din franceză şi 
engleză. 
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Substantivul locaţie, împrumutat din franceză, cu sensul „închiriere”, 
„contract de închiriere”, „sumă plătită pentru anumite lucruri luate în 
folosinţă temporară”, „amendă” etc., şi-a extins sfera semantică, prin 
engleza americană, şi a ajuns să desemneze: sediul, domiciliul, 
amplasamentul, proprietatea, zona, localul, locul etc. Uzul în exces al 
acestui hiperonim l-a transformat într-unul dintre cele mai controversate 
fapte de limbă (Gruiţă, 2006: 21). 

Oportunitate este un substantiv înregistrat în dicţionare cu sensul 
„calitatea de a fi potrivit, avantajos pentru o anumită împrejurare”. În 
ultimul timp a fost preluat din engleză (opportunity) sensul de „ocazie, 
situaţie favorabilă, şansă”. Cuvântul ocazie apare din ce în ce mai rar şi 
tinde să fie total înlocuit cu oportunitate, mai ales în limbajul sportiv. 

Cuvântul bodyguard, utilizat pentru a desemna garda de corp a unei 
persoane, astăzi se foloseşte pentru a indica orice tip de paznic. 

Substantivul bypass, desemnând „o conductă care dublează altă 
conductă principală”, „deviere rutieră în caz de înfundare a unui drum”, se 
foloseşte exclusiv în domeniul medical cu sensul „operaţie pentru 
restabilirea circulaţiei sangvine normale”. 

Substantivul reabilitare, cu sensuri specializate în domeniul juridic şi 
în cel medical, a căpătat în româna actuală şi un sens tehnic „reparare, 
repunere în stare de funcţionare”, calchiat după fr. réhabiliter „a renova un 
imobil, un cartier vechi etc.” Şi astăzi avem: „program de reabilitare a 
reţelei de alimentare cu apă”, „reabilitarea drumurilor”, „reabilitarea 
şcolilor” etc. 

Substantivul imagine apare frecvent în presa actuală cu un sens prezent 
atât în engleză, cât şi în franceză: „percepţie calitativă a publicului”. Noul 
sens este atestat în română mai ales în context politic „imaginea partidului”, 
„imaginea ţării”, „dreptul la imagine”, „imaginea externă”.  

Mutaţii semantice realizate prin îngustarea sensului sunt mult mai 
rare decât extinderile semantice şi sunt atestate mai ales în context politic. 
Substantivul nostalgie şi adjectivul nostalgic au suferit în ultimii ani o 
restrângere şi o depreciere semantică, fiind utilizate cu valoare peiorativă, 
asociate cu sensul de „retrograd”, un om nereceptiv la nou.  
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Adjectivul strategic este atestat în contexte cu caracter economic, 
referitoare la privatizarea prin vânzare (a unor întreprinderi, bănci etc.) cu 
sensul „puternic din punct de vedere financiar” în sintagma „investitor 
strategic”. 

Îngustări ale sensului uzual se înregistrează şi în cazul unor cuvinte 
folosite eufemistic, pentru a evita expresii care ar putea fi considerate 
insultătoare. Noua semnificaţie se asociază adesea cu o conotaţie ironică. 
Astfel, verbul a cotiza este atestat cu sensul „a mitui (cu regularitate) pe 
cineva”, sau substantivul inginerie (folosit mai ales la plural, în sintagma 
„inginerii financiare”) a dezvoltat un sens conotat peiorativ echivalent cu 
„escrocherie, fraudă de mari proporţii şi complexitate” (Stoichiţoiu-Ichim, 
2001: 58). 

Majoritatea calcurilor semantice din presă reprezintă împrumuturi de 
sens explicabile prin influenţe franţuzeşti sau englezeşti. Cuvintele care îşi 
dezvoltă polisemia prin acest procedeu sunt, de regulă, neologisme. 
Consemnăm o parte dintre noile sensuri realizate prin calc semantic, 
neînregistrate în dicţionarele limbii actuale. 

Substantivul atelier a dezvoltat sensul „seminar” (în domeniul artistic, 
politic etc.) sub influenţa modelului engl. workshop. Substantivul grilă a 
dobândit în româna actuală două sensuri specializate. Primul este un 
împrumut semantic din franceză care circulă în domeniul radioului şi 
televiziunii: „grilă de programe”, de la care s-a format şi substantivul nume de 
agent, grilist, al doilea sens s-a impus în sfera învăţământului: „teste-grilă”. 
Substantivul injecţie a împrumutat, prin calc semantic după fr. injection 
„aport masiv de capital, de bani”, sensul cu care circulă în domeniul 
economic: „injecţie de capital”. Substantivul linie s-a îmbogăţit cu un sens 
specializat în domeniul comercial, preluat după fr. ligne „serie de produse 
ori articole care au calităţi asemănătoare”: „linie de parfumuri”. Substantivul 
pachet apare frecvent astăzi cu un sens calchiat după engleză în sintagme 
proprii domeniului juridic-administrativ: „pachet de legi economice”; 
financiar: „pachet de acţiuni” şi, prin extensie, celui politic: „pachet de 
revendicări”.  

Neologia stilistică se manifestă prin: metaforă, metonimie, 
antonomază şi modificări de conotaţii. Metafora reprezintă principala 
modalitate prin care apar, mai ales în presă, sensuri noi. În momentul 
apariţiei lor, noile sensuri se încadrează în categoria metaforelor stilistice, 
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care urmăresc plasticizarea ideii. În ultimii ani, metaforizarea termenilor 
specializaţi apare drept cea mai productivă modalitate de îmbogăţire 
semantică. Utilizaţi în alte contexte decât cele obişnuite, termenii 
specializaţi, proveniţi cu precădere din limbajul tehnico-ştiinţific, medical şi 
economico-financiar sau sportiv, îşi pierd caracterul monosemantic, 
dezvoltând sensuri noi, metaforice. Termenii ştiinţifici metaforizaţi provin, 
cu precădere, din domeniul ştiinţelor naturii. De exemplu, din biologie s-au 
dezvoltat valori metaforice, în primul rând termenii care desemnează 
animale fosile, de mari dimensiuni: mamut „lucrare, edificiu, construcţie, 
întreprindere, colos”: „mamuţi industriali”. În mod asemănător se explică 
sensurile metaforice peiorative dezvoltate ale termenilor dinozaur, 
mastodont, aparţinând aceluiaşi câmp semantic. Dinozaur este utilizat în 
contexte politice pentru a desemna persoane, formaţiuni sau regimuri 
anacronice, depăşite de istorie: „dinozaurii politici ai lumii”. Prin analogie 
cu sensul figurat al termenului rechin („om lipsit de scrupule, hrăpăreţ, 
lacom”), a apărut un sens metaforic cvasisinonim al termenilor şacal, hienă 
în sintagme precum: „şacalii privatizării”, „hiene politice”.  

Din domeniul tehnic unii termeni au sensuri metaforice, în contexte 
social-politice şi economice: alchimie, barometru (politic, social), derapaj 
(inflaţionist), seismograf (social-economic). Terminologia militară 
furnizează cuvinte apte de a dezvolta sensuri metaforice: bombă (monarhică, 
socială), bumerang (publicitar, electoral), dinamită şi verbul a dinamita 
(„declanşarea dinamitei stradale”); fumigenă, ca substantiv (obţinut prin 
conversiune din adjectiv), preluând nucleul semic „producător de fum sau 
ceaţă”, a dezvoltat un sens metaforic „ştire falsă, transmisă pentru 
camuflarea intenţiilor reale”; torpilă apare cu sensul metaforic „încărcătură 
explozivă distrugătoare”. 

Terminologia medicală reprezintă şi ea în ultimii ani principala sursă 
de metafore publicistice, utilizate în contexte social-politice şi economice. 
Lista termenilor medicali care au dezvoltat sensuri figurate este foarte lungă, 
deoarece numeroase valori metaforice reprezintă creaţii ad hoc, realizate 
prin simpla adăugare a unui determinant. Astfel avem: „schizofrenie 
politică”, „strabism politic”, „pojar politic”. Într-o manieră similară sunt 
întrebuinţaţi, mai ales în presă, şi alţi termeni medicali: anemie, cangrenă, 
cecitate, colaps, epidemie, hemoragie, metastază, miopie, strabism, 
fractură, radiografie, tumoare etc. 
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Terminologia sportivă transferă în alte contexte (politic, social, 
economic) termenii sportivi, supuşi aceluiaşi proces de lărgire a sensului şi 
de metaforizare. Identificarea spectacolului sportiv cu competiţia din viaţa 
politică, economică, culturală etc. contribuie, în planul comunicării, la 
lansarea unei adevărate mode a metaforei sportive. Succesul acestui 
procedeu lingvistic este asigurat de caracterul accesibil al terminologiei 
sportive şi de eficienţa acesteia în exprimarea plastică a mesajului cu 
destinaţie publică. 

Au intrat în limbajul cotidian termeni şi expresii sportive de uz general 
(nespecializaţi pentru o anumită ramură sportivă): arbitru, cursă, echipă, 
fault, finală, a fenta, jucător, tabela de marcaj, meci „dispută”, a ridica 
mingea la plasă cuiva („a crea condiţii favorabile”), a pasa mingea cuiva, a 
scoate la înaintare pe cineva, a lăsa în ofsaid pe cineva, a pune tălpi cuiva, 
a o da în bară, băieţi de mingi, driblinguri politice, slalom politic etc. Din 
terminologiile proprii anumitor sporturi, reţinem, ca surse ale metaforelor 
publicistice, fotbalul, boxul, şahul, schiul: cartonaş galben „moţiune de 
cenzură”, cartonaş roşu „sancţiune, pedeapsă”, a arunca în corzi „a pune în 
dificultate”, şah planetar (confruntarea orgoliilor între marile puteri) etc. 

Termenii metaforizaţi proveniţi din sfera culturii, deşi nu prea 
numeroşi, sunt frecvent uilizaţi: carnaval şi circ (parlamentar), vioara întâi, 
scenariu, spectacol şi sinonimul său, anglicismul show (politic). 

Este evident că unele dintre inovaţiile semantice menţionate mai sus nu 
au şanse de pătrundere în sistemul limbii. Le-am menţionat, totuşi, ca 
mărturie a multiplelor valenţe creative ale limbii actuale. Dincolo de 
avantajele reale ale unor mutaţii semantice de genul celor semnalate (înnoire 
a expresiei, brevilocvenţă, „culoare” stilistică), rămân evidente riscurile pe 
care vorbitorul nu trebuie să le ignore: imprecizia, ambiguitatea, 
preţiozitatea lingvistică. De aceea, preluarea unor asemenea inovaţii 
semantice în limbajul literar standard impune prudenţă, discernământ şi 
cunoaşterea exactă a sensului de bază al cuvântului. 

Unele cuvinte tind să-şi schimbe sensul chiar în limba română de 
astăzi, cel mai adesea ca urmare a neînţelegerii exacte a sensului acestora. 
Erorile care apar sunt explicabile prin etimologie populară sau confuzie 
paronimică. De exemplu, cuvântul specios este folosit impropriu cu sensul 
„deosebit, special, specific”, sensul corect fiind „aparent, amăgitor, 
înşelător”; libertin, întrebuinţat greşit cu sensul „spontan, dezinvolt, liber”, 
sensul corect fiind „indecent, desfrânat, uşuratic”; fortuit, folosit impropriu 
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cu sensul „forţat”, în loc de „întâmplător”, salutar, care înseamnă 
„salvator”, este folosit greşit cu sensul „care merită să fie salutat”, indemn, 
„sănătos, teafăr, nevătămat”, este confundat cu „nedemn” etc. 

Numai în măsura în care aceste cuvinte vor fi adoptate cu timpul de 
uzul general al limbii şi de normele literare cu sensurile amintite se va putea 
vorbi de schimbări semantice adevărate. O mare parte dintre termenii 
menţionaţi mai sus nu vor rămâne în limbă. Ei prezintă interes doar pentru 
înţelegerea dinamicii şi a tendinţelor lexicului actual al limbii române. 

 
Bibliografie  

Avram, 1997: Mioara Avram, Anglicismele în limba română actuală, Editura 
Academiei Române, Bucureşti. 

Bidu-Vrânceanu, Forăscu, 1988: Angela Bidu-Vrânceanu,; Forăscu, Narcisa, 
Cuvinte şi sensuri, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.  

Dimitrescu, 1995: Florica Dimitrescu, Dinamica lexicului românesc – ieri şi azi, 
Clusium-Logos, Cluj-Bucureşti.  

Graur, 1968: Graur, Alexandru, Tendinţele actuale ale limbii române, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti. 

Groza, 2004: Liviu Groza, Elemente de lexicologie, Editura Humanitas 
Educational, Bucureşti. 

Gruiţă,  2006: Gligor Gruiţă Moda lingvistică 2007. Norma, uzul şi abuzul, Editura 
Paralela 45, Piteşti. 

Guiraud, 1965: Pierre Guiraud, Les mots étrangers, Paris, P.U.F.   
Guţu Romalo, 2005: Valeria Guţu Romalo, Aspecte ale evoluţiei limbii române, 

Editura Humanitas Educational, Bucureşti. 
Hristea, 1984: Th. Hristea, (coordonator), Sinteze de limba română, ed. a III-a, 

Editura Albatros, Bucureşti.  
Hristea, 1994: Theodor Hristea, Probleme de cultivare a limbii române 

contemporane, Academia Universitară Athenaeum, Bucureşti.  
Iordan, 1943: Iorgu Iordan, Limba română actuală. O gramatică a „greşelilor”, 

Iaşi.  
Pană Dindelegan, 2002: Gabriela Pană Dindelegan, (coordonator), Aspecte ale 

dinamicii limbii române actuale, Editura Universităţii din Bucureşti. 
Stoichiţoiu-Ichim, 2001: Adriana Stoichiţoiu-Ichim, Vocabularul limbii române 

actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, Editura All, Bucureşti. 
Silvestru, 2008: Elena Silvestru, Tendinţe actuale în limba română, Editura 

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 
 
 



 

 124

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 125 

 
LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 
Professor Ion TOMA* 
tp@institutadventist.ro 

The Adventist Theological Institute 
Bucharest, Romania 

 
 

Abstract 

The author presents several major coordinates of the Romanian 
language relative to the European multilingualism and multiculturalism.  

Romanian belongs to the family of Romance languages holding at 
the same time correspondence features with the neighbouring languages. 
Its Romance identity is genealogical, typological and spatial.  

An infallible witness of the Latin origin of Romanian is represented 
by the glossonym itself (ethonym) which comes from the defining word 
romana (romanus) and from its synonym, used by foreigners, valah 
(Valahia); the individuality of Romanian in the Romance and regional 
context is an unmistakable brand and makes it a linguistic bridge between 
languages that it has been in contact with; this role as well as its 
Romance fidelity, its remarkable territorial unity and continuity of 
development directions are the safest and active timing advantages of the 
Romanian language with the other languages of Europe, first of all 
modernizing its structures in the European spirit. 
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Latinity, individuality, unity, permissiveness, force assimilation, 

hospitality are some of the solid peculiarities of the Romanian language, 
which, on the one hand, preserved it as a special European idiom, and, on 
the other hand, motivated and boosted its European affinity in different 
historical contexts. These factors and others, found in interdependence with 
the ones mentioned and analyzed in the article, also favour the process of 
nowadays European integration process. 

 
Key words: genealogical, typological and spatial identity; 

ethonym – glossonym; linguistic bridge; Romance fidelity – territorial 
unity – continuity; modernization through European synchronization; 
permissiveness – assimilation force – hospitality; European integration – 
current stance of a fundamental European affinity. 
 
 

 I. Apartenenţă sau integrare europeană? 
 

Integrarea României în Uniunea Europeană presupune, pe lângă 
aspectele politice, economice, sociale etc., importante şi complicate, după 
cum putem constata la fiecare pas, şi o serie de probleme de ordin cultural şi 
lingvistic, al căror rol în ansamblul procesului integrator nu trebuie 
minimalizat. În ceea ce priveşte limbile, de exemplu, trebuie avut în vedere 
că fac parte constitutivă din identitatea psiho-culturală a popoarelor care le 
vorbesc, condiţionând straturile adânci ale cooperării şi integrării în 
ansamblu. 

Ţinând seama că „potrivit concepţiei dominante actualmente în cadrul 
Uniunii Europene, se consideră că limbile naţionale ale statelor membre 
sunt şi vor rămâne un factor important de îmbogăţire şi pe plan 
internaţional” (Vintilă-Rădulescu, 2004: 37), ni se pare binevenită o analiză 
a specificului limbii române din diverse puncte de vedere şi a locului pe 
care-l ocupă aceasta în momentul actual în mozaicul lingvistic european. 

Integrarea României în Uniunea Europeană determină mutaţii 
importante, în mentalitatea publică şi chiar în optica oamenilor de ştiinţă şi 
cultură, care sunt tentaţi să minimalizeze valori considerate de-a lungul 
istoriei fundamentale. Printre acestea şi specificul naţional, care, constituit 
prin eforturi de creaţie a zeci de generaţii, ar trebui, după unii, să se 
„topească” în creuzetul spiritual european occidental. Aşa cum observă 
Gabriel Stănescu, în acest climat „priorităţile privesc acum nu detaşarea 
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predispoziţiilor native care ne separă de celelalte neamuri, ci, dimpotrivă, 
elementele comune care ne îndreptăţesc să ne sincronizăm cu sistemul 
valorilor europene” (Stănescu, 2006: 5).  

Nu este prima oară în istoria poporului român când limba şi cultura 
sunt supuse unor presiuni asimilatoare şi când acestea preiau elemente 
diverse din alte limbi şi culturi, adaptându-le în timp propriului specific, şi 
probabil că nici integrarea europeană nu va fi ultima influenţă exercitată 
asupra spiritualităţii româneşti. Deschiderea limbii şi culturii române spre 
noutăţi şi capacitatea de absorbţie a acestora constituie, de fapt, ele însele 
aspecte ale specificului naţional. 

În timp, au fost exprimate critici la adresa culturii române, incapabilă 
să asimileze fondului autohton formele europene împrumutate, cei mai 
exigenţi analişti fiind în acest sens reprezentanţii Junimii (apud Got, 2008: 
24). Majoritatea exegeţilor recunosc, dimpotrivă, o predispoziţie specială a 
românilor pentru preluarea şi adaptarea influenţelor culturale străine. 

De pildă, în ceea ce priveşte limba română, specialiştii (W. Th. Elwert, 
Alf. Lombard) apreciază că aceasta este printre cele mai „ospitaliere” limbi 
din Europa (Enciclopedia limbii române, 2001: 406) (alături de engleză şi 
albaneză are cea mai largă deschidere pentru împrumuturile lexicale 
străine), având, e drept, în acelaşi timp un grad înalt de „permisivitate” (de 
acceptare în varianta literară a elementelor preluate din varianta populară, 
chiar din dialecte) şi forţă de asimilare (Enciclopedia limbii române, 2001: 
275), care într-un fel, echilibrează încărcătura neologică de un fel sau altul. 

Decisive pentru „europenismul” limbii române şi al culturii române 
sunt atât sorgintea acestora, latină (Roma şi cultura ei fiind un pilon originar 
de bază al Europei), cu inserţii de substrat tracice (un alt pilon important), 
cât şi apartenenţa „influenţelor” în cea mai mare parte unor surse ale 
matricei culturale europene. Din această perspectivă, considerăm că vorbind 
despre specificul cultural şi lingvistic al românilor nu numai că nu ne 
separăm de Europa, dar ne demonstrăm apartenenţa la „concertul” cultural 
al acesteia, printr-un specific mai mult sau mai puţin pronunţat, dar mereu 
sesizabil. Cât de mult iese în relief această voce sau cât de frecvent este 
asimilată altor voci poate fi apreciat în funcţie de epocă sau domeniu, 
importantă este apartenenţa la ansamblu, înţeleasă, în spiritul concepţiei lui 
Herder (Naţiunea, eterna iubire, 2005: 9), nu ca o condiţie pasivă, ci ca o 
participare activă la întreg. 
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Ni se pare, în conjunctura actuală, mai potrivit termenul de identitate, 
decât cel de specific, întrucât reliefează mai pregnant atât ideea de 
particularizare, chiar de individualizare, în raport cu ceilalţi şi cu ansamblul, 
cât şi cuprinderea unor elemente identice, similare întregului şi celorlalte 
părţi, care să motiveze apartenenţa. 

Cercetătorii au studiat specificul naţional (sau identitatea naţională, 
cum am formulat noi) de pe diverse poziţii şi din diverse perspective, 
concluziile fiind diferite şi datorită accentului pus pe diferenţe, duse uneori 
până la opoziţii, sau pe similarităţi, amplificate până la a fi considerate 
imitaţii. Abordarea obiectivă şi echilibrată a specificului naţional este la fel 
de necesară în prezent, când integrarea europeană solicită promovarea 
multiculturalismului şi a multilingvismului ca bază pentru constituirea 
unui cadru comun de convieţuire şi activitate (Got, 2008: 20-31).  

Influenţele altor limbi şi culturi vor continua, poate chiar se vor 
intensifica, menţinând spiritualitatea românească în sincronie cu 
spiritualitatea europeană, dar nu prin asimilare, ci prin îmbogăţire, înnoire, 
adaptare. Dominantele evoluţiei acesteia se menţin şi îi conferă în 
continuare vitalitate, deschidere spre alte culturi, dar şi dezvoltarea filonului 
intern. Sunt de evocat, dintre liniile cardinale ale istoriei limbii române, 
unitatea în diversitate şi modernizarea în spiritul fidelităţii faţă de 
identitatea latino-romanică, deci europeană (Enciclopedia limbii române, 
2001: 324-325). Sunt direcţii de evoluţie permanente şi inseparabile, care îi 
asigură originalitatea, eficienţa ca instrument al ştiinţei şi culturii şi, în 
acelaşi timp, perfecţionarea în pas cu celelalte limbi şi culturi europene. 

Ţinând seama de cele de mai sus, ni se pare utilă trecerea în revistă a 
modului în care a evoluat limba română de la origini până astăzi, urmărind 
îndeosebi măsura în care specificul său consonează, într-un fel sau altul, cu 
filoane esenţiale ale toposului cultural-lingvistic european în care a fost 
integrată dintotdeauna. Unitatea limbii române şi unitatea culturii, 
obiceiurilor şi mentalităţilor au asigurat acestui popor statornicia teritorială 
şi identitatea europeană, constituind premisa integrării sale în ansamblul 
polimorf al Europei unite. 

Reluarea dezbaterii privind identitatea culturală şi lingvistică a 
românilor în Europa, în condiţiile integrării europene a României, este de 
natură a redeştepta „simţul istoric” al poporului nostru, fundamentat pe 
raportul dintre specificul său naţional şi valorile universale, în primul rând 
europene, în creaţia spirituală, în care limba ocupă un loc primordial. 
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Noul context european al integrării schimbă într-o oarecare măsură 
datele vechii discuţii privind raportul naţional – universal: pe de o parte 
popoarele europene – între ele şi poporul român – îşi manifestă deschis 
aspiraţia spre o civilizaţie înglobatoare, unitară, pe de altă parte, acestea 
acţionează pentru promovarea propriilor valori în concertul multicultural 
european. În felul acesta, se creează o dinamică spirituală sui generis, spre 
unitate în diversitate, sau, altfel spus, spre diversitate pentru unitate. 
Cedările, de o parte şi de alta (permeabilizarea graniţelor multiculturale, 
respectiv lărgirea fondului cultural comun) nu vizează slăbirea uneia dintre 
perspective în favoarea celeilalte, ci consolidarea uneia prin cealaltă: 
potenţarea specificului naţional prin înrâuriri externe şi îmbogăţirea culturii 
europene prin încorporarea contribuţiilor membrilor componenţi. În această 
dinamică, limbile naţionale au un rol aparte, derivând din vocaţia lor 
etnoculturală funciară. 

Limba română constituie o componentă indispensabilă şi putem spune, 
emblematică a identităţii culturale a poporului nostru, reprezentând o formă 
a culturii româneşti şi în acelaşi timp fundamentul acestei culturi, ca 
principal mijloc de făurire a acesteia. Conştienţi de acest lucru, cărturarii 
români, au pus din cele mai vechi timpuri în fruntea luptei pentru 
emanciparea şi propăşirea culturală a poporului nostru eforturile pentru 
păstrarea, apărarea şi dezvoltarea limbii strămoşeşti. Aceasta, la rândul său, 
ieşită învingătoare din agresiunile şi vitregiile vremurilor, a devenit simbolul şi 
suportul unităţii naţionale, pe care a precedat-o, a prefigurat-o şi a pregătit-o. 
Individualitatea limbii române reprezintă un element intrinsec al specificului 
nostru naţional între celelalte popoare europene. Locul ei între limbile 
Europei determină, într-o anumită măsură, prin firele nevăzute ale moştenirii, 
tradiţiei şi schimburilor cu alte popoare, locul românilor în arhitectura 
culturală a bătrânului continent. Identitatea culturală actuală a românilor poate 
avea pe frontispiciu limba română, ca o limbă neolatină, purtătoare a unei 
culturi mature, bine marcată între celelalte culturi europene. 

 
II. Identitate romanică 

 

Eugen Coşeriu, unul dintre marii lingvişti ai lumii, a stabilit specificul 
limbii române între celelalte limbi romanice din trei perspective: 
genealogică, tipologică şi spaţială (Coşeriu, 2005: 69-92). Prin elementele 
moştenite sau dezvoltate din acestea, care reprezintă structurile ei esenţiale, 



 

 130

limba română este „pur şi simplu latină sau neolatină” (Coşeriu 2005: 
116), ţinând de Romania orientală, alături de italiană (G. Bonfante afirma 
că, dacă toate limbile romanice sunt surori, italiana şi româna sunt surori 
gemene) (Coşeriu 2005: 78). Ea are însă o accentuată individualitate ca 
urmare a elementelor latine păstrate numai de ea, a coincidenţelor cu alte 
zone conservatoare (sarda, portugheza, spaniola) şi a divergenţelor originare 
(datorită substratului) sau dobândite (datorită influenţelor slave, maghiare, 
greceşti, turceşti). Tipologic, româna se integrează tipului lingvistic 
romanic general (o formă intermediară, între analitism şi sintetism, faţă de 
care distonează franceza modernă, mai accentuat analitică). Spaţial, româna 
este azi singura reprezentantă a latinităţii orientale („o insulă romanică  
într-un ocean slavo-maghiar”, cum se spune uneori), având ca specific lipsa 
influenţei constante a latinei clasice şi atragerea, prin substratul comun şi 
prin multiplele interinfluenţe, în aşa-zisa ligă lingvistică balcanică (ce 
prezintă un număr important de trăsături comune, diferenţiind aceste limbi 
de surorile lor din familiile genealogice).  

 
III. Etnonimul (glotonimul) – martor infailibil 

 

Este revelator faptul că limba română şi românii înşişi au incrustat în 
etnonimul, respectiv glotonimul cu care sunt numiţi, ei şi limba lor, dovezi 
de netăgăduit ale originii, continuităţii şi unităţii lor în vatra iniţială, cu 
pecetea emblematică a originii. Cea mai convingătoare probă a originii 
latine a românilor şi a civilizaţiei lor o reprezintă etnonimul român şi 
familia sa lexicală: (limba) română, românesc, româneşte, România (Iorga, 
1987: 215-220). Analiza procesului psiho-social şi lingvistic al naşterii şi 
evoluţiei acestor termeni ne oferă dovezi clare ale originii şi civilizaţiei 
poporului român, ale continuităţii sale în teritoriul de baştină şi ale unităţii 
sale etnoculturale chiar în perioadele în care vitregiilor vremurilor l-au 
obligat să trăiască în state diferite. Este un adevăr afirmat încă de cronicari 
români şi străini (Arvinte, 1983: 10-25) şi acceptat de majoritatea 
specialiştilor (Ambruster, 1972: 17-37, 56-66, 97-127) că termenul-pivot al 
familiei lexicale menţionate, etnonimul român continuă termenul latin 
romanus care denumea, spre a-i deosebi politic, juridic şi spiritual de barbari 
pe cetăţenii imperiului (începând cu edictul lui Caracalla, din anul 212, se 
acordă dreptul de cetăţean roman tuturor locuitorilor imperiului). Aceasta 
constituie o probă peremptorie a faptului că sorgintea romană a poporului 
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nostru a fost prezentă în mod firesc şi neîntrerupt în conştiinţa sa şi a 
popoarelor cu care a convieţuit în timp. 

Cercetări mai vechi şi mai noi, efectuate de filologi şi de istorici au pus 
în lumină multiple aspecte de nuanţă care ne ajută să clarificăm 
împrejurările şi modalităţile în care s-a păstrat acest termen numai în una 
dintre urmaşele limbii latine şi anume în limba română (termenul romansch 
cu referire la limba, apoi la populaţia reto-romană, provine din adverbul 
latin romanice). O sinteză a concluziilor acestor cercetări poate oferi 
imaginea unitară, coerentă a evoluţiei etnonimului în discuţie, cu 
implicaţiile aferente privind destinul istoric al poporului român. 

Lingviştii au demonstrat că apelativul român este rezultatul dezvoltării 
semantice şi fonetice normale în limba română a latinescului romanus 
(Arvinte, 1983: 35-96) şi apare frecvent în textele româneşti cele mai vechi 
(Pescariu, 1959: 380). Faptul că, pe lângă înţelesul etnic, au apărut pe 
parcursul vremii şi sensurile de „iobag”, „soţ” şi „creştin” (Stănescu, 1969: 
189-206), este urmarea relaţiilor sociale, familiale şi religioase care au 
caracterizat poporul român (aservirea românilor de către barbarii cuceritori, 
căsătoriile cu romani ale femeilor dace, creştinarea românilor cu multe 
secole înainte de toate popoarele înconjurătoare), constituind dovada locului 
central pe care l-a ocupat cuvântul discutat în viaţa cotidiană a poporului din 
toate perioadele dezvoltării sale. 

S-a înlăturat cu dovezi de netăgăduit părerea că forma autentic 
populară a etnonimului ar fi numai rumân, varianta actuală (român) fiind 
rezultatul intervenţiei Şcolii Ardelene şi a curentului latinist. Atlasele şi 
monografiile dialectale evidenţiază că în graiurile daco – române de est şi în 
subdialectul fărşerot al aromânei circulă forma român, rezultată firesc din 
evoluţia fonetică dialectală (Arvinte, 1983: 85-90). Concluzia este că 
oamenii de cultură nu au „refăcut” forma autentic populară, ci au impus 
varianta dialectală cea mai apropiată de etimonul latin. 

Explicaţiile păstrării etnonimului romanus numai în limba română pot 
fi găsite în izolarea geografică a românilor faţă de celelalte popoare 
romanice, care a determinat necesitatea detaşării şi prin nume de populaţiile 
barbare; în apartenenţa şi legăturile economice, politice şi culturale cu 
Imperiul Roman de Răsărit, a cărui civilizaţie se bucura de mare prestigiu în 
aceste regiuni; în lipsa unor formaţiuni statale puternice şi de durată ale 
barbarilor, care să fi făcut posibilă crearea unor etnonime noi, ca în Occident 
(tipul Franţa, Normandia, Andaluzia, Lombardia); în persistenţa unor 
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cuvinte înrudite formal şi semantic: (limba) română, urmaşa variantei 
populare (limba romana) pentru lingua latina, care rămăsese singura în uz 
după secolul al IV-lea (limba de cultură fiind în partea răsăriteană greaca), 
adjectivul românesc şi adverbul româneşte, formaţi se pare încă în latina 
dunăreană cu ajutorul sufixului autohton cunoscut -esc (termenii omologi 
din celelalte limbi romanice, proveniţi din latinul romanice, au „alunecat” 
semantic spre alte domenii – „roman” ca specie literară, „romantic”, 
„romanţă” (Arvinte, 1983: 47-64). 

Ţinând seama de puternica înrădăcinare a etnonimului român şi a 
derivatelor sale în viaţa şi spiritualitatea poporului român, devine evident că 
termenul România, considerat de unii o creaţie semisavantă, are o bază 
nemijlocită în materialul lingvistic popular, cultă fiind doar calea prin care 
s-a impus pe plan naţional şi internaţional (Arvinte, 1983: 80-84).                   
Într-adevăr, apelativul omonim românie este atestat cu câteva sute de ani 
înainte (începând cu secolul al XVII-lea) de apariţia numelui propriu 
România (folosit îndeosebi de generaţia paşoptistă în lupta pentru realizarea 
unificării politice a românilor) (Stănescu, 1969: 252-254), sensurile în care a 
circulat constituind o filieră semantică ce conduce spre funcţia de nume de 
ţară: „limba română” (compară cu lătinie, slavonie, românism), „totalitatea 
românilor” (sinonim cu actualul românime) (Stoicescu, 1983: 148-150). 
Continuând această metamorfoză semantică, numele propriu România a 
desemnat pe rând „teritoriul locuit de români” (fosta provincie romană 
deci), „ţara românilor” şi „statul românesc” (Arvinte, 1983: 122-145) o dată 
cu reunificarea politică naţională. Observăm în treacăt că România reface, la 
distanţă de veacuri, procesul de toponimizare al termenului Ţara 
Românească, generalizând la nivelul oficial ceea ce în limbajul popular a 
fost mereu general (supraordonarea semantică a etnonimului român faţă de 
apelativele muntean, moldovean, ardelean, bănăţean, dobrogean, oltean 
având sens de apartenenţă la o regiune geografică). Celelalte două state 
româneşti, formate mai târziu, nu au mai putut cuprinde în numele lor 
apelativul român pentru a nu da naştere la confuzii (Arvinte, 1983: 182). 

Întemeierea aserţiunilor de mai sus este confirmată de paralelismul 
etnonimului sinonim valah, vlah, dat de germani (Walach) populaţiei latine 
şi preluat de celelalte popoare, care şi-a restrâns, probabil din aceleaşi 
motive discutate mai sus cu referire la apelativul român, sensul la populaţia 
latină din Walahia, apoi la poporul rezultat din simbioza acestei populaţii cu 
băştinaşii daci – poporul român (Maciu, 1975: 1324) (etnonimele actuale 
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Welsh şi Wallon Rosseti 1986: 198; 743), deşi provin dintr-un etimon 
comun, au avut o evoluţie fonetică şi semantică ce a făcut încă de mult 
imposibilă pentru masa vorbitorilor identificarea cu termenul având aceeaşi 
etimologie, valah). Din apelativul respectiv s-a format numele propriu 
Valahia, care a denumit în Evul mediu îndeosebi Muntenia, dar în multe 
documente şi celelalte ţări româneşti – Moldova, Transilvania (se zicea 
chiar Valahia Mare şi Valahia Mică, ori Ugrovlahia şi Moldovlahia, 
Transalpina şi Cisalplina, Superioare şi Inferioare, iar Ştefan cel Mare 
numea Ţara Românească „l’altra Valachia”) sau chiar toate teritoriile locuite 
de români (Graur, 1972: 30). Semnificative sunt şi formaţiile Romänien-
Walachiei, Vlaho-românesc (Stoicescu 1983: 130-140), care par tautologice 
dar, de fapt, glosează termenul românesc cu cel dat de străini, şi confuzia 
care se face în străvechiul poem german Cântecul nibelungilor între 
etnonimul şi antroponimul omonim, un cavaler venit din Valahia fiind 
numit Rămunc (= român) (Arvinte, 1983: 69-196). 

Nu puţine sunt sursele medievale în care numele Dacia este asociat 
întregului teritoriu locuit de români, statele existente în acest teritoriu fiind 
Dacii, ceea ce dovedeşte existenţa în interior şi în exterior a unei conştiinţe 
clare a unităţii etnice a populaţiei din aceste state (Graur, 1972: 116). 

Aşadar, „miracolul românesc” al dăinuirii întru latinitate la o analiză 
atentă se dovedeşte a nu fi decât o forţă – într-adevăr miraculoasă – de 
rezistenţă, şi în acest plan, la presiuni destructive, de conservare a identităţii 
în condiţii deosebit de vitrege, care au reuşit numai să subţieze vremelnic, 
dar nu să anihileze firicelele de legătură lingvistică cu originea; acestea, 
subzistând în stare latentă, au devenit, în condiţii prielnice, active şi au dat 
numele actului de refacere, după secole, a situaţiei originare – un popor unic 
(român) descendent al romanilor şi dacilor, într-o ţară unică (România), 
constituită în spaţiul în care au vieţuit şi muncit strămoşii săi şi ei înșişi. 
 

IV. Individualitate în cadrul latinităţii şi afinităţi regionale 
 

Continuitatea limbii române ca limbă latină vorbită neîntrerupt în 
spaţiul carpato-danubiano-pontic şi unitatea ei funciară şi mereu reîntinerită 
în mod instinctiv, apoi conştient, pe cale culturală, sunt complementare unei 
alte particularităţi observate de specialişti – pronunţata sa individualitate 
între celelalte limbi romanice, în spaţiul balcanic şi în Europa. Afirmaţia lui 
V. Kiparsky că „limba română […] din punct de vedere lingvistic este cea 
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mai interesantă din Europa” (Kiparsky 1944:42, apud Coşeriu 2005: 70-75) 
poate surprinde la prima vedere, dar este pe deplin justificată de 
complexitatea interferenţelor şi determinărilor limbii române. Eugen 
Coşeriu (Coșeriu, 2005: 73) a arătat că limba română s-a format ca limbă 
romanică fără a avea secole de-a rândul legătură cu limba latină clasică 
(lingvistul Leonardo Olschi era nedumerit cum a putut rezista latinitatea 
unei limbi, care nu a beneficiat de scrisul Sfântului Augustin şi a altor 
scriitori creştini), în mod natural, fiind singura continuatoare a limbii latine 
vorbite (fiind, de aceea, mai autentică decât celelalte limbi romanice, cum 
spunea W. Meyer-Lubke); limba română are un substrat specific (celelalte 
au, în general, substrat celtic), traco-dacic, pe care îl putem cunoaşte, în 
măsură limitată, e drept, numai cu ajutorul analizei unor fapte ale acestei 
limbi; limba română are şi un superstrat specific, cel slav, care s-a constituit 
timp de secole ca limbă de cultură (paleoslavă), în comparaţie cu Romania 
occidentală care a folosit latina clasică. Dacă ţinem seama şi de influenţele 
unor limbi neindoeuropene, maghiara şi turca, ale limbii greceşti şi de 
apartenenţa la uniunea lingvistică balcanică, putem înţelege rolul de punte 
lingvistică şi culturală (Niculescu, 1965:1) (în primul rând între romanitate 
şi neromanitate) pe care-l ocupă limba română în Europa de Est. 

Individualitatea limbii române între celelalte limbi romanice are la 
bază o seamă de particularităţi importante privind naşterea şi evoluţia sa ca 
limbă autonomă. În primul rând, este vorba de caracterul popular al latinei 
dunărene, care a făcut ca ea să nu folosească termeni culţi (ca: res, causa, 
gaudium, mater, pater etc.), preferând, în schimb, cuvinte populare şi 
arhaice (lingula, furca, equa etc.) sau cuvinte deviate semantic spre concret 
(veteranus – bătrân, pavimentum – pământ). Acest caracter popular s-a 
putut menţine datorită evoluţiei ulterioare în afara influenţei directe a latinei 
clasice, infuziile latine venite prin intermediul structurilor politico-
economice bizantine şi al religiei creştine (începută în haină latină, aşa cum 
probează terminologia religioasă de bază: Dumnezeu, înger, cruce, botez, 
rugăciune etc.) fiind prea slabe şi de scurtă durată. Urmarea acestor realităţi 
este caracterul rustic, pastoral şi agricol al civilizaţiei româneşti născânde 
şi a limbii care o reflecta. Româna s-a dezvoltat în această perioadă, ca 
limbă romanică numai în virtutea unei fidelităţi lingvistice instinctuale 
(Niculescu, 1978: 5), nesusţinută şi necenzurată de factori culturali, ceea ce 
se observă în structurile sale redundante şi reiterante (determinare 
hipertrofiată, tip prietenul meu cel mai bun; construcţiile pronominale 
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discontinue şi reluate, tip îl văd pe el, studenta al cărei frate e sportiv; 
negaţia supletivă de felul nu mi-a spus nimic; procedeele interogative cu 
pronominalizări redundante opoziţionale: Ce mai faci tu, Stancule? etc.). 
După o lungă perioadă de aculturaţie orientală, bizantino-slavo-neogreacă, 
în care româna a dat dovadă de o rezistenţă rar întâlnită în istoria limbilor, 
ea intră în aria de influenţă occidentală, latino-romanică (graţie redeşteptării 
conştiinţei etnoculturale a românilor, ca popor latin, cu o limbă neolatină 
vorbită neîntrerupt în teritoriul său originar), care adaugă fidelităţii 
lingvistice instinctuale o fidelitate culturală (Niculescu, 1978: 5-7), 
conştientă şi programatică.  

Dacă astăzi aceste teritorii nu aparţin „României pierdute” (cum este 
cazul cu vechile provincii romanice Pannonia, Dalmaţia, Moesia etc.), ci 
marii familii a popoarelor romanice, „este meritul mare al acestor 
comunităţi lingvistice latine modeste şi izolate care au ştiut să-şi păstreze, 
printr-un puternic şi continuu act de fidelitate limba Romei, maiestas 
romana (Niculescu, 1978: 278), şi să-şi reconstruiască după 11-12 secole, o 
cultură modernă în concordanţă cu a celorlalte popoare romanice”. 
„Latinitatea românească de limbă şi de cultură este, în mod exclusiv, opera 
românilor care au trebuit, non pro gloria sed pro salute pugnare” 
(Niculescu, 1978: 279). 

Printre mecanismele intime care i-au asigurat românei continuitatea şi 
identitatea latino-romanică lingviştii au descoperit „permisivitatea” sa 
accentuată faţă de elementele vii din limba populară, dialecte sau chiar 
argouri, care au pătruns cu uşurinţă în varianta cultă, coexistând frecvent cu 
elementele selectate de normă şi devenite de multe ori arhaice (Niculescu, 
2007: 413-420). Leo Spitzer aprecia, încă din 1948, că limba română 
prezintă particularitatea de a fi un „limbaj în libertate”, iar Alf Lombard 
considera, câţiva ani mai târziu că limba română este o limbă romanică „mai 
puţin fixată”. E posibil ca lucrarea lui Iorgu Iordan, Limba română actuală. 
O gramatică a greşelilor din 1943 să fi sugerat astfel de afirmaţii, prin 
noianul de forme paralele, culte şi „populare”, existente în uz. Ea concretiza, 
astfel, un fenomen socio-cultural şi lingvistic sui generis: „începând din 
secolul al XIX-lea, limba culturii noastre literare este apropiată de limba 
vorbită, lăsându-se pătrunsă, lexical sau gramatical, de forme „de jos” ale 
oralităţii”. Fenomenul a avut consecinţe importante pentru specificul limbii 
noastre: „Limba română cultă a evoluat aşadar în deplină libertate, fără 
constrângeri academice sau limite de corectitudine şi şi-a păstrat o «forţă de 
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expresie» deosebită de a altor limbi romanice mai bine «supravegheate», dar 
mai «neutre», precum (exemplul este bine cunoscut) franceza” (Niculescu 
2007: 418).  

Formele duble ca ţărance/ţăranci, căpşune/căpşuni, acumulatori/acu-
mulatoare, hoteluri/hotele, dă apă la cai/dă apă cailor (Eminescu însuşi 
zice: învelişul de la cărţi ei mi le rod), publicul încurajează pe sportivii 
români/publicul încurajează sportivii români etc. coexistă în limbă, fie ca 
dublete literare, fie ca variante având diferite conotaţii, concurenţa 
marcându-le dar fără a le înlătura întotdeauna. Alexandru Niculescu 
observă: „nu fără maliţie am putea considera limba noastră cultă românească 
cea mai «democratică» limba literară romanică: ea nu a avut de luptat cu 
nicio coerciţiune culturală (precum limbile romanice occidentale care au 
avut de «luptat» cu latina” (Niculescu, 2007: 420). Poate că această 
permisivitate a permis re-romanizarea, iar începând cu secolul al XIX-lea 
re-latinizarea şi re-romanizarea periodică a limbii, după perioade uneori 
lungi de influenţe exercitate de slavă, maghiară, turcă, (să nu uităm de 
ospitalitatea ridicată a românei, deja menţionată). 

Instinctual, limba română s-a deschis influenţelor, dar şi-a creat şi 
anticorpi pentru diminuarea efectelor acestora prin încurajarea „primenirii” 
(ceea ce înseamnă inclusiv marginalizarea sau înlăturarea multora dintre 
împrumuturi) cu ajutorul sursei nesecate a limbii populare, păstrătoare a 
filonului latin originar, şi printr-o creativitate activă, în spiritul structurilor 
latine moştenite sau al structurilor latino-romanice moderne împrumutate. 

Cristian Moroianu (2006) identifică o latinitate „ascunsă” a limbii 
române, care interferează, de fapt, în structura de adâncime, cu forţa 
creativităţii latente manifestată în diverse forme de limba română şi care 
amplifică, prin productivitatea ridicată a elementelor moştenite, latinitatea 
limbii noastre. De exemplu, pronumele latinesc popular illus, -a, -um, are ca 
urmaşi în limba română pronumele personal (el, ea), articolul hotărât 
enclitic (-l, -a), articolul posesiv (al, a), şi pronumele demonstrativ (ăl, a); 
sunt numeroase dubletele provenite din acelaşi element moştenit (spată şi 
spate, toartă, şi turtă, numeralul cardinal un, o şi articolul nehotărât un, o 
etc.). Evoluţia internă multiplică şi ea moştenirea latină: a cere şi a cerşi, 
cap şi capăt, oală şi ol, şiră şi şir etc.; cozi şi coade; coarne şi corni;                
adj. adânc şi subst. adânc, adj. drept, dreaptă şi subst. drept şi dreapta etc. 

Tot latinitate „ascunsă” sunt considerate împrumuturile indirecte (prin 
intermediar) din latina savantă: comoară (din lat. camera, prin slavă), cârjă 
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(din cruce, prin slavă), lighioană (din legionis, prin slavă), fashion (din 
factionem, prin engleză) etc. 

Amploarea şi rolul acestor „agenţi” ai latinităţii în structura limbii 
române sunt semnificative: „Din totalul celor peste 1500 de dublete şi 
triplete etimologice lexicale existente în română, cea mai mare parte este 
alcătuită din cuvinte provenite prin moştenire şi prin împrumut (direct sau 
indirect), din limba latină. Aşa cum pe deplin demonstrează evoluţia lor 
internă […] şi mixtă, acestea au o importanţă fundamentală din cel puţin 
două puncte de vedere: pe de o parte, sunt cuvinte rezistente şi foarte 
prolifice (mai ales cele moştenite); pe de altă parte, odată cu regăsirea şi 
întărirea raporturilor culturale cu Occidentul neolatin, ele reprezintă 
adevăratele modele sistematice de organizare a vocabularului (Niculescu, 
2007: 21). 

Limba română şi-a manifestat şi îşi manifestă fidelitatea faţă de 
latinitate (în sensul foarte larg) şi pe alte planuri şi în diverse alte moduri. 
Un exemplu grăitor îl reprezintă antroponimia românească, menţinută 
mereu aproape de romanitate, nu neapărat cantitativ, ci prin vechi nume 
populare moştenite (Îndrea < Andreas, Îndon < Antonius, Medrea < 
Demetrius, Nicoară < Nicolaus), prin porecle formate de la apelative 
moştenite din latină (bărbat, făt, geamăn, căpăţână, ureche, albu, grasu, 
berbec, albină, arbore, brumă etc.), devenite nume de familie (Bărbat, 
Fătu, Geamănu etc.), prin „corespondenţa dintre numele de persoane 
româneşti şi cele din diferitele limbi neolatine, mai ales în privinţa uzului 
antroponimic al cuvintelor atribuite aceluiaşi etimon” (Tomescu, 2007: 
539,543). Se exemplifică prin urmaşele apelativului latinesc capra > port. 
Cabra, sp. Cabra, it. Capra, fr. Chièvre, rom. Capră – fiecare cu mai multe 
variante fonetice. Dacă adăugăm şi numeroasele împrumuturi moderne de 
nume de botez din onomasticul romanic occidental (Alice, Beatrice, Bianca, 
Carmen, Corina, George, Graţiela, Consuela, Cornel, Leonard, Eugen, 
Melisa, Robert, Miruna, Tereza, Virginia etc.), putem conchide că 
„omogenitatea numelor de persoană din diferite sisteme neolatine permite 
reunirea lor într-un corpus al onomasticii romanice de-lexicale” (Marin, 
2004: 310). 

Lumea lingvistică romanică, din care fac parte şi românii, are, pe lângă 
aspectele specifice fiecărei limbi surori, o remarcabilă unitate: circa 500 de 
termeni fundamentali, de utilizare curentă (conjuncţii: aut, si etc.; propoziţii: 
ad, contra, de, in etc.; pronume: alter, ego, ille, nos etc.; adverbe: heri, 
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magis, mane, non, quando etc.; verbe: adjutare, battuere, cadere, credere, 
dare, vedere, venire etc.; substantive: barbă, bucca, caput, caro, costa, filius 
etc. adjective: decem, mille, novem, pocto etc.), câteva schimbări fonetice 
(căderea finalelor consonantice; dispariţia diftongului au, prin monoftongare 
sau prin diereză; diftongarea vocalei accentuate e scurt; transformarea în 
africate sau în fricative a consoanelor urmate de una dintre vocalele palatale 
etc.), şi tendinţe morfologice (reducerea sistemului cazual, apariţia 
articolului şi a condiţionalului, crearea unor forme perifrastice de viitor, 
multiple coincidenţe în paradigma pronumelui şi a verbului etc.). Această 
unitate a fost edificată, cum a demonstrat M. Sala, pe trunchiul unitar 
originar al latinei populare, prin infuzii revitalizante din latina savantă (mai 
devreme şi o perioadă mai lungă în limbile occidentale şi mai târziu, dar 
intens, în limba română) şi prin influenţele romanice (de care româna a 
beneficiat din plin). Exemplele prezentate anterior sunt revelatoare pentru 
latinitatea originară a limbii române şi pentru fidelitatea ei instinctivă, apoi 
conştientă, faţă de trunchiul latino-romanic, care au făcut ca meleagurile 
carpato-danubiano-pontice să nu aparţină României „pierdute” (ca Britania 
sau Panonia, de exemplu), ci să se menţină ca părţi ale României „vii”. 
Putem afirma, pe această bază, că, prin apartenenţa la prestigioasa familie 
romanică, limba română reprezintă unul dintre atuurile noastre europene. 

Cercetări recente ale vocabularului românesc au demonstrat că 
„elementul moştenit ocupă, prin cele 30,29% procente, locul I (dacă la 
aceasta adăugăm şi creaţiile româneşti ce reprezintă 24,68%, ajungem la un 
procent de 54,97%). Dacă adăugăm şi elementele împrumutate din latină şi 
din limbile romanice se ajunge la 75,60%”, justificând afirmaţia că 
„diversele influenţe lexicale deşi numeric multe, în cursul istoriei românilor, 
nu au afectat poziţia elementului latin moştenit.” (Sala, 1998:100) 

Considerarea, în perspectivă genealogică, a limbii române drept limba 
latină „actualizată” este prezentată sugestiv de Sextil Puşcariu printr-o 
comparaţie revelatoare: „Limba română de azi e însăşi limba latină […], cu 
modificările ivite în cursul veacurilor, precum pielea de pe corpul nostru 
este tot pielea cu care ne-am născut, cu aceeaşi culoare şi cu aceleaşi semne 
şi aluniţe, ca şi în pruncie, deşi toate celulele ei s-au împrospătat în curgerea 
timpului” (Pușcariu, 1940). 

Nu este locul aici să reconstituim şi alte detalii ale drumului parcurs de 
limba română pentru a-şi menţine şi a-şi întări acest statut, nici meritele 
oamenilor de cultură care au luptat pentru recunoaşterea, menţinerea şi 
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îmbogăţirea identităţii ei latino-romanice, pentru unitate şi modernizare, în 
condiţiile confruntării cu dificultăţi şi ameninţări diverse de-a lungul 
istoriei. Credem însă că, luând pildă de la înaintaşi, avem datoria de a-i 
păstra intacte valorile, de a-i ridica permanent valenţele de expresie – în 
consonanţă cu standardele marilor limbi de cultură – şi de a o apăra de 
pericolele care i-ar putea împiedica funcţionarea şi dezvoltarea. 

Fără a dramatiza, menţionăm, printre riscurile externe readucerea pe 
tapet a aberaţiei numită limba moldovenească, iar printre riscurile interne: 
invazia de neologisme, nesocotirea normelor literare de scriere şi pronunţare 
(chiar de către oameni cu pretenţii de cultură) și analfabetismul crescând în 
rândul tinerilor (din cauza abandonului şcolar, total sau parţial).  

Consecinţele neglijării acestor riscuri pot fi, într-o ordine graduală, 
pierderea încrederii în limba română ca limbă de cultură; diminuarea forţei 
de expresie şi a caracterului îngrijit, normat, unitar al limbii literare; 
restrângerea numărului de vorbitori (este evidentă tendinţa scăderii 
numărului vorbitorilor de limba română din afara graniţelor şi a creşterii 
numărului de cetăţeni români care nu vorbesc româna sau o vorbesc foarte 
prost); secesiunea lingvistică şi culturală internă; compromiterea spaţiilor 
noastre etnoculturale extrateritoriale (care dobândesc, în viitoarea 
arhitectură europeană, un loc important). 

Soluţia cea mai eficientă, în aceste condiţii, este revigorarea conştiinţei 
că limba română este un vector principal al interesului naţional. Sunt de 
menţionat, din această perspectivă, luările de poziţie şi iniţiativele 
parlamentare şi extraparlamentare, vizând protejarea limbii române. 

Exemplul cel mai încurajator în acest sens ni-l dă vigoarea şi echilibrul 
limbii române înseşi, care, aşa cum a dovedit de-a lungul frământatei sale 
istorii, are calitatea de a găsi optimul, extrapolând. Putem spune că mai 
îngrijorătoare decât piedicile obişnuite, pe care limba română le-a înlăturat 
mereu, sunt nepăsarea faţă de soarta sa şi etichetarea iniţiativelor de a o 
apăra şi dezvolta drept „depăşite”. Cei care consideră oportune astfel de 
iniţiative pot avea ca argument rolul de punte de legătură (Niculescu, 
2007: 279) pe care limba română trebuie să-l joace în procesul de integrare 
europeană, intermediind permanent atât influenţele venite din partea altor 
popoare (prin traduceri, sinteze, prelucrări etc. sau chiar ca bază pentru 
învăţarea de limbi străine), cât şi oferta românească la fondul cultural comun 
(care, înainte de a fi transmisă altor popoare, trebuie încorporată 
spiritualităţii româneşti). 
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V. Atuurile sincronizării 

 

Una dintre întrebările pe care trebuie să ni le punem este în ce măsură 
limba română este sau nu pregătită pentru integrarea europeană şi să 
reflectăm asupra problemelor pe care aceasta le implică, cu atât mai mult cu 
cât, cel puţin potrivit concepţiei dominante actualmente în cadrul Uniunii 
Europene, se consideră că „limbile naţionale ale statelor membre sunt şi vor 
rămâne un factor important de îmbogăţire şi pe plan internaţional.” (Vintilă- 
Rădulescu, 2004: 37). Limba română are câteva atuuri în perspectiva 
multilingvismului european, pe care este bine să le cunoaştem, să le reliefăm 
şi să le întărim. Este o limbă europeană, atât geografic, cât şi prin 
apartenenţa la marea familie lingvistică indoeuropeană (din care fac parte 
majoritatea limbilor vorbite în Statele Uniunii Europene). Este unica 
reprezentantă actuală a latinităţii în Estul Europei, putând servi drept punte 
între romanitate şi neromanitate în această zonă. Are un număr mare de 
vorbitori (circa 29 de milioane), situaţi în mai multe state europene. A avut 
şi are relaţii de schimbări lingvistice reciproce cu multe limbi ale Uniunii, 
ceea ce o face să fie un fel de nod de răspântie lingvistică în diferite 
„coridoare” culturale europene. Aplicarea, în ortografie mai ales, a 
principiului etimologic (scrierea neologismelor, până sunt adaptate în uz 
sistemului intern, ca în limba de origine) o face destul de uşor de învăţat şi 
de înţeles chiar de către vorbitorii puţini iniţiaţi sau neiniţiaţi (foarte multe 
anglicisme, de exemplu, se menţin aproape de formele originare). Este „una 
dintre limbile partenere privilegiate în anumite instanţe ale francofoniei din 
care face parte România, de exemplu în Rital (Reţeaua francofonă de 
amenajare lingvistică) (Vintilă-Rădulescu, 2004: 41). În ultimele decenii, 
numeroşi străini (studenţi, masteranzi, oameni de afaceri etc.) au învăţat, în 
sistem şcolar sau privat limba română. Specialiştii au realizat studii asupra 
limbii române ca limbă ţintă şi instrumente didactice de învăţare a ei 
(gramatici, dicţionare, culegeri de exerciţii, ghiduri). Recomandarea Uniunii 
Europene de a se învăţa şi alte limbi decât cele de circulaţie internaţională 
găseşte, aşadar, limba română pregătită pe plan ştiinţific şi didactic. 
Asigurând minorităţilor naţionale posibilitatea de a urma învăţământul în 
limba maternă şi de a-şi dezvolta cultura şi tradiţiile, România se aşteaptă la 
aceleaşi înlesniri pentru minoritarii români de pe teritoriul altor state 
europene. 
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Nu putem fi decât de acord cu Ioana Vintilă – Rădulescu, că „dacă 
negocierile în vederea aderării la Uniunea Europeană ar prevedea un capitol 
referitor la aspectele lingvistice, româna l-ar putea încheia imediat, deoarece 
a îndeplinit spontan, cu anticipaţie, toate condiţiile cerute” (Vintilă- 
Rădulescu, 2004: 47). Fundamentul acestei situaţii îl constituie latinitatea 
originară a limbii române, mereu împrospătată printr-o fidelitate latino-
romanică susţinută de-a lungul întregii sale evoluţii istorice, dezvoltarea 
unitară care i-a menţinut identitatea şi forţa de supravieţuire, continua 
modernizare şi sincronizare cu limbile de cultură europene, în primul rând 
cu cele romanice. Lingviştii străini au remarcat specificul limbii române şi 
importanţa ei pentru romanitate şi pentru lingvistica europeană, anticipând 
parcă rolul pe care îl va juca în susţinerea locului important ocupat de 
români şi de România în arhitectura Europei unite. Câteva opinii ale 
acestora sunt relevante din această perspectivă: „Româna este deci mult mai 
conservatoare decât pare […] Ea este de aceea preţioasă pentru a cunoaşte 
latina vorbită din secolul al II-lea d. Cr.” (Bonfante, 1973: 98-99); „Poate 
părea butadă, dar este totuşi un adevăr ştiinţific: abaterile în raport cu 
modelul romanic sunt adesea pentru română un mijloc de a-şi afirma 
romanitatea sa profundă şi chiar, îndrăznim să spunem, hiperromanitatea 
sa.” (Bouvier, 1975-1976: 22) „Româna este copilul separat devreme de 
familie, care, în ciuda celei mai puternice influenţe din noua ambianţă, a 
păstrat cu cea mai mare fidelitate vechile trăsături comune ale familiei” 
(Gamillscheg, 1936: 32). 

„Lucrurile se schimbă când se repune la locul ei limba romanică ce 
este piatra unghiulară a oricărei lingvistici romanice, româna.” (Goudet, 
1975-1976: 216-217). 

Aprecierea lingvistului suedez Alf Lombard (Lombard, 1954: VII) 
privind rolul limbii române în lumea romanică poate constitui un corolar al 
acestor afirmaţii: „orice cercetare comparativă care nu ţine seama de 
latinitatea din est este mai mult sau mai puţin zadarnică sau măcar 
incompletă. De fapt, o asemenea cercetare te face să te gândeşti, într-un fel, 
la o masă căreia meşterul s-ar fi mulţumit să-i pună trei picioare în loc de 
patru – gândiţi-vă la cele trei principale limbi surori: franceza, spaniola şi 
italiana –, lăsând al patrulea colţ al mobilei fără sprijin, într-un echilibru 
puţin sigur.” (Lombard, 1954: VII)  
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VI. Forţa unităţii interne şi a continuităţii 

 

Unul dintre resorturile care au potenţat conservarea identităţii culturale 
româneşti de-a lungul istoriei l-a reprezentat unitatea limbii române, 
recunoscută în mod unanim de lingvişti şi de oameni de cultură. Într-adevăr, 
limba română este una dintre cele mai unitare limbi din Europa. Varietăţile 
ei teritoriale sunt atât de apropiate între ele şi faţă de limba română standard, 
încât vorbitorii lor pot comunica între ei exprimându-se fiecare în graiul său, 
fără să fie nevoie de cunoaşterea graiului interlocutorului. 

Eugen Coşeriu a demonstrat că „limba română ca limbă istorică este 
[…] mai unitară decât alte limbi romanice: mult mai unitară decât limba 
istorică italiană […], mai unitară decât franceza şi cel puţin la fel de unitară 
ca spaniola istorică” (Enciclopedia limbii române, 2001: 594). Iar Sextil 
Puşcariu extinde unitatea la comparaţia dintre dialectele istorice: „Tot ce 
deosebeşte limba română, pe de o parte, de limba latină şi, pe de alta, de 
celelalte limbi romanice, e comun celor patru dialecte” (Enciclopedia limbii 
române, 2001: 594). Aşadar, unitatea limbii române este deopotrivă 
genealogică şi areală, geografică. Eugeniu Coşeriu a demonstrat că româna 
are şi o unitate tipologică care „este unitatea tuturor limbilor romanice, în 
afară de franceza modernă, care s-a îndepărtat de tipul general romanic” 
(Coşeriu, 2005: 133). 

Ceea ce este uimitor pentru unitatea limbii române este faptul că ea s-a 
format şi păstrat în condiţiile în care, din punctul de vedere politico-
administrativ, teritoriul destul de larg pe care a fost folosită nu a fost unitar. 
Sau, mai bine zis, deşi politico-administrativ teritoriul pe care s-a format şi a 
continuat să existe poporul român nu a fost totdeauna unit, acesta a cunoscut 
o remarcabilă şi permanentă unitate în ceea ce priveşte cultura şi civilizaţia, 
obiceiurile şi, nu în ultimul timp, limba sa. Unirea politico-administrativă nu 
a făcut decât să recunoască şi să confirme unitatea care, prin trăsăturile cele 
mai profunde ale fiinţei poporului nostru, exista deja de veacuri, de la 
începuturile sale. 

Urmărirea modului cum a luat naştere această unitate a limbii şi în care 
s-a manifestat de-a lungul timpului prezintă interes din perspectiva luptei 
seculare a românilor pentru realizarea unităţii lor naţionale, cu care se 
conjugă permanent. 
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Limba română s-a format ca rezultat al evoluţiei limbii latine în aria 
carpato – dunăreano – pontică (Dacia, Panonia de sud, Dardania, Moesia 
superioară şi inferioară) aproximativ în perioada secolelor I-VII, în urma 
contactelor strânse dintre populaţia română şi cea traco-dacică, apoi a 
convieţuirii acestor populaţii, înainte şi după retragerea autorităţilor romane. 
Noul idiom nu este de fapt decât limba latină populară vorbită de populaţia 
romană colonizată şi de populaţia traco-dacică băştinaşă. Acesta a dezvoltat 
unele tendinţe latente în latina populară, pe fondul unei influenţe, greu de 
stabilit astăzi în detalii, dar oricum de amploare redusă, din partea limbii-
substrat traco-dacice (se păstrează în română circa 80 de cuvinte provenite 
din substrat). Primul element de unitate îl constituie latina populară vorbită 
în aceste părţi, care, aşa cum arată cele peste 3000 de inscripţii descoperite 
până acum, era o limbă unitară (Fischer, 1985: 50-52). Al doilea, şi poate nu 
mai puţin important, element de unitate l-a constituit substratul, care, era 
reprezentat de aceeaşi limbă indoeuropeană vorbită timp de milenii în acest 
spaţiu şi cunoscută astăzi sub numele de limba traco-dacă.  

Aşadar limba română s-a născut ca limbă unitară, cu puţine şi 
neînsemnate variante regionale. Unitatea ei, ca şi a poporului care o 
vorbeşte, este originară. De altfel, aşa cum se ştie, perioada de după secolul 
al VII-lea, când, după opinia celor mai autorizaţi specialişti, procesul de 
formare a limbii române era, în trăsăturile sale fonetice, gramaticale şi 
lexicale de bază, încheiat şi secolele X-XII, când, ca urmare a presiunii 
maselor de slavi emigrate pe aceste meleaguri, au fost rupte din masa 
compactă a vorbitorilor de română, împinse spre sud şi vest şi izolate de 
aceste grupuri mari de populaţie, a fost denumită româna comună sau 
româna primitivă comună. 

Unitatea limbii române a fost, în această perioadă, atât de puternică, 
încât dialectele dacoromân, istroromân, meglenoromân şi aromân, rezultate 
din evoluţia ulterioară divergentă a limbii vorbite de aceste mase de 
vorbitori, izolate între ele, geografic, cultural şi lingvistic, timp de aproape 
un mileniu, împotriva diferenţierilor lingvistice existente între aceste 
dialecte, păstrează şi astăzi structura gramaticală şi lexicul de bază comune, 
ceea ce face ca înţelegerea între vorbitorii lor să fie încă posibilă, iar 
unitatea originară a graiurilor încă vizibilă. Acest lucru s-a demonstrat de 
mai multe ori prin prezentarea paralelă a unor texte în cele patru dialecte. 

După întemeierea celor trei formaţiuni statale româneşti, Transilvania, 
Muntenia şi Moldova, conştiinţa apartenenţei la acelaşi neam, raporturile 
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frecvente, în plan politic, social-economic şi cultural, au făcut ca barierele 
geografice şi administrative să fie, din punct de vedere lingvistic, ca şi 
inexistente, astfel că deosebirile dialectale nu se accentuează în perioada 
secolelor XIII-XVI, iar unitatea remarcabilă a limbii noastre se păstrează. 
Un rol deosebit în contactul şi schimburile permanente între populaţia celor 
trei ţări române l-au avut păstorii români transhumanţi, care, pendulând pe 
teritoriile în care se vorbea limba română şi chiar dincolo de acestea, au 
alimentat şi revitalizat mereu unitatea culturală şi lingvistică a poporului 
român. Ca urmare a legăturilor strânse dintre românii din aceste regiuni, se 
poate observa că, de exemplu, în secolul al XVI-lea, pentru care avem o 
imagine a repartizării geografice a fenomenelor de limbă, graniţele 
dialectale nu coincid decât parţial cu cele administrative (Tratat de 
dialectologie românească 1984: 156-158). Unitatea de neam şi limbă s-a 
dovedit, deci, mai puternică şi în această perioadă decât vremelnicele 
fărâmiţări teritoriale politico-administrative, reflex al nivelului atins de 
societatea omenească şi al jocului de interese în această parte a Europei. Mai 
mult chiar, „faptul că graniţele politice nu au coincis cu cele lingvistice a 
favorizat apariţia timpurie a conştiinţei unităţii lingvistice şi etnice” (Gheţie 
1994: 147). 

Primele manifestări scrise ale limbii române, situate cronologic în 
preajma secolului al XVI-lea, deşi se înfăţişează într-o formă „dialectală”, în 
sensul folosirii preponderente a graiului vorbit de autorii sau traducătorii 
textelor, sunt destul de unitare şi de apropiate de limba literară actuală. 
„Dialectele literare”, invocate de unii specialişti mai mult prin comparaţie 
cu celelalte limbi romanice decât plecându-se de la realitatea limbii române, 
sunt atât de asemănătoare între ele şi atât de frecvent se înrudesc reciproc, 
încât oscilaţia între preponderenţa graiului şi cea a normei supradialectale se 
încheie în mai puţin de două secole cu victoria invariantei dialectale unice. 
În constituirea acestei invariante, un rol important l-au avut textele lui 
Coresi, cronicile secolelor XVI-XVII, Biblia de la Bucureşti, activitatea 
tipografică intensă din secolul al XVIII-lea. Acum se pun bazele limbii 
noastre literare, care, cu modificări cerute de dezvoltarea şi perfecţionarea 
limbii ca instrument de cultură, şi cu unele ajustări dialectale minime, a fost 
preluată şi îmbogăţită de autorii sau traducătorii de texte laice şi religioase, 
de cronicarii din toate cele trei ţări române şi se păstrează până astăzi. 

Istoria limbii române literare are două tendinţe dominante, două linii 
de forţă, pe care s-au canalizat eforturile şi preocupările oamenilor de 
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cultură: unificarea şi modernizarea. Unificarea se referă la adoptarea 
aceloraşi norme şi la acceptarea unor surse comune sau asemănătoare de 
îmbogăţire şi modernizare a limbii. Variantele literare regionale, conturate 
în jurul unor puternice centre culturale, se succed şi se ierarhizează în 
funcţie de condiţiile specifice fiecărei perioade, dar, după câteva ezitări în 
impunerea uneia sau alteia, se realizează o simbioză a acestora, urmare a 
înrâuririlor reciproce permanente şi a acceptării deliberate ca bază de 
unificare a variantei munteneşti. Limba română literară este, prin urmare, 
atât expresia unui grai, cel muntenesc, acceptat ca bază a unificării 
lingvistice, cât şi rezultanta contribuţiei tuturor celorlalte graiuri, în diferite 
proporţii, de la o etapă la alta.  

Dezvoltarea limbii literare nu a împiedicat unificarea: „la fiecare secol 
(1750, 1840 şi 1950) se succed unificări lingvistice. Unificarea lingvistică 
din 1750 s-a realizat printr-un consens tacit al oamenilor de cultură, cea din 
1840 reprezintă adeziunea deliberată a oamenilor de litere şi ştiinţă, impusă 
de necesitatea constituirii unei norme unice supradialectale (pe baza graiului 
muntean). Lucrările normative din anii 1950-1960 consacră această stare de 
fapt subliniind rolul unificator jucat de graiul muntenesc în prima jumătate a 
secolului nostru” (Avram, Sala, 2001: 90). 

Cine a impus această normă supradialectală? În nici un caz nu 
administraţia şi nici Biserica. Ea a fost urmarea unor resorturi mult mai 
adânci, a conştiinţei că întreaga cultură făurită în cele trei ţări trebuie să 
îmbrace o haină unitară, să fie asimilată cu uşurinţă de toţi locuitorii 
acestora, care, aşa cum spunea cronicarul, „tot de un neam sunt”. În acest 
spirit s-au exprimat fără echivoc şi au acţionat prin scrisul lor Simion 
Ştefan, Dosoftei, Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino 
Stolnicul, Dimitrie Cantemir şi alţi cărturari ai perioadei de pionierat a 
culturii noastre şi, implicit, a limbii noastre literare. Acum, unitatea 
poporului român este afirmată pe bază de documente şi principii, conştiinţa 
ei capătă prestigiul cuvântului scris şi, ceea ce e mai important, unul dintre 
argumentele de bază ale unităţii poporului îl constituie unitatea limbii 
acestuia. Ceea ce era o realitate latentă în limba populară reuşeşte să se 
constituie, prin consensul tacit al oamenilor de cultură ai timpului, şi la 
nivelul limbii literare. Unitatea limbii române populare este moştenită, 
funciară. Unitatea limbii române literare este rezultatul unui proces conştient 
îndelung şi perseverent. 
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Odată cu reprezentanţii Şcolii Ardelene, latinitatea, continuitatea şi 
unitatea limbii române devin argumente puternice pentru afirmarea 
drepturilor românilor din Transilvania. Tot ei încep să impună alfabetul latin 
în locul celui chirilic. 

Secolele al XVII-lea şi, mai ales, al XVIII-lea, aduc o eliberare treptată 
a limbii literare de sub tutela limbii bisericeşti şi o regenerare a ei din 
sursele limbii populare. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu apariţia unor manuale şi cărţi 
tehnice, se adaugă limbii literare o serie de termeni noi. Asistăm la o primă 
încercare de constituire a unui stil ştiinţific românesc. Unitatea se continuă 
în condiţiile procesului de îmbogăţire şi nuanţare a limbii române. Limba 
populară a fost cea care a constituit coloana vertebrală a unificării limbii 
literare, cea care a împiedicat, prin permanenta îmbogăţire a variantei culte, 
excesele cosmopolite ale împrumuturilor de neologisme, care, având de 
multe ori un caracter specific local, subminau unitatea limbii literare. 

 
VII. Modernizare în spirit european 

 

Procesul de reromanizare, pe care îl putem numi, din perspectiva 
actuală, proces de europenizare, începe în primele secole ale scrisului 
românesc, prin intermediari non-latini (a se avea în vedere activitatea 
cronicarilor moldoveni şi munteni), se amplifică în secolul al XVIII-lea 
(îndeosebi prin D. Cantemir şi Şcoala Ardeleană) şi cucereşte întregul spaţiu 
spiritual românesc spre mijlocul secolului al XIX-lea. Cercetări mai noi 
demonstrează că „procesul relatinizării are o sferă mai largă decât se admite 
de obicei şi acoperă, fără nici un fel de exagerare, toate etapele din evoluţia 
limbii române” (Avram, Sala, 2001: 31), aducându-se în sprijinul acestei 
afirmaţii exemplele prefixelor şi sufixelor slave ne-, pre-, răz-, -anie, -aş,             
-că, -eală, -ean, -elnic, -eţ, -iş, -iţă, -nic, -oaică, -ni, care, adăugate şi unor 
rădăcini latineşti la origine, au dus la consolidarea acestor rădăcini în limba 
română. Unele tipuri flexionare moştenite, ca neutrele în –uri, verbele de 
conjugarea a IV-a cu prezent slab, formele de reflexiv sau numeralele 
compuse au putut fi şi ele consolidate prin influenţă slavă. După cum se ştie, 
terminologia ştiinţifică şi culturală modernă se formează începând cu 
secolul al XVIII-lea mai ales prin contribuţia directă sau prin intermedierea 
unor limbi nelatine ca neogreaca, germana sau rusa, etimologia multiplă 
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demonstrând afluenţa termenilor latineşti culţi prin mijlocirea mai multor 
surse paralele. 

Scriitorii paşoptişti (contribuţii deosebite având în special Alecu 
Russo, Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, 
Alexandru Odobescu, I. Eliade Rădulescu), înainte de actul formării statului 
unitar român, prin unirea Moldovei cu Muntenia, pe care o întrevedeau şi 
pentru care se luptau, au militat pentru păstrarea şi consolidarea unităţii 
limbii române literare, în condiţiile în care, ca limbă de cultură, aceasta 
cunoştea cea mai efervescentă perioadă din toată istoria sa de până acum: se 
îmbogăţea, prin opere literare de un ridicat nivel artistic, prin formarea şi 
consolidarea stilurilor publicistic, politico-administrativ şi a terminologiilor 
de specialitate. Preluând şi asimilând o mare cantitate de elemente noi şi 
fixând definitiv normele fonetice şi gramaticale, ar fi fost un mare pericol 
pentru unitatea românei literare dacă fiecare ţară ar fi făcut politica sa 
proprie în acest domeniu. Intelectualii vremii din cele trei ţări au simţit acest 
lucru şi şi-au dat mâna, impunând principii ce au asigurat, şi în acest 
puternic proces de îmbogăţire şi restructurare, o limbă literară unitară. 
Perioada aceasta se caracterizează prin aceea că adeziunea la norma 
supradialectală unică este rezultatul luptei conştiente a intelectualilor patrioţi 
pentru ca, prin unitatea limbii şi culturii, să păstreze intactă o premisă de 
prim ordin a unităţii statale a românilor. 

Desigur că dezvoltarea limbii române unitare devine, după istoricul act 
de la 24 ianuarie 1859, o preocupare a statutului unitar, sarcina fiind mult 
uşurată de progresele şi starea de spirit realizate în perioada premergătoare 
acestui măreţ eveniment din istoria noastră. 

Marii noştri scriitori, Eminescu, Creangă, Caragiale, împreună cu toţi 
colegii lor de generaţie, creează opere literare de o inestimabilă valoare, care 
contribuie la îmbogăţirea şi perfecţionarea limbii noastre literare, având ca 
bază solidă nesecatul izvor al limbii populare, al creaţiilor folclorice. 

Un rol important în dezvoltarea în continuare în mod unitar a limbii 
române l-a avut Academia Română, care, chiar de la înfiinţarea sa, în anul 
1866, şi-a propus, printre obiectivele ei principale, elaborarea unor 
instrumente de cultură, ca Dicţionarul şi Gramatica, care să asigure 
cunoaşterea şi normarea unitară a fenomenelor de limbă pe întreg teritoriul 
ţării. După unele ezitări şi excese de început, ea îşi va îndeplini în bune 
condiţiuni şi cu folos aceste obiective. 
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Semnificativă este şi atitudinea „Astrei” de la Sibiu, care, deşi 
asociaţie culturală provincială, a susţinut cu tărie ca tonul în problemele de 
limbă şi literatură trebuie să se dea numai în capitala României, la Bucureşti, 
pentru că numai în felul acesta se poate apăra şi întări caracterul unitar al 
limbii române şi al culturii româneşti. 

Nu putem să nu amintim şi contribuţia deosebită a şcolilor româneşti, 
care, de la Universitate până la învăţământul primar, au format, alături de 
teatrul şi de presa în limba română, generaţii şi generaţii de cărturari, 
sădindu-le în minţi şi inimi nu numai o temeinică însuşire a limbii române 
unitare, dar şi dragostea faţă de frumuseţea şi forţa politică şi culturală a 
acesteia. 

Direcţia deschisă de aceşti mari înaintaşi a fost urmată, în condiţiile şi 
cu mijloacele şi argumentele specifice fiecărei perioade, de alţi reprezentanţi 
străluciţi ai literaturii şi lingvisticii noastre, între care amintim pe Titu 
Maiorescu, B. P. Hasdeu, Nicolae Iorga, George Călinescu, Mihail 
Sadoveanu, Iorgu Iordan. Oamenii de cultură ai acestui neam au reuşit să 
realizeze în limba literară ceea ce poporul însuşi crease şi păstrare în limba 
populară în decursul veacurilor. Susţinând apropierea limbii literare de 
limba populară şi ferind-o de excesul de neologisme, de jargoanele 
cosmopolite, ei i-au asigurat, totodată unitatea. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, limba 
română are deja o variantă cultă armonios dezvoltată, bogată şi nuanţată, în 
stare să exprime cele mai profunde şi subtile idei şi sentimente, la nivelul 
celor mai prestigioase limbi ale lumii. În această perioadă, mai ales după             
1 Decembrie 1918, când s-a făurit visul acestui popor de a-şi desăvârşi 
unirea într-o patrie comună, limba română unitară constituie instrumentul 
prin care se cristalizează şi transmite cultura României întregite, simbolul şi 
suportul unităţii naţionale, pe care a precedat-o, a prefigurat-o şi a pregătit-o. 
În felul acesta au fost împlinite cele trei forme ale unităţii limbii române, cea 
lingvistică, cea culturală şi cea politică, intercondiţionate profund în 
această ordine, cum a demonstrat Eugen Coşeriu. Istoria a făcut ca această 
triplă unitate să nu reziste decât puţin peste două decenii, dar acest lucru nu 
diminuează forţele convergente ale comunităţilor de vorbitori, care 
păstrează vie flacăra unităţii: „această aspiraţie, spre o unitate lingvistică 
care să fie şi o unitate naţională, şi aspiraţia spre o unitate naţională care să 
corespundă şi unei unităţi statale, care să fie şi unitate politică, nu poate fi 
distrusă prin faptul că uneori nu se realizează. Fiindcă aspiraţia rămâne 
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aspiraţie şi este ceea ce motivează faptul lingvistic şi motivează şi 
activitatea noastră, a tuturor” (Oprea, 2007: 431). 

Forţa individualităţii şi unităţii limbii române nu numai că nu a afectat 
afinitatea sa europeană funciară, dar a potenţat-o şi a motivat-o în diverse 
contexte istorice pe care le-a parcurs, fiind resimţită ca factor favorizant şi 
în procesul integrării europene actuale. 
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Abstract 

This essay explores the theme of isolation and urban alienation in 
Paul Auster’s novel In the Country of Last Things (1987) and in Don 
DeLillo’s short-story The Angel Esmeralda (1994), referring as well to 
DeLillo’s Underworld (1997), which contains the entire text of The 
Angel, divided between chapter eight and the epilogue, with minor 
differences. Inside the post-human landscape of a not-that-fictional 
urban scene, an individual as well as collective memory arises from 
violence, war and despair. Auster and DeLillo scatter unexpected 
images and revelations around each corner of their geography of horror.  
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DeLillo’s Underworld in New York or Auster’s imaginary 

country are peopled by characters and groups who practise their own art 
(Ismael Muñoz’s graffiti), who speak or write in their own language 
(Samuel Farr’s never-ending book), who worship their own miracles 
(the angel Esmeralda itself), building a secret legacy. Isolated inside 
these underworlds, people create their own rituals, beliefs and myths: a 
whole collective memory inside the post-human (inhuman) landscape. 

 
Keywords: Paul Auster, Don DeLillo, urban landscape, 

postmodernism, alienation. 
 
 

Our language can be seen as an old city: a maze of little streets and squares, 
of old and new houses, and of houses with additions from various periods; 
and this surrounded by a multitude of modern sections with straight regular 
streets and uniform houses. (Tractatus, 8) 

 
 

When studying the urban space in literature, scholars tend to privilege 
Wittgenstein’s old city, trying to draw up the map of its maze, and only 
recently did they start to explore the suburbs and its mysteries, its 
connection with the original city and how people manage to live inside such 
spaces. 

In the Country of Last Things is an apocalyptic novel that takes place 
in a decaying urban landscape, where everything is constructed so as to give 
the illusion of a future resolution that is always dispersed. All around, it is 
the rule of objects that rot and crumble, order that breaks down. Inside this 
walled city, mere survival, violence and death rule. The streets of this 
Country trace a border between life and death, they prevent every memory 
of the past and any escape towards some kind of future. People walk a 
monotonous dehumanizing labyrinth of streets, all exactly alike, and wander 
in circles with no sense of direction. Houses are destroyed in this warlike 
city and their inhabitants are forced into the streets without either a 
metaphorical or literal protective shell for the self. 

In this dark fable, everything means violence, aggression and death. 
Loneliness (not solitude) is everywhere, in the general obsession with death 
and survival at any price. The other is always a potential enemy, one has to 
fight all the time, no mercy for the losers, and the wall of death crosses the 
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story in every direction. In the devastated city of In the Country of Last 
Things, terrible barricades, the „tolls”, appear and disappear like mushrooms 
in every street. The city itself is walled by the Fiddler’s Rampart, its 
westernmost barrier and, to the south, by the Millennial Gate. There is also 
the mad and cyclopic Sea Wall project, that would take at least fifty years to 
build. There is no reliable news about anyone who had survived the crossing 
of those walls of death, calling into our minds the memory of the Berlin 
Wall. Whoever manages to enter the city is imprisoned by its horrors and 
transported into a hell that is not, however, totally unknown to residents of 
certain neighbourhoods in New York, though the setting stays unnamed. 
The landscape is an intense evocation of what could already be some parts 
of the Bronx, if buildings there were actually allowed to fall down and 
remain.  

But we also think of Emmanuel Ringelbaum’s memoir of the Warsaw 
Ghetto, buried in the earth and dug up for another generation. Or of Anne 
Frank’s Diary of a Young Girl. Or of All that Fall, a 1957 play by Samuel 
Beckett, with its images of an empty, sterile, dead world. Auster succeeds in 
constructing a world of demolished things which we are forced, 
immediately and painfully, to recognize as our own. As a matter of fact, 
Auster stated that he had a firm sense of historical realities when writing this 
novel, as we read in his interview with Larry McCaffery and Sinda Gregory: 

 
PA: As far as I’m concerned, the book has nothing to do with science 

fiction. It’s quite fantastical at times, of course, but that doesn’t mean it’s not 
firmly anchored in historical realities. It’s a novel about the present and the 
immediate past, not about the future. „Anna Blume walks through the 
twentieth century”. That’s the phrase I carried around in my head while I was 
working on the book. 

(…) There are specific references to the Warsaw ghetto and the siege of 
Leningrad, but also to events taking place in the Third World today – not to 
speak of New York, which is rapidly turning into a Third World city before 
our eyes. The garbage system, which I describe at such great length in the 
novel, is loosely based on the present-day garbage system in Cairo. All in all, 
there’s very little invented material in the book. The characters, yes, but not 
the circumstances. Even the pivotal event in the story – when Anna, hoping 
to buy a pair of shoes, is lured into a human slaughterhouse – even that scene 
is based on historical fact. Precisely that kind of thing happened in Leningrad 
in World War II. The city was surrounded by the Germans for two and a half 
years, and in that time 500,000 people lost their lives. (Hunger, 306-7) 
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In the Country of Last Things is thus occupied not with a future 
dystopia but with a hellish present. Therefore, Auster’s fantasy about the 
end of the world should not be regarded as a prophecy or doom but as an 
inquiry into the little that is necessary to make life liveable. His experiment 
in reduction shows that fundamental necessities are not absolute, because 
the value and significance of those goods that people tend to treasure 
increase in inverse ratio to their availability. And this is a fundamental issue 
in the writing of Don DeLillo, as well. However, people still search for 
indestructible landmarks in a destructible world. The attachment to these 
landmarks, if and when they are found, produces personal niches of illusion, 
in most cases saving illusions. Writers and artists based in the city 
frequently construct their own networks of connection within the overall 
atmosphere of isolation and fragmentation. 

While reading In the Country of Last Things, we understand that the 
sole possible way of exploring the world is by facing it as an enigma, a 
criptical and confusing text. The writer’s mission is to decipher that enigma, 
write the text again, with a new structure if necessary, turn solitude into 
liberation and find a way through chaos. That is what happens with Samuel 
Farr who, secluded in the innermost room of the once National Library, 
exercises the creative power of writing, dedicating what is left of his life to 
the book whose meaning would be as immense as the universe: „The story 
is so big, you understand, it’s impossible for any one person to tell it” (102). 
Surrounded and protected by the body of the library, Sam’s room functions 
as the image of the creative mind itself, an image that pervades The New 
York Trilogy: „This room, I now discovered, was located inside my skull” 
(293).  

In the Country of Last Things is fulfilled with the fear of open spaces. 
When chased by the mob, the heroine Anna Blume finds shelter inside the 
ruined national library, as in the ancient right of sanctuary inside sacred 
spaces, a situation that reminds us of Umberto Eco’s Il Nome della Rosa, 
whose first title would be La Libreria. The library of Il Nome della Rosa 
functions like a gigantic book containing all the knowledge of the world as 
we know it. As in the fiction of Jorge Luis Borges, here we find again the 
image of the universe as a global endless library, this time by the hand of 
Paul Auster. In the Country of Last Things, as in Il Nome della Rosa, the 
library is the unstable core of a world fallen into emptiness and horror, the 
shelter of a diversified group which includes not only researchers and 



 

 155 

writers who managed to escape the Purification Movement, but also the last 
remaining community of surviving Jews. 

Safety and comfort are only allowed indoors. And the library, like the 
room, is a very special inner space, surrounded by chaos, devoted solely to 
books, the sole sheltering harbour in the collective drifting of this society. 
To enter the books, to get inside the universe of fiction, seems to be the last 
chance to survive, when reality becomes unbearable. When she enters the 
library, Anna enters a magical space, as in a fairy tale, where she finds what 
is already impossible to exist in the world outside: peace and safety, the 
caring voice of the rabi, the love of Samuel Farr, a new shelter, a child, a 
book to write, a goal in life, a work to build: „I lived in the library with 
Sam, and for the next six months that small room was the center of my 
world” (107). This is also a space of miracle, because in there the child of 
Anna and Sam is conceived, in a city where children had ceased to be born a 
long time ago. Inside the miraculous room of the book a new human being 
is generated, just like inside the room of the writer a new book is written. 
Anna Blume is one of the rare female protagonists of Auster’s fiction. That 
is why she defeats her male counterparts with her power to generate human 
life, besides generating written life, as if her body were a living and moving 
image of the room. Or, as if the room were the static and walled image of 
the mother’s womb. Anna fills both with life – her child would be the book 
and vice-versa – but both gestations never reach their end. When Anna 
imprudently abandons the room, the spell is broken and the external horror 
enters this inner White Space, so far imune: lovers are lost and return to their 
former life of fear and loneliness, the child dies before birth and a fire 
destroys the library, the room and the book. 

Sam is ready to die for his book but, and at the same time, it is that 
same book that keeps him alive: „I can’t stop. The book is the only thing 
that keeps me going. It prevents me from thinking about myself and getting 
sucked up into my own life. If I ever stopped working on it, I’d be lost. I 
don’t think I’d make it through another day” (104). Sam Farr’s emotional 
statements recall Maurice Blanchot’s passage in L’Espace Littéraire: „Bien 
des ouvrages nous touchent parce qu’on y voit encore l’empreinte de 
l’auteur qui s’en est éloigné trop hâtivement, dans l’impatience d’en finir, 
dans la crainte, s’il n’en finissait pas, de ne pouvoir revenir à l’air du jour. 
Dans ces œuvres, trop grandes, plus grandes que celui qui les porte, toujours 
se laisse pressentir le moment suprême, le point presque central où l’on sait 
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que si l’auteur s’y maintient, il mourra à la tâche” (56). But in this country’s 
reality, people lost long ago the power to dream and create, they survive 
numbed by cold and starvation. Art and literature are luxuries that belong to 
other times of prosperity and Sam seems to be punished by having let 
himself be carried by the aimless metaphysics of writing and introspective 
solitude. The room and the book disappear at the same time in the same 
purifying hellish fire.  

Anna Blume’s last chance in her fight against self and universal 
destruction is similar to Sam’s: in solitude, she writes the letter that is the 
fictional source of this book. Anna regains her life through writing and even 
the text itself is an image for this process of reconstruction: the 
fragmentation of the first pages slowly changes into a widely structured 
narrative, with a precise chronological order, reflecting Anna’s growing 
dedication. But just like Sam’s project, Anna’s never reaches its end: there 
is always so much more that could have been said and written, a writer is 
never able to produce a perfect account of the whole reality, because the 
universe is endless and the sum of its particulars is monstrous, as we read in 
„Disappearances”, Paul Auster’s early poem, collected in Ground Worki. 
„This is Anna Blume, your old friend from another world. Once we get 
where we are going, I will try to write to you again, I promise” (188), we 
read, in the very final lines of both letter and book. When the writer-
character crosses the city gates and abandons the walled space, the narrative 
cannot proceed. The city itself is the most irremediably closed of all spaces 
of writing, in this Country of Last Things. 

In his essay Looking for Signs in the Air: Urban Space and the 
Postmodern in “In the Country of Last Things”, Tim Woods argues that 
„Within the despotic social and political climate of the city, Anna Blume’s 
letter demonstrates – as political resistors have continually shown during the 
twentieth century – that the most radical political gesture against any 
totalitarian attempt to dominate spatiality is the challenge provided by the 
creative and imaginative space of the human body” (109). In the face of this, 
In the Country of Last Things can be read as a novel about making sense of 
the postmodern urban environment. The novel’s blend of fiction and 
historical reminiscences creates a space for postmodern parody and for an 
art with the potential to comment critically on the culture of which it is 
nevertheless inescapably a part, thus bluring the boundary between history 
and fiction. 
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As Dennis Barone points out, while introducing „Paul Auster and the 
Postmodern American Novel”, there are many similarities between Auster 
and his friend Don DeLillo, to whom he dedicated Leviathan (10). Indeed, 
both DeLillo’s Mao II and Auster’s Leviathan can be read as responses to 
terrorism and contemporary politics and as studies of the role of the author 
in life as we know it today. Auster and DeLillo share an interest in 
coincidences, portrayals of ascetic lives and a permanent sense of disaster, 
as well as the ability to create obsessive characters who are unable to 
understand the world around and detailed depictions of everyday ordinary 
moments. However, DeLillo’s novels are concerned with actual events of 
the world today, whereas at the center of Auster’s writing is a 
„preoccupation with the possibilities of telling, of making a de facto 
‘reality’ which can meld with the reality we otherwise know” (Creeley, 35). 

Some of DeLillo’s observations of urban America sound similar to 
Auster’s. Consider how the following passage from Mao II matches one of 
Anna Blume’s descriptions of the breakdown of life in the city and the 
relation of that breakdown to the words we speak: 

 

People with supermarket carts. When did these things come out of the 
stores and into the streets? She saw these things everywhere, pushed, 
dragged, lived in, fought over, unwheeled, bent, rolling haywire, filled 
with living trivia, the holistic dregs of everything if that is correctly put. 
She talked to the woman in the plastic bag… The woman spoke out at 
her from inside the bag, spoke in raven song, a throttled squawk that 
Karen tried to understand. She realized she understood almost no one 
here, no one spoke in ways she’d ever heard before… It was a different 
language completely, unwritable and interior, the ragspeak of shopping 
carts and plastic bags, the language of soot, and Karen had to listen 
carefully to the way the woman dragged a line of words out of her 
throat like hankies tied together and then she tried to go back and 
reconstruct. (180) 
 
In Mao II, Karen travels to New York City and roams the streets, 

mingling with the homeless. But she accurately grasps that this „life-and-
death terrain where everything is measured for its worth” (151) constitutes a 
junkyard crammed with the leftovers of America’s consumer paradise. 
Nevertheless, capitalist images retain a vestigial presence here, as well as in 
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Auster’s novel. Anna Blume’s very survival depends upon obtaining and 
keeping one of the shopping carts referred in Mao II, an obvious symbol of 
consumerism, and on being able to „fuse again (…) pieces of this and pieces 
of that”: 

 

The essential thing is to survive. If you mean to last here, you must 
have a way of earning money, and yet there are few jobs left in the old sense 
of the word. Without connections, you cannot apply for even the humblest 
government position (…) for those at the bottom, therefore, scavenging is the 
most common solution. This is the job for people with no job, and my guess 
is that a good ten to twenty percent of the population is engaged in it. I did it 
myself for a while, and the facts are very simple: once you begin, it is nearly 
impossible to stop. It takes so much out of you, there is no time left to think 
of doing anything else. All scavengers fall into one of two basic categories: 
garbage collectors and object hunters. (…) The preferred instrument for 
transporting garbage is the shopping cart. (…) As a consequence, these carts 
are in great demand, and the first goal of every new garbage collector is to be 
able to afford one. This can take months, sometimes even years – but until 
you have a cart, it is impossible to make a go of it. For even if you manage to 
obtain a cart, you must be vigilant about keeping it in good repair. The streets 
are murderous on equipment, and the wheels in particular must be attended to 
with constant watchfulness. (…) Since the carts have become so valuable, 
they are especially coveted by thieves – and no calamity could be more tragic 
than losing your cart. (…) For nothing is really itself anymore. There are 
pieces of this and pieces of that, but none of it fits together. And yet, very 
strangely, at the limit of all this chaos, everything begins to fuse again. (30-5)  
 

The following passage from The Angel Esmeralda seems to sum up 
what is like to live in hell, as if that was normal, acceptable, provided that 
such ghost-lives are located in non-places such as Bronx, New York. And, 
once again, how that relates with new meanings for old words, with new 
forms of communication: 

  
Squatters occupied a number of floors. Edgar didn’t need to see them to 
know who they were. They were a civilization of indigents subsisting 
without heat, lights or water. They were nuclear families with toys and 
pets, junkies who roamed at night in dead men’s Reeboks. She knew 
who they were through assimilation, through the ingestion of messages 
that riddled the streets. They were foragers and gatherers, can-
redeemers, the people who yawed through subway cars with paper 
cups. And doxies sunning on the roof in clement weather and men with 
warrants outstanding for reckless endangerment and depraved 
indifference and other offenses requiring the rounded Victorian 
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locutions that modern courts have adopted to match the woodwork. 
And shouters of the Spirit, she knew this for a fact – a band of 
charismatics who leapt and wept on the top floor, uttering words and 
nonwords, treating knife wounds with prayer. (267-8) 
 
In the course of a 1988 interview with Anthony DeCurtis, Don DeLillo 

acknowledged that some specific American realities draw his attention in a 
very particular way:  

 
Certainly the violence of contemporary life is a motif. I see 

contemporary violence as a kind of sardonic response to the promise of 
consumer fulfillment in America. Again we come back to these men in small 
rooms who can’t get out and who have to organize their desperation and their 
loneliness, who have to give it a destiny and who often end up doing this 
through violent means. – [This could have been said by Paul Auster] – I see 
this desperation against the backdrop of brightly colored packages and 
products and consumer happiness and every promise that American life 
makes day by day and minute by minute everywhere we go. (…) strictly in 
theory, art is one of the consolation prizes we receive for having lived in a 
difficult and sometimes chaotic world. We seek pattern in art that eludes us in 
natural experience. This isn’t to say that art has to be comforting: obviously, 
it can be deeply disturbing. (57 and 66) 
 
But this „chaotic world” is where we peacefully live our everyday life. 

We have accepted chaos, horror and disorder (and war) as part and parcel of 
our brave modern world. According to the Portuguese essayist and 
philosopher Eduardo Lourenço: „Nós incorporámos o inferno no quotidiano 
do mais fascinante e atroz dos séculos (...) Basta passar em revista o 
imaginário deste fim de século, para ter uma ideia do ponto a que chegou 
um mundo onde o horror se tornou invisível, consumido como pura 
virtualidade, para ter uma ideia da metamorfose da cultura humana. Pode 
discutir-se se a desordem em que estamos mergulhados releva ou não, em 
sentido próprio, do conceito de caos. Do que não há dúvidas é de que o 
habitamos como se fosse o próprio esplendor” (11)ii.  

Underneath the rituals of urban middle-class ordinary existence, lies a 
whole series of what DeLillo calls „catastrophes”, destruction in all its 
varied manifestations: plain murder and assassination, the Holocaust, 
nuclear explosions, toxic pollution, just to name a few. We consume 
disasters, we need them to show and exercise our horror and pity, as long as 
they occur elsewhere. DeLillo’s presentation of his catastrophist’s strange 
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tastes is nevertheless clever and ironic, and it is not always easy to tell when 
he is exercising his dark sense of humour and when he is being seriously 
apocalyptic.  

 

The Angel Esmeralda is going to be read in three main moments, of 
both terror and hope: Ismael’s graffiti project, the fire at the subway and the 
billboard miracle. Because this short-story, named after Esmeralda, an 
abandoned and probably crazy twelve-year-old girl, tells us of a peculiar 
miracle in the heart of South Bronx. In the late 1980’s, the Bronx had 
become a war-like jungle of waste, both post-apocalyptical and pre-
historical, as if located somewhere in the Middle-Ages of the Black Plague 
or in the Wild West: 

 
A landscape of vacant lots filled with years of stratified deposits – the 
age-of-house garbage, the age-of-construction debris, and vandalized 
car bodies. Many ages layered in waste. This area was called the Bird in 
jocular police parlance, short for bird sanctuary, a term that referred in 
this case to a tuck of land sitting adrift from the social order. Weeds and 
trees grew amid the dumped objects. There were dog packs, sightings 
of hawks and owls. City workers came periodically to excavate the site 
(…) There were networks of vermin, craters chocked with plumbing 
fixtures (…) Gunfire sang at sunset off the low walls of demolished 
buildings. (…) Beyond these South Bronx streets people may look at 
her [a catholic nun in her habit and veil] and think she exists outside 
history and chronology. But inside the strew of rubble she was a natural 
sight, she and the robed monks. What figures could be so timely, 
costumed for rats and plague? (264-6) 
 
And suddenly, out of nowhere, a tour bus with a sign reading „South Bronx 

Surreal” passes by, as if South Bronx were indeed a surreal reality, impossible to 
exist outside the frame, the canvas of New York City. The European tourists are 
eager to stare out at the ruins: „You travel somewhere not for museums and sunsets 
but for ruins, bombed-out terrain, for the moss-grown memory of torture and war” 
(273). Because „To be a tourist is to escape accountability”, as we read in The 
Names (38). In The Names, Charles and his wife, Ann, were living in Beirut during 
the 1976 civil war, but Ann „talked about these episodes in a tone of remote 
sadness, as if they were things she’d heard about or read in a newspaper. Maybe 
she felt unqualified to share the emotions of the native-born” (40). They never 
really had the chance to feel the people’s suffering, probably because a sense of 
compassion is just one step away from a feeling of responsibility, and nobody 
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wants to acknowledge the fact that we are all partly to blame for a country’s 
troubles. 
 

The narrative of The Angel follows the steps of two catholic nuns, old 
Sister Edgar and young Sister Grace, who distribute food and medicine to 
the homeless and addicted in the Bronx, hoping to rescue some of them 
from this human landfill, this „squander of burnt-our buildings and 
unclaimed souls” (264). All hope lost, a woman in a wheelchair, ready to 
trade her food for heroin, wears a „Fuck New York” t-shirt, instead of the 
usual „I Love New York” shirt worn by tourists. The sisters’ ministry is 
paired with the operations of the graffiter Ismael Muñoz and his crew, who 
salvage wrecked cars for components. Ismael’s subversive labour as a 
graffiti painter has matured into a communal project that more explicitly 
tells of backstreet life: whenever a child dies in the neighbourhood, his crew 
spray-paints a memorial „angel” on a wall, inscribing the child’s name, 
cause of death and personal comments. The angels rescue dignity from 
death, and remind those driving by of the human leftovers of the city’s 
wealth. This is „the brave and crazy wall of Ismael Muñoz” (273), as Sister 
Edgar calls it. 

When the first section of The Angel appears in Underworld’s chapter 
eight, Ismael has got AIDS and we are to learn that, in the past, he was the 
famous bisexual graffiter „Moonman 157”, once the subject of some 
curiosity by the media and „people from the galleries” (436). Deeply set in 
the post-Cold War moment, Ismael’s project in Underworld is „The Wall”, 
in capitals, and not simply the memorial wall of The Angel. In his painting, 
or „tagging”, subway cars, Ismael experiences a sense of mission, which he 
articulates as an aesthetic: „The trains come roaring down the rat alleys all 
alike and then you hit a train and it is yours, seen everywhere in the system, 
and you get inside people’s heads and vandalize their eyeballs” 
(Underworld, 435). Defacing public property is not the point of his graffiti; 
creating fresh perspectives for his viewers is, just like Klara Sax, his female 
counterpart in Underworld. Klara’s installation is located in a literal 
wasteland, the desert, while Ismael’s stands in the urban wasteland, a part of 
the Bronx so blighted that the „South Bronx Surreal” bus brings in groups of 
foreigners to photograph the sights. 

The fire in the subway section parallels another scene from 
Underworld, the one focused on Pieter Brueghel’s apocalyptic painting The 
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Triumph of Death, which gives Underworld’s prologue its title. The Angel 
tells us that there is an underlying hell in New York, a underworld that may 
suddenly open its gates and release its inhabitants, people emerging through 
smoke and ashes, driven by incandescent devils:  

 
(…) heads and torsos began to emerge, indistinctly people coming into 
the air with jaws skewed open in frantic gasps. A short circuit, a 
subway fire. (…) [she] saw a hundred subway riders come out of the 
tunnels accompanied by workers in incandescent vests (…) Edgar saw 
the subway riders once again, adult males, females of childbearing age, 
all rescued from the smoky tunnels, groping along catwalks and led up 
companion ladders to the street – fathers and mothers, the lost parent 
found and gathered, shirt-plucked and bodied up, guided to the surface. 
(273-4) 

 
This incursion into the underworld happens at the very same time that Sister 

Grace chases Esmeralda into the „thickest part of the lots”, where she loses her 
track after being terrified by bats that come out from a crater filled with medical 
waste: „bandages smered with body fluids” and „enough used syringes to satisfy 
the death wish of entire cities. Dead white mice by the hundreds with stiff flat 
bodies” (274). The waste of the health industry was kindly offered to the very 
unhealthy suburban neighbourhood. 

In Underworld, Bruegel’s picture of souls in damnation and bodies 
descending to the underworld flutters from the sky like a lethal radioctive 
fallout. The characters, who live in the recent American past, inevitably 
experience such earlier artistic visions as a foreshadowing of nuclear 
annihilation. In that shower of papel falling from the stands during a 
baseball match, a page from Life magazine falls on President J. Edgar 
Hoover’s shoulder. It is a colour reproduction of Bruegel’s „landscape of 
visionary havoc and ruin” (41), that becomes the object of extended close 
study. Hoover shares Sister Edgar’s name and also her obsession with 
cleanliness and strict discipline, imposed through violent means if 
necessary. And, above all, both Edgars are true believers in the religion of 
nuclearism. „Edgar was a cold-war nun” (The Angel, 270), hence she both 
fears and loves „The Bomb”, imagining that a nuclear war would be 
„thrilling”, and gloatingly picturing the „dead who will come out of the 
earth to lash and cudgel the living, death, yes, triumphant” (The Angel, 270 
and 274; Underworld, 245 and 249). Past and present moments of horror 
take place simultaneously in this section of The Angel. Sister Edgar also 
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evokes a trip she made to Rome many years ago, when she prowled the 
catacombs and church basements and was fascinated by the skeletons, bones 
and skulls pilled-up there, and she remembers having thought vindictively 
that those were the dead who would punish the sins of the living, when 
Brueghel’s Triumph of Death finally becomes real.  

Edgar relates the underworld of New York with the sinister 
underworld of religion, and she loves both religiously: „This was the truth 
of the world, right here, her soul’s home, herself (…) the fraidy child who 
must face the real terror of the streets to cure the linger of destruction inside 
her” (273). In the same way, she feels a religious respect for the nuclear 
threat, an issue the younger Gracie laughs about: „Edgar was a cold-war nun 
(…) Not that she didn’t think a war might be thrilling” (270). And very 
American-like, very business-like, Edgar considers prayer as a „practical 
strategy, the gaining of temporal advantage in the capital markets of Sin and 
Remission” (263). 

When Esmeralda is raped and thrown from a roof, Sister Edgar is 
shaken, finding no comfort in the poignant commemorative „angel” in Nike 
Air Jordans (because she was a running girl) that Ismael’s crew paints. She 
feels herself falling into a crisis of nihilism that conceives creation as a 
„spurt of blank matter that chanced to make an emerald planet here and a 
dead star there, with random waste in between” (277). Thomas Pynchon’s 
W.A.S.T.E. can be found everywhere in this Bronx wasteland. Waste has 
been a dominant motif in Underworld, and the very word resonates with 
Pynchon’s pairing of waste with the possibility of revelation, for in The 
Crying of Lot 49 waste is also an acronym (We Await Silent Tristero’s 
Empire) of the dispossessed who use a centuries old underground postal 
system to communicate. In The Angel, DeLillo’s dispossessed await the 
train that apparently brings them the revelation that Pynchon’s characters so 
desire. 

Edgar is rescued by an event that is either a genuine irruption of the 
spiritual world or a group hallucination. Either way, hope and revelation rise 
from below, fed by the secret desires of a poor community and filled out by 
rumour. When the lights from passing trains light up a certain Minute Maid 
billboard, the murdered Esmeralda’s face seems to appear on the ad. Crowds 
begin to gather each evening, to contemplate the image of the murdered 
child, that appears briefly whenever a subway train illuminates the back of 
the billboard. Rejecting Sister Grace’s skeptical claim that it is just tabloid 
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superstition and desperate for a sign to ward off the creeping void, Sister 
Edgar goes to see the phenomenon. The crowds stare at the Minute Maid 
billboard: 

 
A vast cascade of orange juice pouring diagonally from the top right 
into a goblet that is handheld at lower left – the perfectly formed 
hand of a female caucasian of the middle suburbs. Distant willows 
and vaguish lake view set the social locus. But it is the juice that 
commands the eye, thick and pulpy with a ruddled flush that matches 
the madder moon. And the first detailed drops splashing at the 
bottom of the goblet with a scatter of spindrift, each fleck 
embellished with the finicky rigor of some precisionist painting. 
What a lavishment of effort and technique, no refinement spared – 
the equivalent, Edgar thinks, of medieval church architecture. And 
the six-ounce cans of Minute Maid arrayed across the bottom of the 
board, a hundred identical cans so familiar in design and color and 
typeface that they have personality, the convivial cuteness of little 
orange-and-black people. (279) 

 
The critique of consumer capitalism that DeLillo has been pursuing 

throughout his career partly underwrites this scene. But if the billboard can 
be read as another example of the inauthenticity of postmodern culture, it 
also suggests that the same forces and conditions that create collective lies 
and massive waste are equally able to germinate an apparition that embodies 
the layer of hope and desire, hidden beneath the capitalism that largely 
bypasses the Bronx, like the trains heading for the suburbs. The racial 
underside of the image can be found in the white hand, that is a metonimy 
for the white middle class, against the crowd of „little orange-and-black 
people” that cans suggest. But under this „rainbow of bounteous juice”, 
Sister Edgar feels „someone living in the image, a distinguishing spirit and 
character” (281) that bathes her with joy and hope. 

 
It is through this process, Mark Osteen suggests, that DeLillo 

demonstrates how it is possible to find transcendence in unlikely places, as 
the very emblems of capital are transmuted into an „economy of grace” 
(258), in a world where imagination and diversity apparently have not yet 
been lost. The forces of consumerism, advertising and globalization can 
sometimes work against their own purposes. The billboard seems to 
celebrate the poetry of advertising. Advertising and religion turned into one 
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single concept. People stare at the billboard as if it were an altar, a sacred 
icon, a stained-glass window in a cathedral. Rather than the triumph of 
death, capitalism, in the form of advertising, celebrates the triumph of 
consumption, which is the denial of death. But one must not forget that this 
billboard is erected in an area of urban poverty, hardly able to afford such 
denial of death. Hope and faith are these people’s sole assets. 

 
When the first train approaches, Sister Edgar experiences the 

revelation felt by the crowd, hearing the „holler of unstoppered belief” and 
sees „a dozen women clutch their heads, they whoop and sob, a spirit, a 
godsbreath passing through the crowd” (281-2). Despite Sister Edgar’s 
conviction that the source of the revelation is God, the scene, as described in 
Underworld, strongly implies that Ismael is responsible for the image of 
Esmeralda. The fact that the image depends on the headlights of a subway 
train reminds that Ismael’s first art was marking subway cars. Ismael’s 
discovery of a new aesthetic technique, that simultaneously subverts 
artificiality while producing authenticity, suggests that there is still a role for 
an outsider art that nearly escapes the control of the image by advertising 
and capital. But that is not a complete escape. Within a few days, the crowds 
begin to spiral out of control and to threaten social order. When the crowds 
return one night, they see only a blank billboard advertising itself „Space 
Available”. 

There seems to be a complex scheme that indicates a unity linking 
advertising, war, religion and underground art, yet no character understands 
the unity, in a Elephant like metaphor, just to recall Gus Van Sant’s 
approach to the all American terror of the Columbine shooting. Everything 
is connected in the story and in the society it portrays – but only in the 
underworld. And, as we have seen, The Angel is full of allusions and 
questions that Underworld will connect and answer. In Underworld, for 
instance, we learn about Edgar’s death, how her spirit – instead of flying to 
heaven – joins the spirit of the late J. Edgar Hoover in a internet epiphany. 
We also read a cruel description of Esmeralda’s rape and death through the 
eyes of the assassin himself.  

 

Isolation and urban alienation create a particular collective memory, 
they engender their own sites of meaning. From isolation emerges violence 
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as a way of sustaining identity: gang wars, urban ghettos, minorities and 
their social-spatial legacies. There is a specific geography inside the urban 
space, which was originally supposed to be democratic. Inside these 
underworlds (either South Bronx or the country of last things) there are even 
more sub-spaces, a map of different types of horror, depending on the 
neighbourhood (drug dealing, toxic waste, rape, car looting, child neglect, 
barricades, cannibalism, to name but a few). Characters such as the nuns or 
the tourists in The Angel Esmeralda are indeed alienated from the true 
meaning of this reality. They can’t apprehend the whole horror of being part 
of these underworlds, no matter how hard they try to help and participate, 
because, for them, there is always a way out, another world – a clean well-
lighted place – to where they truly belong. Those who are really alienated 
inside those ghettos create their own culture: their own art, their own 
language, even their own miracles.  

South Bronx seems to be as unbelievable, as imaginary in its horror, as 
post-apocalyptic as Auster’s country of last things. However, even this 
country, is it all that unbelievable after all? Just think about Leningrad, 
Sarajevo, Grozni, Sbrenica, Gaza, Beirut, New York 9/11, Baghdad. That is 
why truly disturbing fiction is ultimately the most rewarding, because it can 
provoke the changes necessary for survival. To conclude with 
Wittgenstein’s opening image: while exploring the urban maze of language 
and literature, we come across mysterious places and even more mysterious 
ways of surviving inside such spaces. But language (and its product, 
literature) is the field in which freedom is deployed. Our manoeuvering 
room, our ability to resist and, above all, our capacity to create – a self, a 
book, a world – are profoundly verbal operations. And it follows that 
literature is always performing a double mission: to tell stories about 
freedom and to make us free. 
 
NOTES 

i „Out of solitude, he begins again -/as if it were the last time/that he would breathe,/and 
therefore it is now/that he breathes for the first time/beyond the grasp/of the singular./He is 
alive, and therefore he is nothing/but what drowns in the fathomless hole/of his eye,/and 
what he sees/is all that he is not: a city/of the undecifered,/event,/and therefore a language 
of stones,/since he knows that for the whole of life/a stone/will give way to another stone/to 
make a wall/and that all these stones/will form the monstrous sum/of particulars”. (61) 
ii „Hell has become part of our everyday life, in this fascinating and cruel century (…) We 
just have to think about the imaginary of this end of century, to understand that the world 
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has reached a point where terror is invisible and consumed as pure virtuality, to understand 
the metamorphosis of human culture. One can argue whether the present disorder derives or 
not from the concept of chaos. But what one cannot definitely argue against is the fact that 
we live inside that chaos as if it were the splendor itself” (our translation).  
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Abstract 

Radiography of a moving world, Opportunities in research 
projects and e-learning in the case of Romanian literature analyzed the 
influence of the digitalization of millions of documents, books and 
newspaper from Romanian literature, brought to reality by the project 
Dacoromanica/Biblioteca digitală a Bucureştilor (http://www.digibuc.ro/) 
as a social innovation, over the research projects and developing                 
e-learning programs, in the case of the university education.  

 
The hiatus, the discontinuity, the pause or the interruption in 

knowledge, caused by the changing the medium of writing, (which was 
a characteristic of many centuries in which the evolution of Romanian 
writing was mentioned) was replaced in our century by a change of the 
paradigm: the digitalization of the libraries. As a new Noah’s ark going 
upon the face of the waters, the digitalization of national patrimony 
offers opportunities in research projects and in e-learning studies. The 
paper illustrates the intercultural mission of the resource harvesters in 
the case of Romanian literature. 

The strategic objectives of the paper entitled Opportunities in 
research projects and e-learning in the case of Romanian literature are: 

I. the affirmation of the intercultural missions of the university 
education, as an integrant part of the everyday work; 

II. the affirmation of the intercultural logic, as a fundamental mission, 
despite the field of exertion (the policy of human resources or of 
material resources).  

There are three operational objectives for medium and long term 
regarding creating a specialized team interested and involved in 
applying and getting EU project funding regarding: 

1. The Intercultural Atlas; 
2. Romanian language teaching and learning by means of the 

foreign languages; 
3. Translations, bridges to communication. 

This paper illustrates the fact that a community development 
strategy is also the result of the contribution of the higher education. 
The community’s knowledge potential is enriched by the leveraging on 
technologies and the forging of a concrete link between the university 
and life long learning, as a pillar for human capital development. 
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Facing bio economics, the university social innovation is compared to a 
forest: if you are outside, it is dense; if you are inside, you see that each 
tree has its place and its own functions in its own position.  

 
Keywords: digitalization, national patrimony, e-learning, 

Romanian literature, library, research, television, university education, 
documentary professionals.  

 
 

1. The Optimization of the Discounted Present Values 
 

By a strange coincidence, for different reasons, in its double and 
millennial existence, Romanian culture and the history of Romanian 
education have never known, throughout their tumultuous history, long 
moments of relaxation, of restful inspiration and of constant evolution. This 
vibration regarding the coherence and historical cohesion, mythically 
illustrated (most of the time like in the popular ballad Mioriţa), it is a visible 
phenomenon nowadays. The field of language education offers the privilege 
of knowing both the importance of school counseling and guidance, the 
importance of educational management and the linguistic policies in 
education, which in European Union are focused to promote multilingualism. 

In this context, the didactic research and the knowledge of the modern 
theories of learning should facilitate the uptake of the new-technologies of 
textual typologies, applicable to the study of the history of Romanian 
literature and language.  

 
a. The Digitalization of the Cultural Patrimony 
 
In 2013, the great European universities are concerned with what it is 

called B-learning (Blended learning). The way of educational televisions in 
harmony with the reflexion of the activity of a certain institution of higher 
education in Romania was reopened at the beginnings of the third 
millennium. 

The history of the pioneer’s work is based on various attempts to 
harmonize the education with television, under the influence of iconology 
studies and of the Western European pedagogical ideas about distance 
learning. For example, Sinteze de limba română: radio-teleşcoală (Hristea, 
Brâncuş, 1972) (Romanian Language Synthesis: radio-TV-school – 
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translated title) was a magazine which was published starting from 1972, 
under the influence of the distance education, long term perspective and 
prospects from all over the world and, as the result of the innovative 
research of two famous professors of the University of Bucharest: Grigore 
Brâncuşi and Theodor Hristea. In the 70’s of the last century, there was the 
beginning of the biweekly printing of a magazine called Radio-teleşcoală şi 
instrucţie postşcolară, supliment al revistei Radio TV Realizat în colaborare 
cu Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (Radio-TV-school and Post 
School Instruction, a Supplement of the Magazine Radio TV published in 
cooperation with the Ministry of Education and Training – translated title). 
This magazine published the abbreviated texts of broadcasts and TV 
programmes containing various topics from the high school curricula, such 
as: economy, politics, Romanian language and literature, biology, 
mathematics, physics, chemistry, language courses (French, English, 
Russian, German), technical club, radio-encyclopedia for young people and 
pages for educating „the student as a human individual in front of the 
screen” (Crişan, 1973 : 28) or about „using the lantern or film slides to 
support training” (Codrea, 1973 : 29). 

 
b. The Importance of Being Updated and In Touch 
 

Immediately after 1989, the TV shows from the Institution of National 
Public Television included from time to time the spreading and broadcasting 
of educational programmes such as Teleşcoală (TV-school – translated 
title), presenting foreign languages learning lessons. In 1990, the spreading 
of the 26 episodes from the American Family Album began. There were sold 
in the bookstores or on the news stands (at the huge price of 92 000 lei) and 
the VHS video cassettes. 

In Romanian audiovisual landscape of the new millennium, a new 
private university television (not a commercial television, as all the others in 
Romania) has emerged. This was an inteligent start in a country with a 
modern history of two thousand years, from a world just freed from the 
communist block and which was entering the savage capitalist era. 

Since its inception, the university and its television was promoting the 
spiritual vectors, with a long tradition both in Romania and in Europe: 
education, science and culture. The history of this television, of its 
beginnings is stored in its video and audio archive, in the articles published 
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over the 24 years in Romanian, in the newspaper Opinia Naţională (The 
National Opinion-translated title), which is meanwhile digitizing its 
archive. 

 
2. The Reunification of the Two Worlds: Manuscripts and Printings 

  
About the commercial TV, people say that it is a method of delivering 

the advertising just in the way in which cigarette provides nicotine. Included 
in the cigarette’s price it is also included the dependence on it. Broadcast 
advertising costs are considerable and they are recovered immediately from 
the cigarettes sales. It is not the same situation in the case of cultural 
televisions. When a television broadcasts Education, Science and Culture, 
the costs are not covered immediately, because the providing of educational 
services has a three years long period and periodicity, the learning skills are 
developing gradually, in a certain period of time, and the use of TV or PC 
for learning purpose is totally different from the use of television for 
watching, recreation and entertaining. 

Learning using the television, it is not done anyway, anyhow, anytime, 
anywhere. Only knowing precisely the psychology of learning, only 
stimulating the hierarchy of the learning skills in a clear and logic way, this 
is considered to be a well done activity.  

The format of the educational programs differs from that of the 
commercial and news programs. Until now, (i.e. 2015) there were not 
published enough materials to explain the link between the educational 
department and the journalism for teaching and learning in radio or 
television, despite the fact that the distance education system has amplified 
its influences and it has grown vast in scope in the last twenty years in 
Romania.  

In the modern meaning, very few universities from Romania can afford 
to use television as a medium for information, teaching and learning. To do 
this, trainers are necessary and because television for education is an 
„absolute” novelty in the field of specialization, few people actually know 
what its real meaning is. Romanians are pioneers in the education using 
television and they are people who have had the chance to permanently 
specialize themselves in teaching. From the beginning, these courses have 
used the electronic blackboard and the Power Point program, which they 
have first integrated into the TV teaching programs’ format. Both the IT 
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equipment was familiar for them, and the use of the computer in teaching 
became important tools in education. Unfortunately, many of these 
pioneering programs for the higher education in Romania were not 
preserved, because of economic reasons; on the VHS cassettes other 
educational programs have been recorded. On a voluntary basis, all the 
professors from Spiru Haret University worked in television from the 
beginning to improve these courses. The feed-back of these endeavors, of 
these sacrifices of time and energy came from the students interested in new 
technologies, attracted by the novelty of the information, completed by the 
images, which have the role to systematically settle the scientifically 
knowledge. Meanwhile, in 2000, the performant software and, in the same 
time, the most expensive Blackboard Academic Suite allowed the loading 
and downloading from the didactic platform of those televised teaching 
programs. This software, successfully used in the universities of America, 
allowed also the checking of students’ knowledge. Thus, a computerized 
assessment system became an innovative didactic strategy, in which 
teaching using television permitted the synchronizing of the information 
from the printed courses with the explanations of the professors who taught 
those disciplines. 

 
a. The Atlas of the Old Books: Survival Elements and Causal 

Interactions 
 

Spiru Haret University’ staff was always very much preoccupied for 
the quality, for the way in which the on-line, the printed, and the broadcasts 
materials are combined in content and execution. People say that television 
is for the eye, what the chewing gum is for the mouth: something unseemly, 
false tasty and not very healthy, which you give up fast; something 
annoying, if it is watched at from the outside, and with which you can not 
and you should not talk. In recent years, the neuropsychology studies have 
spread and highlighted the role of the on-line cognitive training. This type of 
training plays an important part in improving the performances during 
examination sessions: by developing the memory and by the attention’s 
control (Schmiedek, Lovden, Lindenberger, 2010: 1-10; Jaeggi, 2008; Jobe, 
2001; Jaeggi, 2011; Ebbinghaus, 1885-1913; Schacter, 1999:182-203). 
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At home or even in the means of transport, watching TV at the courses 
at which they have been enrolled, using their own computer and/or their 
own tablet, the students improve their learning capacities. 

Basically, any time the student has the opportunity to download the 
courses taught by the professor, to listen and to review the knowledge taught 
in the class. This way of learning, rationally used by the student, helps him 
to assimilate faster and easier the knowledge taught, to interact with the 
professors, to understand easier the explanations from the printed courses 
and to get good results at the assessment tests. 

To succeed, it is always necessary that, the desire to achieve success to 
be greater than the fear of the collapse. In a world in which media convinces 
the audience (the reader) that he/she is free, there are hundred of studies that 
accuse television that it transforms the man into a slave of his own desires, it 
enslaves the man, before he could even realize that. Less known and 
popularized in Romanian educational world are the medical studies which 
describe the results of the best practices of using the television in education, 
of the benefits of a certain type of image applied in learning. (Klingberg, 
2010:317-324; Buschkuehl, Jaeggi, 2010: 266-272). It is important to 
underline the fact that the reading process can not and must not be replaced 
by the televised image. The correspondence between „the image of the 
outside world built by mass-media and the images from the 
student/spectator’s mind” (Dobrescu, Bârgăoanu, 2001: 155) is realized 
through these interactive programs, which have the gift to systematize the 
knowledge, to train the learning skills and to amplify the human capabilities, 
to model them and to guide them to the success of the final university 
assessment, to the success of the life long learning. Through television 
programs, bibliographic references to the current necessary learning sources 
are made.  

It has been said that „television has gradually assumed much of the 
functions that the Church, the school, the community and the tradition play 
on people’s lives.” (Gheorghe, 2008: 161). By a balanced combination 
between the individual studies in the library with the attendance to the 
courses and with the involvement in interactive television programs, the 
student has the opportunity to use and develop much more form his 
intellectual and spiritual powers. 

Usually, the television criticism generally starts from the disparity of 
time spent in front of the small screen, compared to time spent for 
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individual matters, so that the forgetfulness of self, the passive behavior of 
the televiewer become possessors of the man, irrational in his choices. 

At its beginnings, in 1999, the learning television TVRM 
(Televiziunea România de Mâine/ Tomorrow Romania Television-translated 
title) of the University Spiru Haret from Bucharest, Romania diminished the 
distances of hundreds of miles between the classroom and the students, 
eager to learn. It also suppressed the transport and maintenance costs for 
fulfilling this youth’s desideration. In other words, it allows the students to 
gain: time, money, information, the power to communicate, to analyze, to 
understand. Internal learning capabilities of the people are for the 
psychology the internal conditions of learning (Robert M. Gagné 
http://www.instructionaldesign.org/theories/conditions-learning.html 
consulted on June 15th 2014) and the external conditions, independent from 
the subject, can be the same or, as many as the types of learning. Robert M. 
Gagné managed to identify and to prioritize a total number of nine types of 
learning, illustrating the information processing model of the mental events 
that occur when students are presented with various stimuli. 

 
Instructional Event External Mental Process Internal Mental Process 

1. Gain attention 1. Learning of signals 1. Stimuli activates 
receptors 

2. Inform learners of 
objectives  

2. Stimulus response 
learning 

2. Creates level of 
expectation for learning 

3. Stimulate recall of prior 
learning 

3. chaining learning 3. Retrieval and activation 
of short-term memory 

4. Present the content 4. Verbal– associative 
learning 

4. Selective perception of 
content 

5. Provide „learning 
guidance” 

5. Learning by 
discrimination 

5. Semantic encoding for 
storage long-term memory 

6. Elicit performance 
(practice) 

6. Concepts learning 6. Responds to questions to 
enhance encoding and 
verification 

7. Provide feedback 7. Rules of learning 7. Reinforcement and 
assessment of correct 
performance 

8.Assess performance 8. Principles of learning 8. Retrieval and 
reinforcement of content 
as final evaluation 

9. Enhance retention and 
transfer to the job 

9. Social learning  9. Retrieval and 
generalization of learned 
skill to new situation 
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Considering this theory, all these types of learning should be reflected 
in the educational design, for which the professor is responsible, as a 
producer and organizer of the educational TV programs. In general, the 
studies about educational television are based on experiments and models of 
good practice that are popularized. It must be underlined the fact that, at 
first, the real time of emission/ broadcasting was equivalent with the time of 
a university course. In due time, the airtime was adapted to the needs of 
systematization and compressing for the format of the program designed as 
a summary type, taking into account the need of interactive approaching of 
the televised educational programs (see the program Teleamfiteatru from the 
TVh’s schedule of programs). From the beginning, the first courses were 
shooted and they were transmitted „raw”, i.e. without montage or editing, 
fact requiring the spontaneity code in teaching and learning. 

 
b. A „Biological” Evolution of the Opportunities for Researchers 
 

The vision of the integration and flexibility of the education in 
Romania using technical means and various materials (concept that in 2012 
in the specialized literature is called B-leaning) is included since 2004, in 
the Activity Report of Romanian Higher Education provider, at the 
University Spiru Haret: 

“Considered, for good reason, to be the future of education, this form 
of education – education at home – dynamic, modern, of great perspective, 
can not be conceived without the use of the latest and most advanced 
technologies, which require costs estimated at millions of dollars. So far, the 
investments in such latest technologies at University Spiru Haret are 
amounting to over 5 millions $. Computer science education, education 
based on computer, internet, and television brings to the students enrolled in 
this form of training important benefits. It is to greater advantage for those 
with modest material resources, for those employed in different sectors of 
activity, as for the isolated and disadvantaged communities, but it is very 
expensive for the universities. This training offers a greater flexibility of the 
forms and methods of training, and it is more adaptable for the needs of the 
students. „ (Raport de activitate pentru perioada 2000-2004: 2 accesed on-
line on the 15th of June 2013 www.spiruharet.ro/prezentare/alegeri.pdf( 

Spiru Haret University’s television has initiated, since 2000, the 
broadcasting of new-format programs unregistered by OSIM, assumed by 
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the entire academic community and not only. In order to complete the 
classical learning methods, face to face with the professors, the teaching 
methodology was combined with the activities fulfilled together with the 
computer or with what was called since 2012 the Blended learning (Staker, 
Horn, 2012: accessed on-line on the 15th of June 2013 
www.innosightinstitute.org/.../2012/.../ Classifyi) or short, B-learning. 

The format of a television show is a broad concept that refers to the 
premises and to the brand of copyright. This format is now licensed by some 
TV channels, for a certain broadcast should be produced in a different 
version, adapted and tailored for the public of a certain country and 
audience.  

When in 2000 began the experimental broadcasting of the pilot course 
of the History of Romanian Literature, realized by Phd Luiza Marinescu, 
this course was designed both for the day classes students and for those 
attending the distance learning courses or the on-line classes. These pilot 
courses were designed in a semi – literate IT academic community (the 
digital competencies for life long learning exam was introduced in the high 
school graduation curricula since 2010), in which the digitalization of the 
libraries from Romania had not yet begun (fact which was subsequently 
developed by the Metropolitan Library of Bucharest through Dacoromanica 
or Biblioteca digitală a Bucureştilor by scanning valuable old and modern 
books from the national patrimony of the Romanian Academic Library 
accessible at www.bibliotecametropolitana.ro/) and in which, at that time, 
the knowledge of the information from academic sources was absolutely a 
requirement of the education’s progress and quality. The informational 
outburst generates huge benefits in terms of access in time to the relevant 
information. Distance education in Romania has gained more and more 
favour, due to the clear advantages that this process offers. The idea of 
increasing the virtual community in Romania and of diversification of the e-
learning products requires IT literacy of the academic community, the 
collaboration between the specialists of various institutions concerned, the 
setting of certain standards for designing learning products. TVRM 
(Televiziunea România de Mâine/ The Television Romania of Tomorrow – 
translated title) was and still is a visionary academic institution, which is 
contributing to the spreading of this intent, to the establishing of an 
agreement; for the benefit of the community, it was necessary the reciprocal 
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knowledge, the understanding and the innovative applying of the 
constructive principles and advantages of e-learning system. 

 
3. The Digitalization of Romanian Literature in Terms of „Bio economics” 

 

The digitalization of Romanian literature has experienced two types of 
activities regarding its international perception:  

 The written level containing: the scanning of the manuscripts and 
printed books through the first programme called Dacoromanica-Biblioteca 
digitală a Bucureştilor initiated by the Metropolitan Library „Mihail 
Sadoveanu” from Bucharest, Romania and the television programms 
regarding Romanian literature, the digitalization of the archives of the 
literary magazines and reviews, the publication of Romanian literary studies 
in foreign languages (usually English, French, Italian, German or Russian). 

 The television broadcasts regarding Romanian literature, Romanian 
writers, Romanian literature teaching courses, Romanian language for 
foreign students (see Institutul Limbii Române/ the Institute of Romanian 
Language – translated title) through different languages: Spanish, French, 
Italian, German, Portuguese, Romanian, English and Swedish (the project 
L'EUROPE ENSEMBLE www.europensemble.eu). 

 
a. The New Territories of Knowledge  
 

At the beginning, in 2000, in the broadcasted pilot course about the 
history of Romanian literature, presented by Phd Luiza Marinescu at TVRM 
(The Television Romania of Tomorrow-translated title), the professor is 
constantly using the computer and the actual program for presentations 
(PowerPoint) to illustrate informations which are considered arid and 
difficult to be understood, to represent and to remember them. These 
illustrations of the discourse about the history of Romanian literature were 
made on the basis of a rigorous documentation, which takes a long time and 
which usually uses materials from books or documents) which are not 
available for consultation in all Romanian public libraries. This situation is 
due to an infrastructure problem present in 2000. At that time, Romania did 
not have a permanent internet connection throughout its territory. It was the 
time when the big mobile companies were just starting to develop their 
investments in Romania.  
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The academic community from Spiru Haret University dealt with the 
identifying the most appropriate tools: from the technological, pedagogical 
or institutional evaluation points of view, in terms of resources, of user’s 
interface and management. The professors who are involved in developing 
on-line courses have studied numerous variants and efficient ways of 
teaching and learning, involved in e-learning and B-learning. 

They have identified software tools that can be useful in distance 
education and in „face to face” education (Skype, You Tube, Google, 
Picassa, Wikipedia, Twitter, Facebook, Moodle, Blogger, Flickr, What’s up 
etc…). They began the structuring of the categories of content, that an on-
line course must include and of the most useful information from the 
professional point of view and from that of lifelong learning. Learning is not 
confined to studenthood or the classroom, but takes place throughout life 
and in a range of situations. The research was published for free on the site 
of Spiru Haret University, the volunteer work regarding the on-line courses 
of the professors have stimulated the innovative irradiation of science in the 
community. The fact that the other representatives of the academic 
community have not uploaded anything on the site from their course before 
the course being published with ISBN, even if there were only links to the 
information, this fact represented a natural evolution of the concept of 
copyright for on-line materials in Romania in the third millennium. 

 
b. The Seeds of E-learning: Strategies, Concepts, Ideas and 

Organization that Extend and Strengthen Civil Society  
 

The on-line courses on the Blackboard Academic Suite platform and 
those produced by Spiru Haret University’s Television (TVRM) intended to 
familiarize the students with the working techniques for studying and 
assimilating the knowledge, providing a debate regarding the summary of 
the topics.  

The televised courses were produced according to the curricula, 
following the printed materials as University’s courses. While their 
shootings were about one hour or even two hours, these courses offer to the 
students’community a control over the time and the place where they could 
find the materials and useful information. Designed in the form of lectures, 
the courses have always been presented as dialogues, to stimulate the use of 
thinking, as fundamental experience of human development. In subsequent 
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years, the format of the shows or educational programs like Academica, 
Consultaţii, and Teleamfiteatru set the transmission time for an educational 
program at 30 minutes. In this show, one or two professors were invited by 
a moderator to answer the questions formulated by the students’community. 
Most of the time, these questions were gathered by the professor through the 
emails he received from the students or through the Forum, which had just 
arisen on the official website of the institution. Sometimes the students were 
calling directly, during the broadcast’s time and professors were directly 
answering to their questions. 

 
c. Television and Education? The Spread of the Seeds 
 

In 2001 the main difference between generations was actually visible 
at the level of the didactic community, whose members were competing for 
the assimilation of information about technology, despite their field of 
specialization, which was not too much in connection with IT. In parallel 
with this activity of shooting and recording TV learning programs, made by 
appointment without remuneration, the professors were also writing and 
typing the courses which were to be printed. This activity was as fascinating 
as it was stressful (“the image on the glass” is a representation under the 
magnifying glass of resumptions, each person watching his/her didactic 
performance, revealing new ways to improve the self image and to update 
the information content).  

As the producers of the programs (the professors) are formed, are 
trained, are fulfilling the documentation for their programs and are 
improving their skills, so, in the same way, those who were watching TV 
had the possibility to compare, to understand, what they were watching at. 

Most of the time, some of the students have learned together with their 
professors what „the image on the glass” means, because they have directly 
participated on the preparation on the documentation for educational 
programs. After that, over the time, the students as TV– spectators 
understood concepts watching TV in a different way, through the code of 
gesture, voice expression, verbal and body language. In this context, in a 
world from which computers are not missing, the knowledge of the 
phenomena of TV matching and adopting a life style that ensures the 
comfort of learning and knowledge development, is the key of using 
educational television. 
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In order to evaluating its worth, meaning and other aspects, 
commercial TV is criticized. Such criticism is provided by TV itself on 
different forums. In direct competition for audience, television pragramming 
capture the viewers’ attention, and as the dust imprisoned in an old house, 
the audience (formed by human being) seems to be the first to abandon its 
own soul. 

TVRM, as a television for culture, science and education has set and 
managed to impose on the media market the new slogan of the Television 
called TVH (Televiziunea Haret/ Haret television– translated title): „We 
start with a television of decency and common sense.” In a world in which 
media is not (yet) responsible and has not (yet) any responsibility in social 
education, the only concern being the audience, the channel TVRM has 
changed its name on the 23rd of February 2012 in TVH 2.0. This change 
was a part of Romania 2.0, a project entirely founded by Spiru Haret 
University, which focuses on „changing the way of public communication 
in society” and which included several components: the channel TVH 2.0, 
the radio station HFM 2 3, Romanian Institute of Social Studies, the on-line 
platform, which would be a center for events and would also include a 
school (for political leaders). The new University’s television keeps its 
educational module oriented to the social and political area.  

According to the source (http://economie.hotnews.ro/stiri-
media_pub...ctiv-rcsrds.htm consulted on 15 of June 2013), the channel 
TVH with internet access would be relayed by RCS/RDS in digital and 
analog format and by UPC in digital format.  

 
4. Investment in Harvesting Capacity 

 

Research in humanities is always holding the torch of knowledge. 
Examining the past to understand the future, as a creative work in order to 
increase the amount of knowledge, research in humanities in our days offers 
the possibility of using the primary sources on-line and to investigate new 
different subjects in the form of account of the past. 

Documentation, interpretation and discovery of different topics are the 
purposes of basic research and they require alternative methods of 
investigation. Spiru Haret University’students are involved in masteral 
research projects, by some professors. Research may employ methods that 
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are historical, interpretive and analytical in nature in order to uncover new 
meanings of the literary and linguistic work of arts. 

Raising questions, a humanities research project may involve several 
professors from different universities sharing information in an on-line 
forum. A professor may collaborate with a colleague in another area of 
study to gain alternative perspectives on a topic. .For the advancement of 
human knowledge in Portuguese and Romanian studies, as minor, peripheral 
or marginal European languages and cultures, the exploratory research, the 
constructive research and the empirical research are means by which the 
original research, as a prime source of knowledge could be promoted.  

 
a. The Documentary Politics of the University Between 

Modernization and Personalization 
 

   TVRM, TVH 2.0 or TVH are the names of Spiru Haret University’s 
television, which, for the first time in Romania, has been promoting 
educational television or learning shows. These refer to the use of television 
in the field of distance education. TVRM renamed TVH 2.0 or TVH is a 
private television channel, which has transmitted since 2000 
(http://tv.acasa.ro/program-tv-tvrm-educational#ixzz2YLTp41L4 accesssed 
on the15 of June 2013) its programs through cable television providers and 
then, adapting to the local market prices, it had to readjust to the internet 
transmission. 

If from the public and private television channels from Romania, the 
adult educational programs for middle-aged audience are lacking, because in 
Romania there is no interest to develop the segment of educational 
television or the learning shows by public or private institutions. Romanian 
television medium can and has been used for a multitude of educational 
purposes. But only some television programs as TVH’s are explicitly 
educational, while others are only incidentally so. Some formats blend the 
two in the attempt to entertain, but also retain some cultural value. In the 
year of economic crisis, the idea that television could educate people, has 
contrasted with the costs of developing such a project. Created for a specific 
audience, for children and for young people TVH’s special programs are 
broadcasted, because only the cartoons as the only children’s broadcast 
often seduce, but also desinform the immature taste.  
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Lately, the audiovisual regulations „protect” the kids’ schedule, 
meaning that certain programs or sequences are penalized if they break the 
hour rule of the broadcast time. TVH channel covers satellite TV channels 
all over the country as well as Southwest Europe region and North America 
and Canada. It mainly broadcasts the further education courses of TVH from 
Spiru Haret University, in order to provide a learning platform for Spiru 
Haret University students and to service Romania’s ‘Adult Education’ and 
‘Vocational Education’. The courses consist of a wide range of subjects 
covering finance and economics, literature and laws, science and 
engineering, agriculture and medicine. Focusing on education and human 
resource development, very often, the courses recorded by the TVH channel 
were broadcast and were watched as resumption at hours when the public 
didn’t have the time to watch them. Designed to promote cultural and 
educational messages, to guide on-line public opinion and to offer to the 
citizens, especially young ones, a rich cultural life, the dissemination of the 
educational programs at midnight is not reaching its target: the audience.  

If in UK many of these TV courses on private channels can be taken 
on credit by a certain college (e.g. Open University at BBC) shooting being 
made by media specialists, at TVH, Romanian University television the 
specialists are directors, film makers, who worked mainly in the public 
Romanian television. Subsequently, many University’s students who 
worked and were specialized at the University’s television TVH became 
television program makers or well-known presenters at the Breaking news 
or entertainment shows. 

 
b. Why and How Can You Meet the Author? 
 

Creative for our European interest in change, unity and diversity, 
Romanian culture and literature could be compared with a tree. Romanian 
literary history tree is not a prohibited tree. Tasting its fruits means 
initiation, not damnation. This is the idea resulting from the great European 
cultural diversity, which has to be protected. Sapiential plant, the tree called 
literature is an allegory of the branched growth of the human knowledge, 
which can be translated into behavioural terms with verbs from the list of 
B.S. Bloom’s taxonomy regarding the human capacities to decipher, to 
interprete, to translate from an old language, to compare, to explore, to 
reflect, to rank the literary values. 
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The symbolism of the verticality is a characteristic of the literature tree 
that facilitates communication on the following three levels: 

 
1. the underground level (the level of traditions, myths, concepts, 

themes and symbols) 
2. the above ground (the level of the directions and guidelines, 

regarding the moment when the literary event occurred, the context in which 
the literary phenomenon can be seen in its historical evolution and also 
references to other phenomena and historical circumstances in which this 
process is integrated) and 

3. the aerial level (the level of echoes, influences of the shadows and 
of the lights which the branches of this tree has filtered for the posterity). 

 
Referring to the metaphor of the tree, Mircea Eliade distinguished 

seven main interpretations, which are articulated around the idea of living in 
the interior of the cosmos in a continuous regeneration. This is also the case 
of the literature tree, the axis of the visible world to the invisible one, temple 
of the soul and the vertebral column of Romanian human universe. 

The literature tree is the clearest proof of the fact that, when the duality 
of the appearances is exceeded, the bliss appears. The literature tree could 
be considered a wisdom tree, since under its branches, at a certain time, 
illumination occurs. Composed by body of writings in the Romanian 
language, the development of which is paralleled by a rich folklore—lyric, 
epic, dramatic, and didactic—that continued into modern times, Romanian 
literature was rooted in the tradition and played an important role in the  
XIX th century, the age of the national identity formation, guiding the 
society in every cultural aspect. 

  
c. The Polyvalent Professionals 
 

Spiru Haret University’s scientific community pursuit is channeled 
towards: 

1. the standardization of professional profiles (system manager, project 
manager, e-author); 

2. the popularization of good practice examples on B-learning; 
3. the accreditation of the on-line instructor profile, net European 

training; 
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4. the foundation of the skills concerning the quality of Professors able 
to use B-learning; 

5. the initiation of courses: net-trainer, in which Romanian University 
has to become the net-provider of training, e-guide (the project about the 
assessment on-line), Know-how (the project concerning the most effective 
ways of learning using B-learning). 

 
d. The Construction of an Efficient Cooperation  
 

The academic community attained its objectives about the 
implementation of B-learning in Romania by creating and perfecting the 
following instruments: 

1. Implementing programs to „train the trainers” in B-learning; 
2. Popularization of information regarding the technological infrastructure 

to support the educational process by using B-learning; 
3. Improving the policy of dissemination and of valorization of the 

good practice models in the B-learning; 
4. Professional practice protocols innovative web-based, regarding               

e-Learning and B-Learning; 
5. Popularization of the on-line platform for communication.  
 
e. The Archiving and the Diffusion of the Results of Research 
 

The academic community is focused to meet the following objectives 
related to research projects financed by EU funds: 

1. improving the quality and increasing the cooperation between 
organizations, institutions, enterprises, social partners and other relevant 
institutions that provide learning opportunities using B-learning; 

2. facilitating the development of innovative practices in education 
with B-learning and training and their transfer, including from one partner 
country to another; 

3. improving the transparency and recognition of qualifications and 
competences, including those acquired through non-formal programs; 

4. supporting the development of innovative ICT-based content, 
services, pedagogies and practice for lifelong learning. 
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f. Preserving the Harvest for Another Cycle of Knowledge 
   

From the social point of view, in the past 15 years TVRM offered to 
the community a priceless gift. In the real sense of the word, its programs 
dedicated to education, science and culture covered a market segment which 
was very poorly represented or not represented at all in the media of the 
absolutely wild capitalism in post-communist Romania. This segment is 
about students’ education through media. 

Regarding the social aspects of educational television, TVRM offered 
and still offers today, under the name of TVH, many advantages to the 
community, with the meaning that, it is an extremely professional and 
appropriate tool, if it is used wisely. Through its programs, TVH helped the 
students to discover their place in the society, to develop closer relationships 
and to understand the complex mechanism of social communication. 

In the infernal race time, TVH was only a mean by which professors of 
the academic community of the University Spiru Haret had the chance to 
discover new oceans of knowledge, having the courage to move far away 
from the shores. They had the wisdom and the life experience that had told 
them that, they had to wait patiently in order to discover their own future in 
accordance with the community’s future. And they did this and they 
continue to do so with full professionalism. 
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Abstract 

After a reference to Theodor Adorno’s famous and controversial 
dictum that it would be barbaric to write poetry after Auschwitz, I 
intend to explore in this essay the circumstance that, particularly during 
the 90s, many first generation authors tried to come to terms with the 
past through the process of writing, especially autobiographical novels. 
Being simultaneously the creator of an artistic rendering and a moral 
witness of the represented event, the central issue is whether there is a 
language able to articulate with accuracy the violent personal 
experiences each subject has endured, or whether it is possible to report 
such heinous crimes with historical authenticity, in an absolutely 
mimetic form.  

The answer to this interrogation lies in the nature of memory 
itself and the process of recalling experienced or witnessed events: it is 
inevitable to select events, to adapt them to the subject’s personal 
perspectives, to interpret what has been lived.  
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There is always a subjective character in the process of recalling 
the past and, therefore, no individual – despite the fact that the Shoah is 
such an overwhelmingly intense event that is inescapably part of the 
subject’s memory and identity – can record the actual reality; this 
individual is ‘only’ able to construct a version of that reality, in other 
words, to fictionalize about his/her experience.  

 
Keywords: memory, identity, trauma, Holocaust representation, 

fiction. 
 

 
Theodor W. Adorno, one of the most important philosophers and 

social theorists in Germany after World War II, declared in 1949 that 
writing poetry in the deadly wake of Auschwitz would be „barbaric”.7 This 
aphorism, which first and foremost reveals the author’s profound cultural 
scepticism and his perception of the Holocaust as landmark of civilizational 
rupture, was often misinterpreted as strict aesthetics denial of the violent 
reality of the precedent years and has motivated numerous discussions and 
debates amongst intellectuals and academics. Later, in Negative Dialectics 
Adorno (1973: 362) would review his famous and controversial dictum, 
acknowledging that „perennial suffering has as much right to expression as 
a tortured man has to scream; hence it may have been wrong to say that after 
Auschwitz you could no longer write poetry”. 
                                                           

7 Theodor Adorno’s essay “Kulturkritik und Gesellschaft”, written in 1949 and first 
published in 1951, closes with the following paragraph:  “The materialistic transparency of 
culture has not made it more honest, only more vulgar. By relinquishing its own 
particularity, culture has also relinquished the salt of truth, which once consisted in its 
opposition to other particularities. To call it to account before a responsibility which it 
denies is only to confirm cultural pomposity. Neutralized and ready-made, traditional 
culture has become worthless today. Through an irrevocable process its heritage, 
hypocritically reclaimed by the Russians, has become expendable to the highest degree, 
superfluous, trash. And the hucksters of mass culture can point to it with a grin, for they 
treat it as such. The more total society becomes, the greater the reification of the mind and 
the more paradoxical its effort to escape reification on its own. Even the most extreme 
consciousness of doom threatens to degenerate into idle chatter. Cultural criticism finds 
itself faced with the final stage of the dialectic of culture and barbarism. To write poetry 
after Auschwitz is barbaric. And this corrodes even the knowledge of why it has become 
impossible to write poetry today. Absolute reification, which presupposed intellectual 
progress as one of its elements, is now preparing to absorb the mind entirely. Critical 
intelligence cannot be equal to this challenge as long as it confines itself to self-satisfied 
contemplation.” (Adorno, 1967: 34) 
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Nonetheless and despite this correction, Adorno’s pronouncement has 
continued to motivate further argumentations. To cite a brief number of 
misquotations and misinterpretations, we could mention the title of Günther 
Bohnheim’s monograph Versuch zu zeigen, daß Adorno mit seiner 
Behauptung nach Auschwitz lasse sich kein Gedicht mehr schreiben [The 
attempt to show that Adorno’s claim, that after Auschwitz poetry cannot be 
written, is correct] or Susan Gubar’s reference to „Adorno’s injunction 
against poetry” and to the „nihilism of his prohibition against poetry” (2003: 
240). More recently, in her book Die Shoah erzählt: Zeugnis und 
Experiment in der Literatur, Elrud Ibsch (2004: 48) also misreads Adorno’s 
reflections on post-Shoah art and interprets it as a call for silence: „Adorno 
must be contradicted. The silencing of poetry would mean the triumph of 
the National Socialist barbarity”. But other thinkers have had a different 
reading. Günter Grass (1995), for example, considered that Adorno called 
neither for silence nor for an end of art; it was not his intention to deny 
poetry its right to expression, but rather to emphasize that art ought to be 
coherent with reality. Analogously, Klaus Laermann did not interpret the 
dictum as renunciation to language as well; even though Adorno’s statement 
seems to point at an association between the Holocaust and the prohibition 
of images one finds in the Old Testament (Exodus 20:4), Laermann (1993: 
14) concluded: „where else could we bury millions of dead if not in 
poetry?”. Jürgen Nieraad adopted a similar point of view and considered the 
existence of two ambivalent poles: the prohibition of images 
(Gestaltungsverbot) and a memory commandment (Erinnerungsgebot). On 
the one hand, Auschwitz is a devastating reality, which should be perceived 
in the same fashion Judaism relates to God. Auschwitz is thus consecrated, 
i.e., neither images of the violent events may be produced, nor may its name 
be verbalized. On the other hand, the memory commandment requests the 
cult of a language that circumscribes, that alludes in the name of God, 
keeping this way the memory of Auschwitz alive. As it is not possible to say 
„God”, it is necessary to allude in His name, which demands a subtle, 
refined language (Nieraad, 1994: 179). 

This aesthetical discussion about the possibility of art in the aftermath 
of the Shoah is in its core motivated by the following question: what is the 
most adequate form to represent Auschwitz? With an apocalyptical and 
violent style, similar to the event it represents? Or rather employing a 
balanced, rational and factual approach? According to Georg Steiner (1987: 
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195), there is not and there should not be any predetermined form, style or 
expression code meant to guide each writer. Despite the inexistence of 
prearranged linguistic and structural principles, one thing seemed to be 
certain: it was crucial to talk about the Holocaust, either as a response to a 
personal need or, according to some survivors, as a national obligation 
(Young, 1987: 406) or even as a question of honour (Reemtsma, 1998: 251).  

Beyond the philosophical examination, the truth is that even before 
Adorno’s contentious and debated verdict was enunciated, a considerable 
volume of Holocaust poetry had been indeed written. Nelly Sachs and Paul 
Celan are some of the most remarkable names. And not only poetry has 
been created since 1945 up until the present moment: plays, songs, films, 
paintings, sculptures and diaries, memories, novels or philosophical essays, 
written by notorious names such as Primo Levi, Elie Wiesel, Jean Amery, 
Imre Kertész, Ilse Aichinger or Ruth Klüger (and more recently by second 
and third generation authors), have likewise been playing an important role 
as far as the artistic representation of the Shoah is concerned. 

The vast literary production published after the war with the intention 
of unveiling the atrocious and discriminating experiences that occurred 
during the nazi dictatorship can be placed in the literary category coined by 
Elie Wiesel as „literature of testimony”: „If the Greeks invented the tragedy, 
the Romans the epistle, and the Renaissance the sonnet, our generation 
invented a new literature, that of testimony” (qtd. in Young, 1987: 409). 
This is indeed an accurate formulation to classify the texts written by all 
those men and women who have seen their biographies affected by such a 
singular historical event. In effect, if one looks for a definition of the verb 
„to testify”, any dictionary will provide the following synonym concepts: to 
be present at, to witness, to see, to state, to attest, to give evidence, to bear 
witness, to reveal, etc. As a matter of fact James E. Young considers that all 
literary responses to the Holocaust could be perceived as documents that 
give evidence of a series of occurrences the subject has witnessed (Young, 
1987: 403). The materialization of the writing process, i.e., the produced 
text (alias „document”) would, thus, be the revelation channel of what has 
been seen and, on the other hand, it would also be considered physical 
evidence of the narrated events. 

Leon van Schoonneveldt, in his 2006 article „The moral witness in the 
field of cultural remembrance”, provides an important contribution to this 
discussion by exploring the iconic figure of „moral witness”. A moral 
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witness (in this context, the author of a „document”) is an individual that not 
only assumes the role of an observer but, simultaneously, he/she is also a 
victim of the narrated violent event. His/her testimony has a moral objective 
in the sense that by unveiling the violence that he/she has been submitted to, 
this subject reveals an evil that otherwise would be concealed by the 
perpetrators. A moral witness does not look for compensation, restitution or 
a guilt verdict; the relevant issue is to talk and let the world know about the 
violent actions that have occurred (235), in other words, to reveal what 
he/she has seen and taken part in. 

Looking at religious texts one can also draw interesting conclusions. 
The Torah and the Talmud describe the figure of „witness” as someone who 
sees and knows about an event and, when it is an unjust event, it ought to be 
revealed. Judaism reinforces thus that each individual has to bear testimony 
of all unjust deeds so that a sense of righteousness may be attained. This 
principle demonstrates, therefore, the importance of witnessing in Jewish 
tradition – which might be one of the reasons for the enormous production 
of testimonial texts after and, in the case of diaries, during the nazi 
dictatorship. The above mentioned religious texts also clearly indicate how 
that testimony should be performed: „Be careful. Should you omit or add 
one single word, you may destroy the world” (qtd. in Young, 1988: 21). 
Despite the hyperbolic tone of this statement, it is still expected that a writer 
assumes the role of a neutral announcer, of a neutral medium through which 
events would narrate themselves. The question now is whether it is possible 
to narrate what a subject has lived according to this theoretical principle.  

In order to provide an answer to this possibility one must not lose sight 
of the fact that firstly, authors of memoirs carry out the dual role of narrator 
and protagonist in the writing; secondly, while they recall and describe each 
brutal and horrific experience, they recount simultaneously a first-hand 
trauma. Having this in consideration, following questions rise: Being the 
writer primarily a victim of violent actions, is he able to put in writing a 
precise and realistic picture of a past that demands full accuracy? Bottom 
line, can a moral witness, i.e., a victim traumatised and haunted by the past, 
retell his experience in an unbiased, objective form?  

American scholar Terrence Des Pres considers that all events related to 
the Holocaust are so violent that survivors can indeed resist fictionalization 
and follow their inner and fundamental objective, which is to develop 
narratives that correspond to literal reproductions of the reality (Young, 
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1988 16). Oppositely, Frederik Hoffman considers that violent occurrences 
are unlikely to be factually represented as violence breaks linguistic 
structures and hinders contained forms (Ibidem). Following this same line of 
thought, historian (and Jewish survivor) Saul Friedländer believes that the 
whole historical reality of the 20th century has been so extreme that there is 
no language capable of representing it mimetically. Every attempt to apply 
realism to literature will lead to archetypal representations, in other words, 
to representations of contents that belong to collective perceptions, to 
ancestral images or symbols that have emerged from mythologies, legends 
or traditions which serve as models for conduct definition and imaginary 
productions. Still according to Friedländer, the most real elements of any 
representation are in the end constructions that were built upon preceding 
myths or imagination figures of the subject and not upon the reality as it 
was, because that reality, due to its exceptional nature, does not allow itself 
to be represented (Young, 1988: 16). Literary critic and theorist Robert 
Scholes contributes to this discussion adding up that realism is actually dead 
because reality cannot be represented, only constructed:   

It is because reality itself cannot be recorded that realism is dead. All 
writing, all composition is construction. We do not imitate the world, we 
construct versions of it. There is no mimesis. Only poesis. No recording. Only 
construction. (qtd. in Young, 1988: 17) 

The thesis that it is not possible to write Holocaust narratives without 
undergoing fictional factors becomes quite provocative, particularly when 
we consider the vast number of autobiographical accounts that have been 
published, particularly from the 1990s onwards. Just to quote a few 
examples published in German, one can mention Grete Weil’s Meine 
Schwester Antigone, first published in 1982 but acknowledged and analysed 
by several scholars in the field of Literary Studies in the 1990s or the highly 
acclaimed weiter leben written by Ruth Klüger (1992). We could also 
indicate Charlotte Delbo’s trilogy Auschwitz und danach, which was very 
positively received after its translation in 19938, the childhood memoirs of 
Schoschana Rabinovici Dank meiner Mutter, first published in Hebraic in 
1994 and translated into German in 2000 and, finally, Ruth Elias’ Die 

                                                           
8 The French original version Auschwitz, et après was published between 1965 and 

1971. The English translation Auschwitz and after was published in 1995. 
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Hoffnung erhielt mich am Leben (1998). These are all women who hardly 
survived concentration camps and, similarly to so many other survivor 
families, silenced for several decades their traumatic memories. Ultimately 
this silence is another meaningful sign of trauma and also a form of 
representation: it likely means the message is so devastating it cannot be 
(easily) verbalized.  

In the aftermath of the war survivors tried to normalize their lives by 
temporarily repressing the horrors they have endured and witnessed. This 
pseudo-normality seemed to be effective in the immediate moments after 
1945, in the sense that the survivors’ first priority was to take care of their 
own physical recovery. The fact that they could neither mourn nor feel loss, 
otherwise they could jeopardize their own physical reconstruction, led to an 
apparent forgetting of the dead. Despite this seeming normality, the truth is 
that the psychological self-reconstruction, in other words, the healing 
process (mourning the diseased, facing despair and aggression, redefining 
the subject’s moral I and re-establishing trust and faith in the subject himself 
and in the others) has been delayed. In reality, the confrontation may be 
postponed but hardly ever definitely avoided. Sooner or later a response to 
the extreme experiences of the past arises, commonly in the form of 
repetitive and uncontrollable hallucinations or other phenomena that go 
beyond normal standards of behaviour, and trauma sets in. This belated 
response is related to the latency period during which the effect of the 
traumatic experience is not yet fully grasped, as Cathy Caruth (1996: 91) 
explains: 

Trauma is described as the response to an unexpected or 
overwhelming violent event or events that are not fully grasped as 
they occur, but return later in repeated flashbacks, nightmares and 
other repetitive phenomena. Traumatic experience, beyond the 
psychological dimension of suffering it involves, suggests a certain 
paradox: that the most direct seeing of violent events occurs as an 
absolute inability to know it; that immediacy, paradoxically, may 
take the form of belatedness. The repetitions of the traumatic event – 
which remain unavailable to consciousness but intrude repeatedly on 
sight – thus suggest a larger relation to the event that extends beyond 
what can simply be seen or what can be known, or is inextricably tied 
up with the belatedness and incomprehensibility that remain at the 
heart of this repetitive seeing.  
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Caruth also suggests that this phenomenon of nightmares and repetitive 
recapitulations of the images of the past, which the subject does not 
immediately identify, enhances the idea that more than a pathology or an 
illness, trauma is the result of a wounded psyche; it is always the story of a 
wound that screams and demands from the individual the verbalization of a 
reality or truth that otherwise would not be attained (Idem: 4). 

Grounding his theory in Freud’s analysis, American historian 
Dominick LaCapra – who has developed extensive research about the 
question of Holocaust trauma and the coping strategies associated with it, 
especially regarding historiography and the response of historians to 
traumatic experiences of the past, – points at two different processes of 
dealing with trauma, which he classifies as „acting out” and „working 
through” processes. In the first process, the victims „have a tendency to 
relive the past”; i.e., they „tend to relive occurrences, or at least find that 
those occurrences intrude on their present existence, for example, in 
flashbacks, or in nightmares, or in words that are compulsively repeated” 
(LaCapra, 1998: 2). Consequently the „acting out” process is associated 
with the tendency to call something back on impulse (ibidem), and this form 
of dealing with trauma seems to maintain the past alive or present in every 
daily action. For example, people who were deported in cattle-wagons 
recurrently feel claustrophobic every time they enter an elevator or a 
confined area or they can also feel disturbed when any other images of the 
present somehow relate to the traumatic memories of the past. In her 
autobiographical account weiter leben, Ruth Klüger (1999: 108) states that 
five decades after the end of the war she still feels anxious every time she 
sees a wagon transporting goods or Ruth Elias, in her novel Die Hoffnung 
erhielt mich am Leben (1998: 252), affirms she cannot waste any food as 
she immediately remembers the years she starved in Auschwitz.9  

In opposition to this, the „working through” process is the act of 
creating a separation between past traumatic experiences and the present 
(LaCapra, 1998: 2-3). This specific process of dealing with trauma requires 
the ability to accept the present independently, to some extent, of the past 

                                                           
9 For a closer analysis of both autobiographical novels, see Simões, Anabela V. 

(2013). “Emerging from silence: representing Holocaust trauma in the memoirs of Ruth 
Elias and Ruth Klüger”. In: Collins, Catherine and Jeanne Clark (Eds.). Speaking the 
Unspeakable. Oxford: ID Press, 145-164. 
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experiences. Following a similar line of thought, in his article „History 
beyond the pleasure principle: some thoughts on the representation of 
trauma”, Eric L. Santner reflects upon the construction of narratives by 
subjects who were affected by such a traumatic reality and discusses how 
historians manage to overcome their own trauma and still produce scientific 
knowledge. Particularly violent experience may lead to psychic disturbs and 
consequently to the formation of traumas and, in order to overcome such 
trauma and find balance, the traumatized subject has to go through the work 
of mourning. However some historians do not follow the process of 
working-through and opt for what Santner calls as „narrative fetish”, i.e., 
they refuse to mourn, simulate the condition of not being affected by the 
event they study and free themselves from the burden of having to rebuild 
their identity under post-traumatic circumstances. The post-traumatic 
situation is thus indefinitely postponed and an intellectual domain prevails 
over individual reality10 (Santner, 1996: 152).  

This understanding of trauma may also be considered in the writing of 
memoirs, as LaCapra (1998: 3) considers that „many forms of writing seem 
to be post-traumatic forms, which are coming to terms with the trauma that 
called them into existence in different ways”.  In fact, the two processes of 
„acting out” and „working through” seem to be combined in the act of 
capturing the trauma in memoirs, towards their ultimate objective which is 
dealing with grief and psychic pain. This means that, as the survivor writes 
about the experiences, this subject acts out and brings the memory into the 
present, while at the same time working through and using the writing to 
help both acknowledge and disengage him/herself from the past. As a result, 
the writing of memoirs serves as a tool for managing and accepting past 
traumatic events, which validates Isak Dinesen’s assumption that „all 
sorrows can be borne if you put them into a story or tell a story about them” 
(qtd. in Linden, 1993: 17). On the whole, by putting their experiences into 
an organized layout of words and chapters, survivors find or construct a 
sense of meaning for the traumatic events they were subjected to. As 
Santner (1996: 144) puts it, the narration of traumatic moments may be 
                                                           

10 Santner (1996: 145) exemplifies this pointing out the particular case of prominent 
Jewish historian Saul Friedländer, who survived the Shoah in a French catholic institution 
while his parents were killed in Auschwitz, and later adopted a ‘cognitive attitude’ in his 
professional career, meaning this, that from his rational and objective approach to the 
Holocaust one would never infer his personal background.   
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compared to the procedures of a homeopathic cure: by representing a past 
filled with traumatizing elements, each individual inoculates, in a controlled 
manner, the negative elements (“poison”) that will serve as antidote for the 
cure of the wounds that were infected by that same poison. This way, the 
narration of moments that led to the formation of a trauma will empower the 
subject to acquire defences that will help her/him facing the traumatic event 
and eventually reaching a cure. 

Memoirs represent the impressions of the events writers endured 
during the Holocaust. Simultaneously one must bear in mind they are 
produced by victims, whose perspectives and opinions at the time are 
inevitably subject to influence by the circumstances. That is to say, while 
one may tend to view these documents as belonging to our historical records 
of the Holocaust, these accounts while authentic are nevertheless fallible 
(Heyder, 2009: 4). In actual fact, autobiographical accounts are retrospective 
narratives of an individual’s personal history and the stage where one can 
perform self-reflection or self-examination. These narratives are supported 
by memory mechanisms which retrieve past experiences from the 
individual’s mind and support the subject in the process of reconstructing 
the past. As the work of elaborating this specific type of narratives is 
accomplished by a subject that simultaneously is the narrator and the main 
character, interferences are inevitable. On the one hand, the subject always 
tells his version of the facts, which inevitably are influenced by his 
perception of the world, his values and beliefs. On the other hand, the 
individual’s perspectives may modify as time passes and consequently his 
assessment of the facts may also suffer some developments. In the end, and 
even though there is an identification between the „narrating or 
remembering I” and the „narrated or experiencing I”, there is always a 
discrepancy that leads to an inevitable lack of objectivity.  

Moreover, the process of retelling is restricted by following inherent 
circumstances: i) the moment the narration happens is not the instant it 
occurs. The truth is that some narrated events may be retained in one’s 
memory for several decades and it is to be expected that some details may 
become blurry or inaccessible. ii) the moment of transmission is much 
briefer than the period of time when the events occurred, which demands a 
selection and organisation of the most important facts, and then the 
elaboration of a congruent speech where the selected facts are alluded to. 
Having this in consideration, we should conclude that every personal 
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narrative cannot be considered the exact, mimetic reconstruction of the 
reality, rather an interpretation of that same reality. As interpreting implies 
an attitude that demands aesthetics intention, in the sense that it is necessary 
to structure the selected contents in the most accurate and objective form, 
one shall conclude that narrating events related to the Holocaust (or to any 
other extremely violent event) will never be an action of faithful 
reproduction or representation. In essence, the narrative process is always 
the outcome of a personal and subjective interpretation of its author, an 
individual that filters his experience of pain through his own moral values, 
his attitudes towards life or his sensitivity. iii) In addition, this interpretation 
is still constricted to the techné, i.e., the specificity of the chosen discursive 
means.  

In actual fact, the problematic issue of suggesting there is construction, 
i.e., fictionalization in Holocaust narratives lies in the association of the 
concepts „fact” and „fiction” with its synonym terms „reality” and 
„imagination”. This association is incorrect though. Every reader should be 
prepared to accept the fact that beyond the text itself there is an author/a 
witness that has lived in loco all those depicted haunted images and all that 
pictured grief. Each one of the authors/survivors is above all a moral witness 
who does not only enunciate what happened, but also enriches that 
description by telling what he/she felt. Léon van Schoonnenveldt (2006: 
243) illustrates this idea using the example of an earthquake: a chronic 
writer, for example, might be a perfect historic seismograph, able to report 
every objective detail of the event. However, a seismograph is not able to 
depict how it feels to be in the middle of an earthquake; only a moral 
witness is skilled to do it through the means of fictional narrative. 

D.G. Myers (1999: 268) analyses this question of the duality „fact vs. 
fiction” and suggests the correct attitude each reader (and particularly 
academics) should adopt: survival narratives ought not to be addressed as a 
surface to be penetrated in search of deep and true meanings and, therefore, 
an ethic sense should always prevail. Independently of the fictional level, 
i.e., the chosen artistic and literary frame, autobiographical writing always 
mirrors a marking period of someone’s life. The textual corpus that 
materializes the set of remembrances presents in the end the causes of an 
inner conflict the author is struggling with and maybe, trough the process of 
writing, trying to understand and overcome. In addition, survivor Ruth 
Klüger (1996: 407) considers 
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[i]t is essential that readers believe me. If they don’t, they are 
questioning not only my text, but also me as a person, as I am both:                
I am the one that describes/writes and the one who is described/written 
about. Besides, as memory is uncertain, influenced by desires and 
pressures, we don’t expect an absolute alikeness between memory and 
reality. An autobiography can be trespassed by fantasies, even because 
people do fantasise, nonetheless it ought to be seriously considered. For 
instance I can autobiographically write about concentration camps 
because I have been actually there.11  

Regardless of its aesthetical form, an autobiographical text is always 
grounded in some sort of experience, in facts the author has witnessed, in 
other words, that he has seen and chose to reveal. In this sense, the 
empirical bond between the author and the narrated events allows the 
creation of a credible „document” which is sustained by the authority of an 
eye witness. As Klüger (1996: 405) reinforces, „each memory narration 
should be read as the result of a truth engraved in the author’s own flesh” 
and, therefore, the authenticity of an autobiographical narrative should never 
be graded in terms of fictionalisation. In this particular context, „fiction” 
does not indeed correspond to „imagination” or „invention”. It just 
corresponds to the methodology used to set in motion the process of 
recalling past memories and, ultimately, coping with extreme traumatic 
recollections.  
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Abstract 

In this study we put forward a method to support the multilingual 
specification of domain ontologies, through the use of localization. The 
method was developed to be applied during the conceptualization 
process in the context of a collaborative network and is based on an 
interlinguistic analysis that functions as support for the 
conceptualization of the subject field. It is terminology-based, and 
follows a theoretical framework that recognizes the conceptualization 
process as the central point for developing knowledge representation in 
more than one language. Thus, it is underpinned by a conceptual 
approach to knowledge representation, although it also considers and 
integrates contributions from the linguistic approach. 
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For its construction, we have analyzed the existing gaps in the 

access to specialized communication and information in multilingual 
environments and reflected on how this scenario poses problems to 
international organizations. In this context, ontologies arise as an 
important resource to support knowledge domain representation. 
Although we recognize ontologies as language independent artifacts, it 
is our perspective that knowledge creation and access are language-
based and thus multilingual, which leads to the need for multilingual 
resources development, as well as localization services that help 
overcome the difficulties in the process of knowledge dissemination. 

As our reflection will show, we paid special attention to the role 
played by terminology in supporting the knowledge representation 
process, more specifically in the development of the conceptualization 
process and of the multilingual specification of ontologies. We, 
therefore, focused on the process of constructing a conceptualization of 
the domain’s knowledge, central to ontology building, and on its close 
link with the use of terminological practices and methodologies and the 
efficient development of conceptualization, especially in a semiformal 
specification phase of the conceptualization, based on the use of 
conceptual maps to support the knowledge representation. We will 
finally reflect on how this representation environment supports and 
enhances the experts participation in the elicitation and organization of 
knowledge processes and how it promotes the interdisciplinary work, 
namely with terminologists. 

 
Keywords: localization, terminology, multilingualism, ontology 

specification, collaborative networks. 
 
 

1. Introduction 

Terminology, as a scientific discipline, is dedicated to the scientific 
study of concepts and terms used in specialized languages and to their 
structuring in specialized knowledge representation systems, thus playing a 
crucial role in the development of communication processes, as well as in 
information and knowledge sharing, which play a key role in the 
development and evolution of a modern and globalized society. 

In this context, terminology provides a set of methodologies to 
promote and facilitate the access to and management of specialized 
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knowledge. The terminological work focuses on the collection, description, 
processing and systematic representation of concepts, and their 
designations, concepts which are specific to a specialized domain. As 
Christophe Roche (Roche, 2005: 28-62) puts it, its primary aim is to 
understand the world, describe the objects that populate it and find the right 
words to talk about them. 

The use of terminology has, therefore, grown in importance and 
visibility, as the search, production, use and dissemination of information 
have become central to the global communication process. This holds true 
especially when we consider international organizations, networks and 
multinational professional communities or when we take into account 
phenomena such as the continuous growth of specific terminologies which 
accompany the evolution of different subject fields. 

The constant technological development, the increase of both 
international and national cooperation projects and the advances towards a 
truly multilingual information management culture – as an outcome of the 
development of multilingual spaces, characterized by heterogeneity and 
multiculturalism, that foster access to multilingual information – result in 
the need for methodologies as well as for information and knowledge 
organization systems that facilitate and contribute to the efficient use of 
these resources. 

As it is well known, the development of the diverse scientific and 
technical fields has its origin in the evolution and dynamics of knowledge 
and results from the constant interaction between individuals pursuing 
common objectives, knowledge that cannot be separated from its context, 
experience, culture and language. This interaction, especially in 
multinational and multicultural organizations, is increasingly taking place in 
collaborative and cooperative environments available online. 

In these environments, language, as the means of human 
communication, and terminology, as a nuclear element for the specification 
and dissemination of specialized knowledge, assume an increasingly 
important mediation role in the communication taking place between the 
various interlocutors and in man-machine communication, emerging as the 
key link for the discovery and creation of knowledge and its effective 
conceptualization, representation, transmission and reuse. 

To meet the increasing demands of the complex intra and inter-
organizational processes, there was a growth in quality in the processes of 
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interaction and sharing of resources inside organizations, on the one hand, 
through the implementation of innovative forms of collaboration, such as 
collaborative networks, defined by L. Camarinha-Matos (Camarinha-Matos, 
2006) as a network composed of a variety of entities – organizations and 
people – which are largely autonomous, geographically distributed, and 
heterogeneous in terms of their operating environment, culture, social 
capital and goals, where participants collaborate to (better) achieve 
common or compatible goals, being their interactions supported by 
computer network and, on the other hand, the development of more robust 
information and knowledge management systems, such as ontology-based 
knowledge management systems. 

In these environments, language, as the means for human 
communication, and terminology, as a nuclear element for the analysis, 
structuring and dissemination of specialized knowledge, assume an 
increasingly important mediation role in the communication taking place 
between the various interlocutors and in man-machine communication, 
emerging as the key link for the discovery and creation of knowledge and its 
effective conceptualization, representation, transmission and reuse. 

Knowledge organization and collaboration systems are thus important 
instruments for the success of collaborative networks of organizations. In 
this context, access to and representation of knowledge implies the 
overcoming of difficulties inherent to the use of different natural languages, 
through the use of processes such as the localization of ontologies. 

 
2. Ontologies Localization 

Although localization is a well-developed practice and its 
methodologies and tools have been successfully employed by the language 
industry in the development and adaptation of multilingual content, it has 
not yet been sufficiently explored as an element of support for the 
development of ontologies represented in more than one language. As 
clearly identified in Monnet Project (Monnet Project, 2010), current 
approaches to cross-lingual information access offer only partial solutions 
that address the problem in a restricted way. The scarcity of formal 
ontologies enriched with linguistic information in more than one language 
has its origin in other factors such as the difficulty in choosing 
methodologies to support the knowledge conceptualization and 
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representation process in an environment of construction and localization of 
ontologies for different languages. 

Espinoza (Espinoza and all, 2009) identify several problematic 
dimensions to be taken into account in the process of ontologies 
localization, namely translation problems, related to the existence (1) of 
exact equivalents, (2) context-dependent equivalents and (3) of 
conceptualization mismatches; management problems, related to 
maintenance and updating of translated ontology labels throughout the 
ontology life cycle; and multilinguality representation problems. In fact, 
part of the difficulties of any localization system lies in solving problems 
that we can view as traditional and which result from the translation process, 
such as the difficulty in finding equivalents in the target language, the 
existence of polysemic terms and quasi-synonyms, or problems related to 
terminological variation. 

Other problems derive mainly from linguistic problems that arise from 
the association of meanings of terms in different languages to concepts 
represented in an ontology, as word senses and concepts cannot be said to 
overlap G. Hirst (Hirst, 2004) since, as recognized by (Montiel-Ponsoda and 
all, 2010) word senses are tightly related to the particular vision of a 
language and its culture, whereas concepts represented in an ontology refer 
to objects of the real world and are defined and organized according to 
expert criteria agreed on by consensus. 

As Margret Rogers (Rogers, 2007) acknowledges, it is generally 
accepted that achieving a one-to-one term-concept and concept-term 
relationship (Eineindeutigkeit) within a subject field is unattainable. [21] 
recalls that Wüster himself had practical doubts about the viability of 
achieving this goal on a comprehensive scale, and described it as “ein 
frommer Wunsch” (Wüster, 1985). Christophe Roche (Roche, 2005) on the 
other hand, says we cannot communicate and share information unless we 
agree on the terms we use and on their meaning. For the author, the 
meaning of terms rests upon a shared and consensual representation of a 
domain model and it is such representation that originates an ontology. 

In addition to these difficulties, localizing an ontology – understood as 
a specific semantic artefact used to represent the knowledge of a domain, 
built in a given context for a particular purpose –, raises other questions, like 
those related to the: 
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1. definition and delimitation of the domain or subdomain(s) to be 
conceptualised; 

2. selection, adaptation and integration of existing semantic resources; 
3. time constraints, usually imposed on processes of conceptualization 

and localization; 
4. approach to integration and (re)use of already available language 

resources and tools. 
 
 

3. Method for Multilingual Ontology Specification 

The more generic goal of ontology localization is to allow cross-lingual 
semantic interoperability in large-scale information environments, which 
usually contain a number of heterogeneous and distributed knowledge 
resources [1]. The specification of a methodology by which localization 
contributes to enhance the cross-lingual semantic interoperability between 
heterogeneous resources of a specific subject field requires taking into 
account and acting upon the context of the ontology construction and 
knowledge sharing during the ontology conceptualization phase. It also 
requires that we consider the objectives and purposes the community of 
potential users may have for this knowledge. To do so we need to focus on 
apprehending the subject fields’ complexity, richness and semantic diversity 
and, at the same time, on having a method to help represent its 
multilinguality, which should also happen during conceptualization. 

The conceptualization phase of an ontology development process is of 
utmost importance for the success of the ontology, as it is in this phase that 
a socio-semantic agreement is shaped (Pereira and all, 2009). For Cristovão 
Sousa, Lucas António Soares, Carla Pereira and  Rute Costa (Sousa and all, 
2012)  a conceptualization process is, for an individual, a collection of 
ordered cognitive activities that has as inputs information and knowledge 
internally or externally accessible to the individual, and as the output an 
internal or external conceptual representation, and a “collaborative 
conceptualisation process” is a conceptualization process that involves more 
than one individual producing an agreed conceptual representation, a 
process which involves social activities that include the negotiation of 
meaning and practical management activities for the collaborative process. 
For C. Pereira; C. Sousa; A Soares (Pereira and all, 2009), ontology 
engineering needs a “socio-cognitive turn” in order to generate tools that 
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are really effective in coping the complex, unstructured, and highly 
situational contexts that characterize a great deal of information and 
knowledge sharing.  (Pereira and all, 2009) remember (Cahier and all, 
2005)’s words when he says that we need to go beyond the approaches that 
provide a high level of ‘automation of the meaning’; instead, we need to 
address situations where human beings are highly required to stay in the 
process, interacting during the whole life-cycle of applications, for cognitive 
and cooperative reasons. The authors place conceptualization in a phase of 
informal specification of the ontology (previous to any formal 
representation) and describe its result as a shared conceptual model.  

The aim is to support the co-construction of semantic artefacts by 
groups of social actors placed in organizational contexts interacting 
towards a set of common objectives (Pereira, Soares, 2008). This co-
construction and the resulting conceptual representations, which are based 
on the analysis of different sources, including textual, terminological, 
taxonomic and other, and subject to constant negotiation with the direct 
collaboration of domain experts, could, in our opinion, assume a 
multilingual dimension as early as the conceptualization phase. 

Based on this view and on the analysis of the process of a shared 
conceptualization of domain ontologies in the context of a collaborative 
network, we have developed a method to support the process of multilingual 
specification of an ontology to be implemented during the conceptualization 
phase. For the development of our proposal we assume that the processes of 
conceptualization and localization of an ontology should occur 
consecutively, in order to allow us to consider all available information and 
perspectives of the different working languages and cultures as early as the 
conceptualization phase. The proposed iterative and, to some extent, cyclical 
nature of the two processes – conceptualization and localization – intends, 
thus, to promote more immediate access to different perspectives about the 
domain’s knowledge. 

The context of a collaborative network and the features that characterize 
it led us to consider the hypothesis that localization, developed consecutively 
to the conceptualization and in a phase prior to the formal specification of the 
ontology, could (1) constitute a support for the construction of a domain’s 
knowledge conceptualization and enrich the shared construction of the 
ontology by offering experts involved in the multilingual network the 
possibility to contribute to the development of conceptual representations by 
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using and representing knowledge also in their working languages, (2) 
provide more effective feedback for the domain’s conceptualization having as 
a basis the semi-formal representations developed using concept maps, and 
eventually lead to reconceptualization as a result of negotiation and 
consensus, and (3) reinforce the contribution of experts to the ontology’s 
construction and localization processes, by promoting a greater involvement 
in the different phases. 

In the method we propose localization takes place after an initial 
conceptualization phase, developed using the English language as a starting 
point, and occurs in a conceptualization space, where the representation of 
the different natural languages is developed and made available to domain 
experts through the use of concept maps, as described in the high-level 
architecture presented below. The main tasks in the conceptualization and 
localization for each natural language are (1) the validation of the 
conceptual structures; (2) translation of the terms that designate the 
concepts; (3) the translation of the conceptual relations and analysis of their 
logic validity and (4) reconceptualization, if needed. During this process, the 
expert must also bear in mind the need to match the represented knowledge 
to the purposes of the research and information management process that 
originated the ontology construction.  

 
Fig. 1. High-level architecture of method for multilingual ontology specification 
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We do not use, then, a formalized ontology as a basis for localization; 
rather we start out from a semiformal organization of knowledge in the form 
of concept maps. The construction of this method resulted also from the 
perception that the most commonly used approaches did not fully 
correspond to the prerequisites of a collaborative network where the need 
for localized content appears at an earlier stage, due to the short life-cycle 
that characterizes this type of network. 

By promoting and supporting the representation of the different natural 
languages during conceptualization we differ from other approaches to 
ontology localization, as those proposed by (Pazienza, Stellato, 2005), 
(Buitelaar and all, 2006), (Espinoza and all, 2008a), which focus more 
directly on the process of enriching formalized ontologies with linguistic 
elements, and we do not use either a specific ontology localization tool like 
LabelTranslator (Espinoza and all, 2008) or Ontoling (Pazienza, Stellato, 
2005). Our approach to the multilingual ontology specification was chosen 
so as to let us consider not only the individual elements that constitute the 
conceptual system – concepts and relations and their equivalents in the 
different languages –, but also, and more importantly, the semi-formal 
representation as a whole, and assess, with the direct participation of the 
subject field experts, whether it represented knowledge as it is perceived and 
expressed by the community for which each expert is localizing it. 

The development of this method is based on a methodology of 
interlinguistic analysis that functions as a support for the conceptualization 
of the subject field. It is terminology-based, although it integrates elements 
from existing methodologies in the area of localization and translation and 
ontologies engineering. It follows a theoretical framework that recognizes 
the conceptualization process as the basis for developing knowledge 
representation in more than one natural language. 
 

4. Application case: development of H-Know Ontology 

This method was developed and tested in the context of the European 
project H-Know – Advanced Infrastructure for Knowledge Based Services 
for Restoring Buildings. The project involved partners from five European 
countries and was developed in a multidisciplinary and multilingual 
environment involving terminologists, domain experts and knowledge 
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engineers with the objective of building an ontology-based knowledge 
management platform to support the creation of cooperative and 
collaborative business networks to facilitate the sharing of Construction 
Industry knowledge in the domain of cultural heritage and old building 
restoration/maintenance among the network partners (SMEs and R&D 
Institutes). This domain is characterized by its cyclical and nomad activity, 
which involves a high number of design and production processes. The 
knowledge in this domain is disperse, diverse and fragmented, due to its 
polymorphic character and the amount of actors, rules and institutions that 
participate in the development of each phase of the construction process. 

Management of this knowledge was based on a multilingual domain 
ontology for the rehabilitation domain, the H-Know Ontology, developed 
with the objectives of providing an infrastructure to efficiently and 
effectively organize, classify and retrieve information and knowledge and to 
provide H-Know users with a common ground for a shared understanding of 
terms and concepts when engaging in the virtual collaborative network 
activities (H-Know, 2011). 

Implementing a method to meet the needs of a particular process that 
has to be developed in a specific context should take into consideration the 
users’ diversity, as well as their requirements, the existing resources at the 
time of its implementation and the constraints that occur due to the results’ 
integration in existing applications. In our case, and for the methods’ testing 
and implementation, it was considered that the following assumptions were 
gathered: 

1. The collaborative network is formed, is multilingual and its 
objectives, mission and deadlines are established and accepted by all its 
members; 

2. The partners will be the actors involved in the negotiation process 
with the aim of reaching a consensus about the representation of the 
domain’s knowledge; 

3. Each partner is seen as an expert that actively participates in the 
conceptualization of the domain ontology and in the localization process, 
according to the roles, aims and the defined calendar. 

To support the multilingual conceptualisation and representation of the 
ontology, this method considers several phases and different elements and 
criteria, which will be briefly described and analysed. 
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4.1. Corpus Compilation 

The core element to both the conceptualization and localization 
processes is the specialized domain, and its conceptualization depends 
mainly on the purposes and tasks to be developed, as well as an exact 
definition of the domain to be analysed and represented. This delimitation is 
usually intentional and governed by specific needs and pre-determined 
objectives which may lead to the establishment of artificial and arbitrary 
boundaries (Rondeau, 1984). This analysis and delimitation of the domain 
guided the compilation of a multilingual textual corpus, which included 
technical, scientific, juridical and normative texts, as well as the 
identification and collection of previously structured semantic resources of 
different types like classifications, thesauri, terminologies and ontologies of 
related domains. 

The reuse of the previously structured resources went through a process of 
analysis and adaptation since part of these information sources have their origin 
in bodies of knowledge whose main objective is not the description of the 
knowledge but the description of their uses (Rogers, 2007), and they were built 
upon different theoretical and cultural principles and with purposes distinct 
from those defined for the H-Know ontology construction. In this stage, 
terminology and the terminologist play a fundamental mediation role in the 
adaptation and transposition of the information obtained from different sources, 
such as international classifications, terminologies, ontologies or thesauri, and 
their structuring and representation in conceptual maps. 

The use of those resources has reduced, in our case, the need to use the 
textual corpus, since the richness of the information they contained was 
considered sufficient by the experts for the construction of the initial high-
level conceptualization. The use of the textual corpus served mainly for 
verification and disambiguation purposes and for the analysis of the use of 
terms in discourse. 

 
4.2. Conceptualization and Localization Space 

Localizing an ontology is a process with its own problems, already 
described. When the starting point is a conceptual map there may be 
additional difficulties, given that the expert has to deal with both the 
knowledge representation specified in each conceptual map and with the 
localization of terms represented there. 
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To support the development of this task we developed a virtual 
conceptualization and localization space, represented in the figure below, to 
support the specific communicative situation and provide a simple tool and 
a simple approach to facilitate access to knowledge and to represent it in a 
multilingual environment through the use of conceptual maps built in a 
shared environment, where concepts and their relations are made explicit, 
the equivalents displayed and where experts have the opportunity to include, 
together with the equivalents, other elements such as natural language 
definitions or share additional information considered relevant. 

 
Fig. 2. Conceptualization and localization space 

 
This working environment is intended to facilitate a collaborative 

approach to the localization of the conceptual representations in a 
multilingual setting and supports the inclusion of different terminological 
and linguistic elements that we consider relevant to support the localization 
in this particular setting. One of these elements are natural language 
definitions, which were added to each concept present in the conceptual 
maps. The definitions used are domain dependent and result from sources 
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like classifications or ISO standards previously validated by the experts. The 
definition is presented in English and the expert can visualize it as he 
analyses the terms represented in the conceptual map and localizes them 
(see Fig. 2). 

The existence of natural language definitions, always accessible to the 
expert, as well as the identification of its source, supports the expert’s 
conceptualization and the negotiation process, as definitions work as a 
common and transversal reference to access knowledge and play an 
important role in the selection and validation of the right equivalent. They 
also promote a more effective distinction between concepts and a more 
concrete access to their meaning, thus contributing to reducing ambiguity 
and vagueness. The working environment allows the inclusion of other 
definitions, so as not to create limitations to the experts’ contributions and to 
obtain complementary visions about the knowledge to be represented. 

This environment also allows, through the use of the comments 
feature, the addition of equivalents in the different working languages. In 
order to render it possible, we use the comment feature of CmapTools and, 
based on ISO Lexical Markup Framework12, we have developed a space 
composed of the following elements: hasTranslation; hasVariant; 
hasDefinition; usageContent. Here the expert may insert, along with the 
equivalents, terminological variants, definitions and contexts of use for 
his/her working language, in order to explain or support his/her choices. 
Hence, we admit in this space the existence of synonymy, for a matter of 
functionality and flexibility and as way to promote comprehension and ease 
the communication. 

The use of this set of elements intends to support the management of 
the multilingual information made available in the context of a conceptual 
map and to create the possibility of providing a homogeneous access to all 
the partners of the network, who can thus visualize each other’s work and 
suggestions. The use of a reduced number of elements in this space was 
decided after considering the time constraints that limit the process of 
conceptualization and localization, on the one hand, and, on the other, the 
need to provide a simple and functional working environment that promotes 
the experts’ participation, for whom time is also of the essence.  

                                                           
12 http://www.isocat.org/interface/index.html 
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This environment proved to be functional and easy to use and allowed 
users without great experience, who were not prepared to deal with the 
restrictions of formal semantics, to concentrate on the tasks of 
conceptualization and localization. The active participation of the experts 
made it possible, to a certain extent, to reduce some of the problems that 
hinder the swiftness and effectiveness of localizing specialized knowledge, 
namely conceptual problems, as experts know the domain, which 
contributes to reduce ambiguity and increase the semantic precision; 
linguistic problems, as experts are familiar with the specialized language 
and recognize most of the terms to localize, needing less time to find the 
proper equivalent; and pragmatic problems, related to the use of the term, 
such as its acceptance by peers, which he/she can more easily understand 
and anticipate. 

We recognize, though, that this form of knowledge representation 
based on conceptual maps has a great degree of complexity which tends to 
increase when we use conceptual maps to develop a multilingual 
representation, what may hinder the understanding of the workflow and of 
the different tasks to be developed. This makes it essential to clearly define 
and explain the different steps and to accompany the experts throughout the 
entire life cycle of the process. Another limitation lies on the fact that this 
process may include a large number of the collaborative network experts 
which may imply, in the chain of contributions and negotiation that is 
generated, some loss of perception of the original meaning of a concept. 
This possibility reinforces the need for the terminologist’s presence, due to 
the help he/she can provide in the transfer and knowledge organization 
process and due to the mediation role he can develop between different 
perspectives and goals advocated by each of the experts. 

 
4.3. Tools to support the localization process 

Working in a collaborative space implies the availability of an 
environment to promote the localization of the conceptual representation, an 
environment that considers both the social and organizational structure of 
the community and the type of existing skills. Although localization is a 
knowledge-based activity (Wills, 1996), the selection of techniques, 
methods and tools for the localization of the ontologies’ terms depends on 
the resources available for each particular language and for the specialized 
domain to be represented. This poses a number of additional difficulties, as 
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the available translation and localization services are almost exclusively 
focused on document translation and do not consider the needs of 
communities that operate in a multilingual network and need to deal with 
the presence of multiple natural languages in a same virtual collaborative 
space.  

Thus, to support the presented workflow and the subject field experts’ 
effective participation in the localization process, we have selected a set of 
easily accessible Web 2.0 translation tools, lexical and terminological 
databases, as well as other resources, specific to the domain, such as 
specialized multilingual dictionaries and glossaries. This selection was done 
after an analysis of the available web translation tools which took into 
consideration the ease of use and access by the experts, as well as the 
specificities of the specialized domain. 

The use of these tools was, nevertheless, clearly influenced by the 
preexisting domain knowledge, added by the specialist to the process or that 
resulted from the reuse of other previously validated domain knowledge 
resources. In fact, although we can use machine translation tools or thesauri, 
it is of great importance that, for specialized domains, we find and select the 
appropriate means to support specialized translation, like multilingual 
glossaries and dictionaries. The resources and tools made available to the 
experts were, thus, different for each language, both in type and number, as 
they do not have the same degree of development and robustness in all 
languages. To promote their use in a more effective way, the different type 
of tools were presented to the experts and their use and possible results 
demonstrated and explained. 

 
5. Conclusions 

This research’s main objective was to put forward a method to support 
the multilingual specification of domain ontologies, through localization. 
This method was developed to be applied during the conceptualization 
process of an ontology, after an initial conceptualization process, in the 
context of a multilingual collaborative network. 

The construction of this method, supported by a terminology-based 
methodology, was based on an interlinguistic analysis that functions as 
support for the re(conceptualization) and localization of the domain. The 
theoretical framework follows a conceptual approach to knowledge 
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representation, but considers contributions that may derive from a linguistic 
approach. 

The proposed method defined and connected different stages and 
elements with the purpose of (1) supporting the multilingual specification of 
ontologies, based on the localization of a knowledge representation built in 
conceptual maps; (2) structuring the localization process, through the 
identification of a workflow and a set of tools that helped experts, 
terminologists and, eventually, other participants in the process; (3) creating 
better conditions to promote interaction among all those involved in the 
conceptualization; (4) identifying paths that assisted in the integration of 
multilingual information during the conceptualization process, in the context 
of a collaborative network and of a multilingual knowledge representation 
environment. 

The implementation of this method allowed us to see that the analysis 
and eventual reconceptualization of the conceptual representations, 
reinforced by the need to simultaneously develop the localization of the 
represented concepts, enhanced the experts’ awareness, by challenging them 
with the need to expose and explain their questions, doubts and 
uncertainties. This awareness was also raised by the need to consider the 
organization of knowledge displayed in the validated sources (e.g.: 
classifications, standards) and confront it with a personal point of view, the 
idiosyncrasies of the local professional context and the working language to 
which he/ she was localizing.  

For this, it was important to provide the expert, in the 
conceptualization and localization space, with the possibility to introduce 
variants to each equivalent, as well as other information, so that he/she 
could present to others involved in the process all the possibilities or 
information he identified or considered relevant for the selection of each 
term. The integration between linguistic level and conceptual level was not 
always easy, but we believe that the analysis and resolution of the 
difficulties brought a considerable input to the conceptual analysis that, 
otherwise, might not have been considered. 

We also observed that the clarification of doubts may lead to an 
attempt to conjugate different points of view between experts and between 
the personal highly specific knowledge and the high-level knowledge 
representation. This tendency for agreement happens because the expert 
recognizes himself as part of a collaborative network that is building a 
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semantic representation of a specific knowledge domain which goes beyond 
what would be an individual representation of that same knowledge, thus 
valuing the ensemble of opinions and knowledge available, as well as the 
mediation role played by the terminologist. We therefore believe that this 
method and the approach followed is adequate to the context of a 
multilingual collaborative network, a space where multiple partners 
cooperate in a common effort to represent specialized knowledge in more 
than one language and that it encourages interaction, knowledge sharing and 
consensus building, thus partly avoiding the need for reconceptualization 
and facilitating the ontology development and maintenance. 
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Abstract 

In this paper legal language will be considered a language for 
special purposes. To prove this specificity and the fact that it is a 
language sui generis, there will be described some characteristics of the 
legal language and stressed what distinguished this language from the 
other languages for special purposes. The examples will be given in the 
language combination German-Portuguese. 

 
Keywords: legal translation, language for special purposes, 

German, Portuguese, characterstics. 
 
 
The study subject of law is abstract in nature. For example, legal 

rulings codified as law do not describe concrete situations, but instead 
establish provisions which are not susceptible of being validated in the way, 
say in physics, where one tries to confirm a hypothesis or understand and 
describe a physical phenomenon. 
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The abstract nature of law leads to a certain impossibility of separation 
between the conceptual plane and the denomination plane – that is, the 
referential function of symbols (words) to objects, properties, individuals 
and relationships. In this sense, law is unlike many other technical and 
scientific disciplines, which deal with concrete facts that can be 
demonstrated, explained and represented by formulae, tables and graphs. 
Language is the sole tool of law, the only resource it makes use of, and it is 
imperative to recognise the strict relationship between law and language. It 
is through language that legal rulings are allowed to take form, be 
disseminated, debated and applied. 

But if one considers legal language as a language for special purposes, 
one has to look for evidence or elements that can prove such specificity. 
Languages for special purposes or specific languages, unlike common 
languages, choose from a set of materials – namely lexical – that a common 
language makes available. Although specific languages are not defined in 
any way solely by the vocabulary they utilise, it is its most important part 
and biggest factor for the characterisation of specific languages. This is 
especially the case in legal language. However, unlike other specific fields, 
law has a target audience other than the individuals inside the 
communicative sphere which the field itself limits: besides jurists, law is 
used also by citizens not necessarily versed in law. That said, one can 
consider the specific language of law as a language for special purposes sui 
generis. That is because, on the one hand, it uses common language terms 
and words which come from common language but have a different 
meaning, and on the other hand, it uses terms specific to legal language 
(legal language as described by Borja Albi [2000: 161] has an: „léxico 
especializado, ampuloso, grandilocuente y oscuro”), and even expressions 
from other technical fields, such as those present, for example, in a sales 
contract for certain industrial goods or in a patent register. 

Busse (1999: 1383, 1st column) registers these two seemingly 
contrasting aspects by saying that a prototypical specific language, like 
electronics language, has characteristics like accuracy and a set terminology, 
as well as being systematic; characteristics „die dann auch für die 
Beschreibung der Rechtssprache übernommen werden”, to which he adds 
the trait „Allgemeinverständlichkeit” or even others like „Würde”, 
„Zweckmäßigkeit”/„Effizienz”, „Sprachrichtigkeit”, „Bestimmtheit/ 
Deutlichkeit/Klarheit” (as cited in Steger (1988: 126)). Thus, by recognising 
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that the characteristics and definitions generally presented for technical-
scientific languages and legal language cannot be applied in the same way, 
Busse defends that those traits can only partially and in a distinct way be 
applied to legal language (ibid.: 1383, 2nd column). From the seven reasons 
he gives to justify this point of view, I highlight the following: juridical 
terms (and in particular legal concepts) are often deprived of a semantic 
normalisation that assures accurate and unambiguous meaning; in fact, „die 
(höchst)richterliche Auslegungstätigkeit [legt] oft nur Spielräume fest, die 
weiterer semantischer Präzisierung in fallrichterlichen Einzelentscheidungen 
bedürfen”. For Busse, the semantics of legal concepts is not as sufficiently 
accurate as the terminology of other specific languages, but instead develops 
within a specific and complex sector, which does not obey to linguistic 
principles, but to a defining and interpretative use. The latter is comprised of 
a hierarchy of interpretive acts, and of interpretations of interpretations and 
definitions. It is through this specific semantics that legal language is 
allowed to achieve the two seemingly contradictory objectives. It is due to 
this greater manoeuvrability (of meaning and interpretation) that a legal 
concept may be applied, regardless of time, to a changing and unpredictable 
reality, besides the possibility of taking on different meanings according to 
the juridical-political and juridical-systematic context. 

My perception of the duality in the characterisation of legal language is 
confirmed by what specialists in the matter write. 

Finnish lawyer-linguist Matilla has dedicated his research, in his own 
words, to „comparative law”, „foreign legal languages”, „foreign legal 
systems” and to legal translation. In his book Comparative legal linguistics 
(2006: 65 and next) he states a number of special characteristics, which he 
thinks „are to some extent in evidence in the same way in all legal 
languages…”, but „only show themselves when under examination at 
textual level”. Assuming that, according to Busse (1999), the language of 
legal texts is prototypical of legal language, Matilla’s opinion is registered 
as: accuracy and precision are fundamental characteristics resulting of the 
need for „legal protection and legal certainty”. As such, laws should be 
drafted without ambiguity to avoid arbitrariness, despite there being some 
advantages to be noted in this drafting ambiguity, even in the field of 
international relations: „linguistic ambiguity may also be a conscious choice 
in certain negotiation situations [...] negotiators can leave equivocal an 
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article of an international treaty on which they have not reached agreement.” 
(ibid.: 65). 

On the other hand, if the quintessential goal of legal language is clarity 
and the absence of ambiguity, the terms it uses should be „employed 
logically and consistently”, since inconsistence and instability in its use 
would give rise to doubts regarding changes in its meaning. Hence, the 
author remarks that „tautology is not discarded in legal language”. 
Moreover, and to avoid misunderstandings, legal language, in general, stays 
away from pro-formas (e.g. pronouns) so as not to lead to doubts about the 
subject or the object of the sentence (ibid.: 66). I would personally add that 
the substitution of a noun or a nominal expression, in the same or 
subsequent sentences, by a co-referential pronoun must be avoided at all 
costs when translating German texts to Portuguese. This is particularly 
important in cases where, for instance, the morphologic mark of gender is 
neutralized in the Portuguese „que”, while in German, the corresponding 
forms „der”, „die”, or „das”, if used, do not give rise, in principle, to any 
doubts regarding (the gender of) the referent. 

In line with what has already been stated, and because terms from both 
common language and specialty languages are polysemous, Matilla too 
considers that „legal terms are often defined within a particular context, to 
avoid mistakes and misunderstandings” (ibid.: 66). The same author (2006: 
70-71) also believes that „the likelihood of ambiguity increases with more 
detailed definition: it is necessarily complicated as to its structure…” and 
critically concludes: „the result may be quite the opposite of what was 
intended”. This is a clear acknowledgment of a reality which appears to be 
two-faced, and thus, almost makes us think about the way Janus is 
represented. 

On the other hand, Sousa (2007: 83/84) claims the opposite, 
mentioning that legal language has an objective character, since laws are not 
designed for a concrete person or situation, but for all persons and 
situations. However, the jurist counters this characteristic with the fact that 
legal language can also be considered subjective, in the sense that some 
legal terms are associated with definitions which may vary from author to 
author, even within the same legal system. This happens when a concept’s 
definition does not gather general consensus among doctrine and 
jurisprudence (ibid.: 2007: 85). 
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Without clinging to individualized opinions, it seems indisputable that 
legal language is, in general, characterised very much in regards to its own 
function: it aims to typify facts which are the basis of law-making, not work 
with each particular case. Thus, its language is abstract, sober, concise and 
dense. These traits are for the most part due to a resorting to the nominal 
style – very apparent in German –, since it is accepted that concepts are 
mostly conveyed through nouns, whether they be simple, derived or 
compound, or through constructions like the so-called prepositional 
compounds in Portuguese, which have a unitary semantic value. Besides, 
nouns can be used to form the predicate in the so-called support verb 
constructions. 

Beyond the lexical plane, two other characteristic marks of legal 
language, at the syntactical level, are the preference for an impersonal style 
and the use of the passive voice (and equivalent forms). The impersonal 
style is used to maintain distance and preserve impartiality and objectivity in 
institution-citizen relations. That is why, for example, the use of first or 
second persons or proper names is avoided, being the function or role 
played by the parts used instead. With the passive voice, facts and objects 
take on a more important role, while the subject is relegated to a secondary 
role. 

Legal language also uses acronyms and initialisms to abbreviate and 
condense information with the purpose of making reading of texts faster and 
easier. However, this strategy is often revealed to hinder the comprehension 
of the text, if the reader is not a jurist and does not know some of the 
abbreviations or initials (Matilla, 2006: 88-90; see also Sousa, 2007: 95). 

Mostly since the last quarter of the 19th century, German legal language 
has been looking to be essentially national, by following a Germanising 
policy (Eindeutschung), notwithstanding that many words are (semantic) 
calques from Latin. Despite this naturalisation process, German legal 
language comprises many words of foreign origin, such as Italian and French. 
And just like legal languages in other countries, German legal language 
cannot resist to loaning words from English (Matilla, 2006: 173-175). 

Portuguese legal language too is bound to loaning foreign words. 
Sousa (2007: 95) notably refers to the ones imported from German and 
English languages such as Tatbestand and Factoring, Franchising or due 
process, respectively. But the one aspect we must not forget is the (formal 
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and content-wise) influence of German legal language on Portuguese legal 
language. 

Although this is but a small effort, and much is left undiscussed, I hope 
to have called your attention to the need of analysing languages for special 
purposes. Such type of study could bring benefits, for example, for 
translators of specialty text as experts in textual production.  
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Abstract 

The main changes proposed by the European Higher Education Area 
(EHEA) in the last years and the increase of Information and 
Communication Technologies (ICT) imply changes in the teaching-
learning process at tertiary level. Consequently, the university classroom 
will take into consideration the importance of audiovisual culture in               
the XXI century in order to overcome the traditional forms of literary 
mainly based on written texts to develop multiliteracies in which the 
images, sounds and other semiotic resources are present in the classroom. 

This paper intends to be an example of introducing multimodality at 
the University level. Students of the second year of the degree in English 
Studies at the University of Alicante were introduced to reading images by 
using authentic texts produced by the international NGO Intermón Oxfam 
in 2012. In this way, students learned to read multimodal texts in which 
images were very important in order to understand the meaning of the texts 
as a whole. Moreover, the nature of the texts under analysis helped 
students develop their critical thinking due to the fact that they portray the 
image of people from other cultures. 
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1. Introduction 

The creation of the European Higher Education Area (EHEA) has 
involved a major restructuring of university teaching so that students 
become active protagonists of their learning process and acquire a set of 
core competencies at the University for their incorporation into the labor 
market (Benito and Cruz, 2005; Bueno González and Nieto García, 2009; 
Martínez Lirola, 2007). Moreover, there have been profound changes in the 
field of Information and Communication Technologies (ICT) recently. 
Thus, these changes have led to changes in modes of communication and 
also in the definition of ‘literacy’ 13  and its applications in educational 
contexts in the XXI century (Lemke, 2012; Livingstone, 2008; Merchant, 
2009).  

Consequently, the XXI century requires the development of new 
pedagogies and that the University becomes a customizable training and 
educational area to create competent, educated, responsible, reflective, 
critical and adaptable professionals. This implies a change from the 
‘teaching University’ to the ‘learning University’ with the EHEA. In 
addition, there is also a change in emphasis from providing information 
(input) to the learning outcomes (output) (Ahmar and Mahmood, 2010; 
Torre Puente, 2008; Rué, 2007). 

In this sense, the University has changed from being a place to acquire 
concepts to be a place where students acquire competences that will help 
them to be professionals ready for the demands of the labour market. 
Consequently, degrees must incorporate the acquisition of competences 
such as leadership, critical thinking, cooperation, etc. Using active 
methodologies is essential for the acquisition of the said competences. 
These methodologies highlight the exchange of ideas in the classroom 
thanks to students’ engagement and their active participation in the 

                                                           
13  Literacy is the ability to use correctly the various skills (listening, speaking, 

reading, writing and interaction). 
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teaching-learning process (Ghaith, 2002; Johnson and Johnson, 1989; 
Johnson and Johnson, 2009; Johnson, Johnson and Smith, 2007). 

The use of multimodal texts (i.e., those that use more than one mode of 
communication, for example, visuals, written texts, graphics, etc.) in the 
classroom requests the development of multiliteracies (Unsworth, 2001, 
2008a, 2008b, 2010) so that students learn to read images and to observe 
how the different modes of communication combine. We decided to use 
multimodal texts from the NGO Intermón Oxfam14 in order to observe the 
representation of other cultures. There are people whose contact with other 
cultures is just through the media (van Dijk 2009) and that is why these 
texts have power on the readers, as Martínez Lirola (2013: 196) states, 
„[t]he press has the power to transmit the said issues in one way or another, 
which invariably has an effect in the readers’ ideology and opinion”. 

For this reason, the main objectives of this article are to introduce 
students to visual grammar (Kress and van Leeuwen, 2006) and to observe 
the relationship between teaching with multimodal texts published by NGOs 
and the teaching of cultural aspects in the classroom. In other words, we 
intend to observe how people from the North and the South are represented 
in a sample of the magazines published by Intermón Oxfam. Our main 
research questions are the following: how can multimodal texts contribute to 
develop multiliteracies at tertiary level? and are cultural aspects introduced 
in the classroom by using texts produced by NGOs? 

In addition, the main objectives of this paper are the following: to use 
texts produced by the NGO Intermón Oxfam to introduce social topics at 
tertiary level and to apply the basic principles of visual grammar and to 
observe the way people from the North and from the South appear 
represented in the texts under analysis; this will allow students to establish 
connections between texts and real life (O'Keeffe, McCarthy and Carter, 
2007). In general, we intend to show that it is possible to portray people 
from the South in a positive way, without following the classical model of 
poverty, as Martín Nieto (2009: 5) makes clear: „The iconic collective 
imaginary of the Third World has been in the past by the image of 
communities ravaged by ethnic and armed conflict, natural disasters or 

                                                           
14 As of October 15, 2013, this NGO has been renamed Oxfam Intermón. For this 

research, we will continue calling it Intermón Oxfam because it is the name found in the 
journals analyzed. 
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malnourished children. The abuse of these images in the media of developed 
countries creates a distorted picture of those developing as obvious causes 
of poverty and contributes to the promotion of stereotypes”15.  

The discourse produced by NGOs is important for mass media (Gómez 
Gil, 2005; González Luis, 2006) due to the news items they offer 
transmitting the reality of other cultures, especially of countries in the 
South. Analysing this discourse requests being critical in order to 
deconstruct the relationships of power between the different human beings 
represented (Escobar, 1995; Esteva, 2000; Viola, 2000). In this way students 
will improve their interpersonal competences and critical skills taking into 
consideration their individual characteristics. 

After this introduction, this article has the following sections: the next 
section offers the theoretical framework of the paper; section 3 concentrates 
on the context, the participants in the study, the methodology used and the 
corpus selected. Section 4 offers a detailed analysis of two multimodal 
covers in which there are people from the North and from the South 
represented. Finally, the article finishes with a discussion and some 
conclusions.  

 
2. Theoretical framework 

The theory of multimodality has developed in recent years thanks to 
the work of Kress and van Leeuwen (2001, 2006), along with those of other 
authors (Baldry and Thibault, 2006; Bezemer and Jewett, 2010; Bowcher 
2012, Jewitt 2009; Bowcher Royce and 2007, among others). The different 
elements composing multimodal texts have a purpose, a function in a given 
context (Baldry and Thibault, 2006; Martínez Lirola, 2010), i.e., they are 
designed the way they are and not another in order to achieve a specific 
goal, which varies depending on the communicative situation and its 
purpose. Consequently, they can be used to persuade, to convince, to give 
out information, etc. Each mode of communication is a semiotic resource 
that contributes to the development of meaning. In this sense, the image 
                                                           

15 Original quotation: “El imaginario icónico colectivo del Tercer Mundo ha pasado 
en épocas anteriores por la imagen de las comunidades asoladas por los conflictos étnicos y 
armados, los desastres naturales o por la infancia desnutrida. El abuso de estas imágenes en 
los medios de comunicación de los países desarrollados crea una imagen distorsionada de 
los que están en vías de desarrollo ya que obvia las causas de la pobreza y contribuye al 
fomento de los estereotipos” (Martín Nieto, 2009: 5). 
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plays a vital role in multimodal communication because its role is essential 
when it comes to capturing the attention of the audience (Kress and van 
Leeuwen, 2006; Kress, 2010; Unsworth, 2010). 

Studying the classroom as a context of multimodal learning allows us 
being aware of the potential that different modes of communication that are 
different from language have for learning, considering and comparing with 
the reading and writing of traditional texts printed on paper, (Bearne et al., 
2007; Knox, 2008; Walsh, 2009), as Baldry and Thibault (2006: 21) make 
clear: „[…] multimodality refers to the diverse ways in which a number of 
distinct semiotic resource systems are both codeployed and co-
contextualised in the making of a text-specific meaning”. 

 
3.  Context, participants, methodology and corpus 

The subject English Language III is a core subject taught in the degree 
English Studies at the University of Alicante; it is a six credit subject taught 
during the first semester. It is also offered as an optional subject for students 
of Arabic, French, Spanish and Catalan studies. For this reason the number 
of students registered in the subject in the academic year 2013-2014 was 
140 divided in two groups of 70, whose level was heterogeneous. All 
students have passed English Language I and II in the first year and 
therefore their already have level B1. The students have to work with the 
five skills in order to obtain level B2 when they pass this subject and 
English Language IV in the second semester. Most of the students want to 
be teachers when they finish their degree. 

As regards methodology, some basic notions of multimodality based 
on the model proposed by Kress and van Leeuwen (2006) were introduced 
so that students could write an essay based on the analysis of a multimodal 
text whose topic was social. In this way, new literacies were introduced into 
the classroom because students also had to prepare an oral presentation 
based on the social topic of the essay. Special attention was paid to the 
compositional metafunction so that students were able to analyse the 
information value, framing and salience of the multimodal texts under 
analysis. 

We collected the publications of Intermón Oxfam called IO during 
2012 and 2013 in order to observe the kind of news items that appear on 
them. Special attention was paid to the covers because this is the section that 
readers first see when they get the magazine. The magazine IO is published 
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once every three months and therefore, the number of magazines collected 
were eight (four in 2012 and four in 2013). At the end of the semester, i.e., 
in December 2013, once students had been introduced to visual grammar 
(Kress and van Leeuwen, 2008), they were divided in eight groups so that 
they could apply the main principles of visual grammar to the analysis of the 
cover of the magazine they had been given. Due to the limitations of this 
paper, we have selected only two texts out of the different covers selected. 
We will offer a detailed analysis of the cover and back cover of December 
2012 because this is one of the few covers and back covers in which people 
of the North and from the South appear represented. In this sense, instead of 
talking about the discourse of development in general, we can observe the 
relationships between the North and the South that Intermón Oxfam shows. 
These texts are important to observe the similarities and differences in the 
way people from different cultures are represented, which is essential to 
analyse stereotypes. 

 
4. Analysis: examples of multimodal analysis from Intermón 

Oxfam that contribute to critical thinking  

This section offers a sample of the analysis that students registered in 
the subject English Language III of the degree in English Studies were able 
to do at the end of the semester. The analysis presented in the following 
paragraphs shows that students were able to apply the main principles of 
visual grammar introduced in the subject so that they could analyse 
basically texts in which images were very important in order to deconstruct 
their meaning. Moreover, choosing texts published by an internationally 
well-known NGO such as Intermón Oxfam gave students the opportunity of 
developing their critical thinking since the texts under analysis describe the 
situation of people from the North and the South. In this sense, the 
following texts are appropriate to introduce cultural aspects into the 
classroom and to observe the way Intermón Oxfam presents people from the 
North and the South and the way the North is portrayed as a consumer 
society (Barahona et al., 2013; Bauman, 2005). 
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4.1. Analysis of multimodal text 1 
 

Cover n. 26. December 2012 

Caption: © Pablo Tosco/IO. 

The most prominent elements of this 
cover are the seven photographs that appear 
in it, located in the center of the page, which 
have been cut to create the word 
„Gracias” 16 , and the name of the 
publication, „Revista IO”17. In this issue, the 
NGO informs its members/readers on the 
various projects it has done during 2012. 
Thus, the organization aims to thank the 
people who, with various actions, have 
allowed complete its tasks.  

At the top of the page we can find a series of headlines with a small 
size that deal with the content that the magazine is going to talk in this issue. 
In one of the headlines that appear at the top we read „Memoria 2011-2012. 
Qué hemos conseguido”18. 

This headline is one that seems to have more to do with the photos, 
because in this case we have not a caption to contextualize the images. 
Finally, at the bottom and centered so we can find the logo of the NGO. 

In this case, the information value is difficult to unravel because the 
images have been cut out and we can barely see the context in which people 
have been portrayed. So, we are going to focus on how they have been 
represented. We can understand that the subjects portrayed in the images are 
partners or volunteers of the NGO in the North thanks to which it has been 
able to do its work. Thus, they have been individually photographed in 
close-up so that we can see their faces. Therefore the NGO put face and 
recognize the people who help it in its work. In this sense, we found that 
social distance established with the reader is nearby and also because 
individuals have been portrayed horizontally, on an equal footing. Also, the 
fact that everyone looks at the camera allows an interaction with the public. 

                                                           
16 “Thank you” 
17 “Magazine IO” (IO stands for Intermón Oxfam). 
18 “Bulletin 2011. What did we get”. 
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The subjects have been portrayed to be seen but interact with the reader. In 
this case, we believe that the NGO identifies the people portrayed with the 
people who read the magazine: they have allowed it to continue its work in 
the South. 

The only variation in the images that can be found is in the upper right 
image, where women have been portrayed represented a slight angle shot. 
Therefore, their image appears somewhat enlarged, but we believe that this 
is because it has been tried to portray the logo bearing on their t-shirts and 
collect part of the fund in which we can make out the word „Oxfam” and 
part of Trailwalker logo, the charity race that the NGO celebrates annually. 

It seems interesting to note that in some cases (upper and lower right 
images) the people depicted appear wearing corporate NGO t-shirts. Thus, 

we find an identification between the North and the 
NGO. Also, we would like to emphasize that the 
man in the upper left image is placed in the context 
of an office, so that it refers directly to a stage that 
the reader easily associated with the West. Finally, 
we consider interesting to note that the number of 
men represented in the images is superior to 
women, six men and three women appear (if we 
consider the number of images women are only 
represented in two of them and men in five). 

 
 

4.2. Analysis of multimodal text 2 

Back cover n. 26. December 2012 

The back cover of this issue follows the same structure as the cover 
and that is the reason why its analysis is interesting. In this case, the people 
portrayed are inhabitants of southern populations. The strategy that has been 
followed is similar to that employed in the multimodal text 1: close-ups that 
show the faces of the human beings represented; the horizontal 
representation makes possible that an equal footing is created with the 
reader; and the people represented face the camera so that they challenge the 
reader with their gaze. The only exception can be found in the image that 
forms the letter „I” where the person has been portrayed with a certain 
social distance and not looking at the camera. However, we note that, in this 
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case, none of the people portrayed are wearing a t-shirt of the organization. 
Also in the top left image, we can find a man in an agricultural context, so 
that, if we compare this image with the found in the multimodal text 1 
where we saw a man in an office, we can understand that the NGO creates a 
dichotomy between agriculture and Southern countries and contexts of 
office work and the North. 

It is also interesting to note that if we opened the magazine so that we 
could see the front and back of the cover at the same time, the back would 
be to our left. Therefore, according to Kress and van Leeuwen (2006), we 
realize that on the one hand, the NGO presents the fact of helping people in 
the South as known information; however, on the other hand, it emphasizes 
the new faces of the people who work with the NGO in the North by 
presenting them as new information. In this sense, we can understand that, 
while the organization thanks in the cover the people of the North for 
cooperating with Intermón Oxfam, on the back cover the said NGO thanks 
the people of the North on behalf of the people who have been helped in the 
South. 

Another fact that should be kept in mind is that the number of men is 
higher than women in the cover. However, on the inside back cover, the 
situation is reversed: there are represented four women and three men. Thus, 
it could be inferred that women are in general more willing to receive help 
than men. Therefore, it could be understood that they assume a passive role 
while men, being those who offer help, play an active role.  

 
5. Discussion and conclusions 

Working with the texts presented in section 4 can be considered as a 
step in building an awareness of global citizenship. Moreover, the 
discussion around multimodal texts will also allow the development of 
critical skills among university students. Thus, these texts allow reveal the 
power relations that may be implicit in them paying attention to the different 
social actors represented. For example, even observing that the 
characteristics between people from the North and the South are similar in 
the multimodal texts analyzed in this article, we can also find that there are 
differences. 

 In this sense, there are more women than men represented in the back 
cover; on the contrary, there are more men in the cover. Consequently, it can 
contribute to victimize women in the South, considering them as the 
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beneficiaries of the development projects carried out by the NGO. Also, 
they, being portrayed as beneficiaries, acquire a passive role when the men 
of the North, who help them, become active agents. Similarly, several of the 
people represented in the North appear wearing NGO’s t-shirts while none 
of the South appear wearing them. In this way, it is reinforced the 
dichotomy between the poor South and the solidarity of the North. 

The two texts analysed offer a positive image of people from the North 
and the South. All the human beings represented interact with the audience 
because they look directly to the readers and there is just one face in each 
letter, with the exception of the people represented in letter A in the 
multimodal text 1, where there are two people.  

There is no doubt that the texts selected contribute to the development 
of multiliteracies at tertiary level because students need to apply what they 
have learnt about visual grammar to the analysis of multimodal texts. 
Moreover, the texts selected from the magazine published by Intermón 
Oxfam are useful to introduce cultural aspects at the University because 
they present the reality of people from the South in contrast of that of 
citizens in the North. 
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