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The aim of our paper is to take into consideration some of the meanings that the noun dor 

has in the lyrical creation of Traian Dorz – a Romanian contemporary poet, author of 

thousands of mystical poems and of several volumes of memoires and religious meditations. 

In such “love poems” dedicated to the intimate (and unique) bond between God and a soul 

craving for an everlasting peak of immortality, dorul – a symbolic word and a very complex 

feeling, hard to translate, state of the spirit, metaphor of Romanian spirituality – implies 

various avatars, seen at maximum intensity: it is not only about the individual or the artist 

with an art beyond time missing The Divine (and eternity), but also about missing the 

eternal bond (in biblical terms) between Jesus (the groom) and The Church (his bride) or 

about the use of the term as a proper noun, as a substitute, in a certain context, for the name 

of God. Apart from the simple depiction of such perspectives, the meanings of the noun dor 

highlight the emotions of the auctorial voice, always found ascending towards the realm and 

way of mystical knowledge, fact revealed by the fragments selected from a few lyrical 

creations, representative for his artistic belief.  

Key words: “dor”, Grammar, Semantics, Stylistics, mystical-religious poetry. 

1. Introducere 

Creația lirică a lui Traian Dorz – un poet român contemporan, din păcate 

mai puțin studiat, autor a mii de poezii de factură mistică, precum și al unor volume 

de memorii și de meditații religioase – include un număr apreciabil de memorabile 

imnuri ale iubirii (plăsmuite chiar și în detenţie), unice ca transpunere a unor 

experienţe intime cu Dumnezeu, poeme care ilustrează magistral taina comuniunii 

cu El şi întrunesc „toate exigenţele poeziei mistice” (Ioniță 2014, 205). Într-adevăr, 
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versurile reliefează exemplar trăirile lăuntrice ale poetului (şi, implicit, ale 

comunităţii) pe calea mereu ascendentă a cunoaşterii extatice, a adoraţiei, 

sentimente din rândul cărora se detaşează dorul de Cer, de Divinitate, imortalizat în 

secvenţe lirice cu efecte expresive remarcabile. 

Dicţionarele explicative propun, în dreptul substantivului dor – un termen 

pe cât de uzual, pe atât de pitoresc și nobil prin semnificațiile sale – următoarele 

sinonime sau definiții lexicografice: „durere (sufletească), mâhnire, supărare mare, 

jale cauzată de o pierdere, de nereușită, de o situație grea în care se află cineva”, 

„dorinţă puternică (amestecată cu nostalgia și cu neliniștea) de a (re)vedea ceva ori 

pe cineva drag, de a rămâne alături de persoana apropiată ori iubită, de a retrăi un 

moment din trecut, de a reveni la o stare sau îndeletnicire preferată”, „stare de suflet 

chinuitoare a celui care așteaptă cu nerăbdare o împlinire, aspiră, tinde, râvnește la 

ceva; năzuinţă, dorinţă, ideal”, „suferinţă pricinuită de atașamentul pentru cineva 

(aflat departe), de o dragoste sau de o pasiune neîmplinită, de pierderea ființei 

dragi” etc. În ceea ce priveşte etimologia, se consideră în unanimitate că el provine 

din lat. pop. dolus, un postverbal al lui dolēre „a durea” (Tohăneanu și Bulza 1976, 

46), „care însemna în latineşte atât a suporta o durere fizică sau morală [...], cât şi a 

avea sau a manifesta compătimire, compasiune pentru cineva, a se întrista pentru 

cineva, a fi sensibil faţă de suferinţa cuiva etc.” (Coteanu 1973, 160). 

2. Dorul – „dimensiune românească a existenței” 

De-a lungul timpului, numeroşi lingvişti, etnologi, folclorişti, filozofi, 

scriitori, istorici, muzicieni, artişti plastici, esteticieni, publicişti etc. au încercat să 

evidenţieze substanţa semantică (spectaculoasă, de altfel, prin nuanţele ei), originea 

şi vechimea considerabilă, în timp, a unuia dintre cuvintele-simbol specifice 

spaţiului mioritic (care a dat naştere inclusiv la numeroase derivate, utilizate pe 

scară largă în comunicarea curentă sau în textele folclorice), analizând în diverse 

moduri această „vocabulă magică a limbii române” (Evseev 1987, 93), expresie a 

„etnicului şi etosului naţional” (Muntean 1982, 126), şi formulând opinii variate, 

necesare „pentru înţelegerea destinului prin vreme al poporului român şi a 

spiritualităţii sale.” (Muntean 1982, 105). Mai mult decât atât, dorul este şi un 

concept esențial al viziunii autohtone despre lume, un element component 

indispensabil al naturii noastre sufleteşti, o dimensiune a existenţei în însăşi 

conturarea ei. 
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În studiile de filozofie, precum şi în cele dedicate culturii tradiţionale, se 

arată că dorul reprezintă una dintre stările de spirit cel mai frecvent şi mai profund 

exprimate (metaforic) în întreaga creaţie populară – mai ales în doine, unde este 

personificat sau alegorizat (Blaga 2011, 283) –, un sentiment realmente dominant, 

implicând adesea simultan (ca atribute fundamentale aflate în echilibru) dragostea, 

amintirea, nostalgia, duioșia, jalea, durerea, tristeţea, suferinţa, neliniştea, regretul, 

însingurarea, teama neîmplinirii, plăcerea, aşteptarea, speranţa, năzuinţa, 

cunoaşterea, fericirea – „aspecte existenţiale ce au dus la configurarea lui ca un 

motiv liric caracteristic al literaturii, muzicii, plasticii şi eseisticii româneşti” 

(Muntean 1982, 117): „Indiferent dacă dor continuă într-un mod simplu şi banal 

cuvântul latinesc dolus sau [...] asupra lui au acţionat şi verbele durea şi dori, ele 

înseşi ieşite din dor, dar suprapunându-i-se ulterior şi făcându-l să apară adesea ca 

un derivat regresiv, complexul semantic din termenul dor nu se explică fără a lua în 

consideraţie încărcăturile lui conotative petrecute pe terenul limbii române, în lirica 

populară.” (Coteanu 1973, 184). În literatura cultă, dorului îi sunt conferite valori 

simbolice, mai ales în poezie, unde el devine o emblemă a unor experienţe şi emoţii 

unice, „adeseori de nedefinit” (Ruști 2002, 118). 

„Puterea de a surprinde şi învedera mişcările cele mai adânci ale 

sensibilităţii poporului nostru” (Tohăneanu și Bulza 1976, 45) este subliniată într-

una dintre cele mai frumoase definiţii ale dorului, aparţinându-i lui Alecu Russo: 

„Dar dorul, dorul, al doilea suflet ce a dat Dumnezeu românului, [...] dorul numai 

nu se şterge!...” (Russo 1974, 51). Pe de altă parte, Lucian Blaga consideră că forța 

„de seducţie a cuvântului se întemeiază, într-o anumită măsură, pe structura lui 

sonoră” (Tohăneanu și Bulza 1976, 51): „Starea ʻdor’ e aşa de particulară şi aşa de 

mult împletită din nuanţe, încât de ea ţin până şi vocala şi consonantele însele ale 

cuvântului ʻdor’. Asemenea cuvinte nu ʻînseamnă’ numai ceva, ci ele fac parte, prin 

chiar sonoritatea lor, din ceea ce ele înseamnă.” (Blaga 2011, 279). La rândul său, 

Nichita Stănescu afirmă următoarele: „Un cuvânt sublim, o intuiţie sublimă, iniţial 

ʻdor’ trebuie să fi fost o acţiune, o acţiune care şi-a depăşit cu mult sistemul de 

referinţă. Astăzi, cuvântul ʻdor’ revelă numai o stare de fapt. El reprezintă pentru 

noi sublimul arhaic. Dinamica lui s-a împlinit. El poate fi oricând, el însuşi, 

sistemul de referinţă pe care-l depăşeşte şi-l neagă.” (Stănescu 1990, 38). Ovidiu 

Papadima definește dorul ca „sentiment foarte complex, atât în substanţa sa, cât şi 

în limbajul poetic care îl exprimă.” (Papadima 1968, 114). 
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În eseul Introducere la dor, inclus în bine-cunoscuta lucrare Cuvânt 

împreună despre rostirea românească, Constantin Noica abordează, dintr-o altă 

perspectivă decât dicţionarele, „faţetele” acestui termen inimitabil, intraductibil nu 

numai în alte limbi, ci şi dificil (ba chiar aproape imposibil) de încadrat în eventuale 

explicaţii sau definiţii riguroase de tip lexicografic tocmai prin faptul că el se 

revelează „ca ipostază românească a ʻexistenţei’ umane” (Blaga 2011, 282), cu 

obârșii în talentul infinit al spiritului autohton de a cristaliza, într-un cuvânt aparent 

banal, esenţa unică a unei tensiuni sufleteşti de o complexitate aparte, încărcată de o 

sublimă afectivitate:  

„Când vrei să arăţi că noi spunem altceva [...] prin cuvintele noastre şi că astfel 

limba românească are dreptul să fiinţeze în lume, te grăbeşti să invoci cuvântul 

ʻdor’. Dar îndată, apoi, te cuprinde sfiala. [...] Prin formaţia sa, ʻdor’ are în el ceva 

de prototip: este alcătuire nealcătuită, un întreg fără părţi, ca multe alte cuvinte 

româneşti cu înţeles adânc şi specific. Reprezintă o contopire, şi nu o compunere. 

S-a contopit în el durerea, de unde şi vine cuvântul, cu plăcerea, crescută din durere 

nu pricepi bine cum” (Noica 1996, 246-247).  

Ideea continuă într-un alt eseu din acelaşi volum, Revenirea la dor şi 

despărţirea de el:  

„E adevărat, virtuţile lui sunt deosebite, cu-adevărat împărăteşti: e un cuvânt tipic 

de contopire a sensurilor, iar nu de simplă compunere a lor; e un cuvânt al 

deschiderii şi totodată închiderii într-un orizont; unul al intimităţii cu depărtările, al 

aflării şi căutării; al lui ce este şi ce nu este; al lui ce poate fi şi ce nu poate fi; un 

cuvânt al ştiutului şi neştiutului, al limitaţiei şi nelimitaţiei, al concretului şi 

abstractului, al atracţiei de ceva determinat şi al pierderii în ceva indeterminat. Are 

o splendidă suveranitate în el – dar e un cuvânt al inimii numai, şi nu al gândului, 

după cum e un cuvânt al visului, şi nu întotdeauna al faptei.  

Aşa fiind, pendularea lui e prea adesea destrămătoare; te poartă când spre trecut, 

când spre viitor, te încarcă şi de regret, şi de speranţă, îţi face uneori de îndurat 

insuportabilul, dar alteori de nesuferit ceea ce trebuie şi e bine să înduri. A plecat, 

de altfel, de la durere şi a scos tot ce putea din transfigurarea ei; dar n-a trecut în 

spirit, a rămas prins în suflet. Rămână el deci un cuvânt al poeţilor” (Noica 1996, 

388-389). 

Născut „fără o cununie exterioară”, ivit „din cea neispitită nuntă” (Noica 

1996, 248), acest cuvânt ascunde o istorie, o dramă şi o bogăţie de gândire 
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surprinzătoare. „DORUL [subl. aut.], stare complexă de cultură, metaforă a vieţii 

româneşti, formă ideală de spirit, aprinde focul creaţiei.” (Teodorescu 2015, 123). 

El concentrează în sine însuşi mai mult decât o trăire, un destin, o experienţă de 

veacuri a fiinţei neamului (imperceptibilă la prima vedere) şi reprezintă un 

summum a ceea ce nu se poate exprima, al inefabilului (în contrast cu percepţia 

senzorială imediată), al infinitului de dincolo de limitele lumii concrete, inclusiv 

acea stare iniţială a Logosului arhetipal. Altfel spus, dorul „a izbutit să capteze – în 

semnificaţiile sale adânci, constituite de-a lungul veacurilor – lamura simţirii unui 

popor.” (Tohăneanu și Bulza 1976, 48).  

3. Dorul de Dumnezeu – reper al poeziei lui Traian Dorz 

„În dor, românul trăieşte simţirea intensă a legăturii în care se află cu cei care a 

vieţuit la un loc, când e depărtat de ei. Dorul e simţirea acută a absenţei acelora din 

orizontul său, care poartă urmele lor, ce nu pot fi umplute de alţii. În dor se trăieşte 

o prezenţă sui-generis a celor absenţi; se trăieşte durerea absenţei lor. Dar chiar 

prin această durere se trăieşte, în acelaşi timp, un fel de neştearsă prezenţă a lor în 

conştiinţă. Absenţa lor e un chin, pentru că nu e o absenţă totală, nu e o uitare. În 

dor omul e singur sau fără cel dorit, şi în acelaşi timp nu e singur: e cu cel dorit. 

Dar cel dorit nu e de faţă în carne şi oase, ci e reprezentat prin dor. Dorul aduce şi 

ţine în cel stăpânit de el chipul celui dorit, dar şi o durere, deoarece chipul nu ţine 

cu adevărat locul celui absent şi dorit. Dorul e ʻtrimis’ de acela. Prin dor vine ceva 

de la acela sau se duce ceva din fiinţa celui ce doreşte la cel dorit” (Stăniloae 2001, 

102). 

Având în vedere atari abordări (diverse şi, totuşi, convergente), este evident 

că paleta de înțelesuri ale termenului se întregeşte în structura textului literar, mai 

ales atunci când ne referim la o poezie închinată relaţiei unice dintre individ / 

comunitate şi Dumnezeu, în care distanţarea de cel iubit – în cazul de faţă, 

Divinitatea, în sens spiritualizat, dar şi concret – reprezintă componenta implicată 

cu necesitate în trăirea respectivă. Astfel, dorul (= dorinţa şi năzuinţa) întoarcerii în 

Acasa cerească, ca obiectiv fundamental explicit al vieţuirii în această lume, rămâne 

un deziderat sacru esenţial (şi aproape exclusiv) al colectivităţii care Îi aduce slavă 

lui Hristos prin cântare, rugăciune, invocare stăruitoare, energică şi plină de iubire a 

numelui Său, întru lepădare continuă „de ceea ce este mai de preţ în natura omului” 

(Kovalevsky
 1997, 6)

 și despovărare de cele trecătoare, spre a putea atinge suprema 

beatitudine: „Trăiţi pentru Domnul, muriţi pentru El, / să fie Lumina al inimii Ţel! / 
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Să fie spre ceruri al gândului zbor, / Iisus să vă fie iubire şi dor!” (CÎnd 165, Mai 

tare
1
); „Trăiţi pentru Domnul, muriţi pentru El, / să fie lumina al inimii ţel; / să fie 

spre ceruri al gândului zbor, / Iisus să vă fie şi soare, şi dor!” (O 339, Mai tare, mai 

tare luptați); „Mereu vin alte inimi, dar spun de-acelaşi Dor, / mereu vezi alte feţe 

cu-acelaşi sfânt fior, / la cei născuţi din Duhul te-ai duce iar şi iar / – laşi fraţii cei 

de sânge / şi mergi la cei de har...” (CNoi 130, Călătorim alături). 

Starea extatică farmecă toată fiinţa transfigurată, prosternată în faţa lui 

Dumnezeu, prin revărsarea graţiei divine şi primirea din însăşi mâna Sa, după 

făgăduinţă, a cununii strălucitoare, ca răsplată, în dimensiunea eternităţii, pentru 

slujirea cu iubire, sfinţenie şi elan creator:  

„ʽMai Sus, mai Sus, mereu mai Sus...’ / a’ noastre inimi cântă. / Acolo-n Slava 

fără-apus / e Ţinta noastră sfântă. / Suind spre ea, chemăm, Iisus, / cu dor Doritu-

Ţi Nume, / mai Sus, mereu mai Sus, mai Sus, / ca să ieşim din lume. // Urcăm cu 

ochii plini de dor / şi totul ne încântă / şi nou avânt înălţător / cu haruri ne-

nveşmântă. / Din toată inima căutăm / nălţimile curate, / mai Sus, mereu mai Sus 

scăpăm / din tină şi păcate. // [...] // Mai Sus mereu, ne-am cufundat / în Slava cea 

adâncă, / atâtea slăvi am colindat / şi tot mai mergem încă. / Mai Sus, din cer în cer 

mai sus, / cu ochii plini de soare, / cutremuraţi cădem, Iisus, / la sfintele-Ţi 

picioare... // Şi sărutând slăvitu-Ţi strai, / Îţi aruncăm nainte / toţi crinii strânşi din 

căi de rai / de-o dragoste fierbinte, / tot dorul cât în ochi avem / strâns din cântări 

divine, / preafericiţi că Te vedem / şi-n veci suntem cu Tine” (CCm 26-27, Mai 

Sus, mereu...).  

„Dumnezeu doreşte să ajungă la persoana creată, sau la unirea Lui cu ea, nu 

numai prin extazul Lui spre ea, ci şi prin extazul ei spre El.” (Stăniloae 2003, 289). 

Într-adevăr, acest lucru face ca însuşi sentimentul să devină sinonim, în anumite 

ipostaze, cu ființa îndrăgită, confundându-se cu ea – în cazul de faţă, cu Dumnezeul 

Atotputernic, Cel ce guvernează infinitul eternităţii, Împărăţia Cerurilor spre care 

năzuieşte sufletul însetat de nemurire:  

                                                      

1
 Spre a nu îngreuna parcurgerea trimiterilor, am optat, în lucrarea de faţă, pentru notarea, în 

text, a referirilor (cu abrevieri) la volumele (aparţinându-i lui Traian Dorz) din care au fost 

selectate secvenţele ilustrative, alături de numărul paginii / paginilor la care se află 

fragmentul respectiv şi de titlul poeziei. Toate evidenţierile din versurile citate (exceptându-

le pe cele cu caractere cursive) ne aparţin. 
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„Dor al dorurilor mele, / strălucit şi sfânt, şi nalt, / toată dragostea mea suie / către 

Ţărmul Celălalt... // Cum, atrase-n dor de ţărmuri, / cheam-un val pe altul val, / mi 

se cheamă-a’ mele doruri / către Ţărmul de cristal. // Orice clipă îmi aduce / alt nou 

dor Acolo Sus, / unde inima-mi, cu toată / dragostea, pe veci mi-ai dus. // Alt nou 

dor în orice clipă / Îţi aduce-n Sfântul Prag / tot ce pot avea pe lume / mai curat, 

mai scump, mai drag. // Rugăciunea şi cântarea / vin să-Ţi spună-n lacrimi cât / Te 

doreşte-un suflet care / Te iubeşte-atât, atât... // Cât Te cheamă, cât suspină, / cât 

aşteaptă clipa când / Ţărmul fericirii Tale / Ţi-l va săruta plângând... // Care-i valul 

ce m-ar duce / până Dincolo-ntr-un salt?... / Dorul dorurilor mele / de pe Ţărmul 

Celălalt!” (CCm 17, Dor al dorurilor mele).  

De remarcat grupul nominal în vocativ, situat la începutul şi la finalul 

poeziei, cu trimitere la numele lui Iisus prin relevarea intensității maxime cu care 

sunt trăite melancolia nemărginită și înălţarea stimulatoare, cu rolul de a reclădi 

devenirea continuă prin abandonarea condiţiei anterioare (ce implică înstrăinarea, 

singurătatea chinuitoare) şi aspiraţia excepţională (deloc de neglijat) spre o nouă 

existenţă, îndelung aşteptată: „Eu Ţi-am dat o mie de nume, dar de niciunul nu-mi 

spune inima că este întreg.” (Dorz 2009, 45) – scrie autorul într-unul dintre cele mai 

interesante volume de meditaţii. Iată câteva pasaje similare cu cel citat anterior, în 

care numele date lui Iisus includ substantivul dor sau participiul din aceeaşi familie, 

cu sensul „(despre ființe) de care cineva este atașat sufletește, față de care nutrește 

afecțiune, prietenie, dorul de a-l revedea, dorința de a fi împreună; drag, iubit”: „În 

tot ce e frumos – şi-n toate / e-un farmec minunat şi sfânt, / ce-n inimă, privind, 

coboară / puternic raiul pe pământ. // Dar parcă toate de pe lume / şi poate că şi-n 

Cer, la fel, / au numai câte-un singur farmec / sau har... şi-n veci rămân cu el, // Pe 

când Tu, al Iubirii Soare, / Tu, al Cântării dulce Foc, / Tu, Dorul dorurilor mele, / 

le-ai veşnic toate la un loc!” (CCm 64, Stăpânul ascultării mele); „Slăvit fii Tu de 

toţi nuntaşii / cereşti, în vecii Nunţii lor, / Tu, Bucuria cea mai naltă / şi Dorul cel 

mai arzător! / – Slăvit fii Tu, al nostru Mire / şi Dumnezeu-Mântuitor!” (CNem 8, 

Slăvit fii Tu, al Bucuriei...); „Hristos ni-e dorul cel mai sfânt, / Hristos ni-e crez şi 

legământ, / Hristos ni-e Viaţa de apoi, / Hristos e totul pentru noi.” (CNem 106, 

Hristos e totul pentru noi); „Doamne, fii-mi ochii mei / cum eu vreau să-mi fii în ei, 

/ fii-mi dorul meu divin / cum eu vreau să mi Te ţin.” (CBir 45, Doamne, fii-mi Tu 

Stăpân); „Doritul meu Mântuitor, / eu vin în slujba Ta cu dor / şi pun cerescul 

legământ / să Te urmez pân’ la mormânt; / vreau să-Ţi predau viaţa mea, / să fii Tu 

Singur Domn în ea, / să fiu al Tău deplin-deplin, / – ajută-mi, Scump Iisus, / 

Amin!” (CUit 141, Doritul meu Mântuitor); „Şi va urma, Iisus Iubit, / nespusa 
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strălucire / a Nunţii fără de sfârşit / unui norod preafericit / cu cel mai Scump şi mai 

Dorit / Mântuitor şi Mire!...” (CCm 60, La Nunta noastră); „Plânge-n inimi 

sfâşierea / după Cel de mult dorit – / depărtare, depărtare, / unde-i oare-al tău 

sfârşit?” (CCm 94, Plânge-n inimi).  

Astfel, dorul (prototip al Logosului), care implică, într-o manieră dureroasă, 

absenţa şi depărtarea, generează o singurătate imensă atunci când El nu e de faţă, 

dar, după lungi căutări, fără a însoţi trecerea timpului spre neant sau spre 

dezechilibru existenţial, dorul îndrumă, în chip tainic, gândul şi simţirea 

pătrunzătoare (în toată plinătatea lor) spre El, într-o comuniune spiritualizată unică, 

ca sens fundamental al cunoaşterii şi al fiinţării – aici şi în veşnicie: „Te iubesc, Te 

iubesc, Te iubesc, / Dorul meu, Domnul meu Cel ceresc, / fă mereu, Domnul meu, / 

să şoptesc cât trăiesc: / Te iubesc, Te iubesc, Te iubesc...” (CNoi 69, Eu ştiu că ştii); 

„– Fă-ţi mai vrednic sfântul spor / pentru Cel ce Vine [sic!], / căci, grăbit, plecatul 

Dor, / pe acelaşi dulce nor, / va veni la tine.” (CNoi 50, Nu mai plângeţi, ochi 

iubiți). Adresându-I-se Lui, în reflecții aparent simple, dar de o profunzime 

copleșitoare, eul auctorial afirmă meditativ: „Tu, dorul cel mai sfânt, dorul 

dragostei mele nemuritoare” (Dorz 2009, 168); „Tu, Cel fără de care nu pot nici 

trăi, nici muri... Cel atât de aproape și atât de departe de mine. Dorul meu, Dorul 

inimii mele nebune...” (Dorz 2009, 210). 

Drumul infinit de lung (în durată) al dorului de Dumnezeu nu reprezintă un 

periplu obişnuit, cu determinări exacte, ci unul extraordinar, de ordin interior, 

psihic, o călătorie-simbol arhetipală, iniţiatică, o experienţă dramatică, deloc 

simplistă, dublată însă de forţa dragostei, necesară pentru căutarea şi descoperirea 

unui model regenerator de a fi al omului îmbogăţit sufleteşte prin gândul la Cel 

Dorit (Care-l însoţeşte mereu pe cel ce Îl doreşte), destinat să anuleze depărtarea 

(evident, nu cea de natură geografică!), distanţa dintre el şi Cer (prin înnoirea minţii 

şi prin creaţia nemuritoare); dorul menţine deci o legătură inimitabilă între cei ce se 

iubesc, dar sunt separaţi vizibil pentru o vreme. Concludentă ni se pare, în acest 

sens, următoarea poezie publicată, iniţial, în Cântările Apocalipsei, sub forma citată 

mai jos
2
 (şi inclusă, ulterior, în Cântarea Cântărilor mele, dar cu o variantă 

                                                      

2
 În secvența citată din acest volum am păstrat grafia epocii, exact așa cum apare ea în textul 

poeziei respective. 



SUBSTANTIVUL DOR ȘI NUMELE DIVINITĂȚII ÎN POEZIA LUI TRAIAN DORZ 

 

13 

refăcută); considerăm că orice comentariu amplu legat de mesajul acestor versuri, 

de o intimitate absolut surprinzătoare, ar deveni inoportun:  

„De dragul Tău, / O, Dulce Dor, / Genunile de-arândul [sic!] / Cutreierat-am, 

călător / Cu dorul / Și cu gândul. // Și ca un val de pe ocean, / Cu mâini spre Ţărm 

întinse, / Întins-am braţe, an de an / Spre Ţărmuri neatinse. // Purtat de-un gând ca 

jaru-aprins / Am mers fără oprire / Spre-un Chip / Spre-un Dor, / Spre-un Braţ 

întins, / Spre Tine, Dulce Mire... // Și azi, când fermecat Îţi simt / Sărutul pe 

pleoape, / Când la doritu-Ţi Sân mʼalint, / Aproape, / Mai aproape, // Eu, toate 

mările de dor / Le-am grămădit în mine / Din ziua ʼntâi când, călător, / Am apucat 

spre Tine, // În boabe de mărgean le-adun / Pe-a viersurilor fire / Cunună pentru cel 

mai Bun, / Mai scump, / Mai dulce / Mire...” (CApoc 97-98, De dragul Tău...).  

De semnalat, în treacăt, imaginea metaforic-hiperbolizată a unui dor unic 

(trăire inefabilă, înmărmurire, tensiune a fiinţei spre Cel Iubit, Care primeşte 

numele sentimentului experimentat pe ţărm – loc al unei elevaţii speciale, proiecţie 

a vieţii viitoare, un fel de centru mito-poetic al manifestării dorului în poezia 

dorziană), precum şi dispunerea intenționat „decupată” a versurilor din strofa a treia 

sau de la finalul poeziei, acolo unde pauza dintre ele conferă o pregnanță aparte 

ideii textului, care vine să transfigureze la modul sublim însuşirile Mirelui. Chipul I 

se proiectează alături de durerea celui stăpânit de dor pentru absenţa Lui şi de 

speranţa revederii; cei doi vin, prin dor, unul spre celălalt, în familiaritatea unei 

împliniri sacre, lipsite de orice urmă de banalitate sau de indecenţă, dar care 

depăşeşte percepţia comună asupra posibilei relaţii dintre om şi Dumnezeu: „Cel 

stăpânit de dor trăieşte o relaţie închisă cu persoana dorită într-un alt plan, într-un 

plan al familiarizării, al comuniunii invizibile, tainice. E o mai mare comunicare cu 

acea persoană decât cu lumea în general vizibilă. E o lume a unui plan spiritual, 

trăită cu o intensitate absorbantă.” (Stăniloae 2001, 164).  

Uneori însă, prea îndelunga dorire îndurerată a unui nou început (dublată de 

aspiraţia spre absolut şi dragostea de Cer) – legat (în concepția biblică) de revenirea 

lui Hristos în slavă şi intrarea izbăvitoare a celor credincioşi în veşnicie – devine 

apăsătoare, naşte (în faţa rugăciunii fără răspuns) întrebări, formulate poetic prin 

interogaţii retorice, întregite de crearea unei sinonimii între sentimentul dorului 

intens şi ideea de aşteptare chinuitoare, cu rezonanţe în Vechiul Testament: „Ochii 

ce-n adâncu-atâtor / mii de lacrimi s-au topit, / când se vor scălda-n lumina / Slavei 

Chipului Dorit?” (CCm 56, Soare-al veșnicie mele). În pofida oricăror obstacole 

însă, faptul rămâne o certitudine pentru cei ce şi-au închinat viaţa lui Dumnezeu şi 
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echivalează cu eliberarea de dorul mistuitor, cu detaşarea sublimă de „povara firii” 

vechi şi întinate, de imperfecţiunea condiţiei noastre pământeşti, cu triumful 

dragostei eterne: „Mult-milostivă-mpărtăşire, / cuprinde-mă odihnitor / în veşnica 

Nedespărţire, / în Nemaidepărtatul Dor.” (CS 55, Neliniştit îmi este duhul). 

Aşadar, în viziunea poetică a lui Traian Dorz (inspirată din pasajele scripturistice), 

anularea separării vremelnice dintre comunitatea credincioşilor şi Iisus Hristos se va 

realiza în Împărăţia Cerurilor, unde „comuniunea finală perfectă între cei temporar 

despărţiţi” (Stăniloae 2001, 107) se va converti într-o stare de fericire fără sfârşit, 

capabilă să învingă definitiv efemerul şi, ipso facto, moartea. 

Interesant ni se pare faptul că, într-un poem cu caracter alegoric (prin 

punerea în relief a simbolului sincerității desăvârșite, al fidelității și blândeții, al 

inocenței), se evidenţiază ideea că sufletul (emblemă a „vocii” autorului) care tinde 

spre desăvârşire trăind în sfinţenie, desprins de cursul firesc al existenţei cotidiene, 

aflat în permanentă luptă cu perfidia şi ura celor vrăjmaşi, simte întotdeauna acut 

dorinţa arzătoare (dublată de iubire) de a ajunge în acel loc al adorării, al mângâierii 

nesfârşite şi al splendorilor divine, unde se alină toate rănile trecutului şi dispare 

orice durere sau imperfecţiune:  

„Glas străin te prigoneşte, / uli’ viclean te-alungă, / iar din urmă dorul creşte, / 

calea-i tot mai lungă – / zarea arde, dorul creşte, calea-i tot mai lungă. // [...] // 

Nicăieri nu-i nicio frunză, / nicio creangă verde, / niciun suflet să pătrunză / dorul 

ce te pierde – / cât de mare şi fierbinte-i dorul ce te pierde! // [...] // Cazi..., dar 

sufletul tău suie / zâmbet alb spre soare, / către Ţara unde nu e / dor şi depărtare – / 

unde nu e despărţire, dor şi depărtare, // Unde te aşteaptă-n cale / veci de slăvi 

senine, / Ţara dorurilor tale, / porumbel străine – / Dorul dorurilor tale, porumbel 

străine...” (CCm 52-53, Porumbel...). 

Și în această poezie, construcţia textului mizează pe acumulări progresive şi 

paralelisme destinate să transpună intensitatea extraordinară a trăirilor, iar 

sintagmele ce trimit la imaginea veşniciei conţin un centru de grup şi o propoziţie 

relativă sau un genitiv, inclusiv în ultimul vers, contribuind la configurarea ideii 

fundamentale. Aşadar, în mod deloc paradoxal, dorul nestins, departe de a împăca 

sufletul cu perspectiva despărţirii, intermediază o permanenţă legată de unirea 

deplină, definitivă, a acestuia cu Creatorul; el „nu numai că reface comuniunea 

iniţială, ci o desăvârşeşte” (Stăniloae 2001, 108), iar iubirea de Cer se maturizează 

prin dor şi devine neclintită. Astfel, se ajunge la sublimarea sentimentului (lipsit de 
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orice notă de senzualitate – incompatibilă, de altfel, cu dimensiunea sacralităţii), 

adică „la ʻdecorporalizarea’ trăirilor și la transformarea lor în categorii de esenţă 

metafizică” (Evseev 1987, 145), superioară celor obişnuite, la stăruitoarea chemare 

autentică, perpetuu nouă, întru dor nestins. 

„Datorită originii divine, omul poartă în el dorul de Dumnezeu, regretul 

după sensul pierdut, dorinţa reîntoarcerii şi a regăsirii în preajma comuniunii 

edenice.” (Dumitrana 2009, 203). În felul acesta, dorul se uneşte cu rugăciunea, cu 

lupta credinţei şi cu năzuinţa ardentă spre imaterial, spre revelaţie și înălţare, spre 

înviere și îndumnezeire, iar sensul vieţii nu poate fi închipuit fără o atare 

comuniune specială care să estompeze durerea imensă a despărţirii, a distanțării, a 

înstrăinării de starea paradisiacă şi să desăvârşească fiinţa în speranţa revederii şi a 

unirii cu Divinitatea. Semnificative ni se par, în acest sens, câteva reflecții ale lui 

Nichifor Crainic:  

„Nostalgia paradisului e sentimentul că suntem din această lume și totuși nu-i 

aparținem; că lumea din spiritul nostru nu e identică cu lumea care ne înconjoară; 

că suntem în mijlocul ei ca niște rămași pe dinafară dintr-o ordine înaltă de 

existență, ce ni se refuză; că din această pricină nu putem adera întru totul la 

condiția mizeriei terestre, în care ne simțim ca exilați; și că, în sfârșit, tot ceea ce în 

ființa noastră rimează în chip tainic cu veșnicia ne împinge la depășirea modului 

actual de existență și la cucerirea unui mod superior și desăvârșit, conceput în 

antinomie cu cel de acum și de aici. Nostalgia paradisului e astfel sentimentul 

antinomiei noastre existențiale, de făpturi libere în spirit, dar contrazise de limitele 

ce ne par fatale; de făpturi sfâșiate de chin, dar care concepem o liniște cerească; de 

făpturi menite morții, dar care ne cugetăm în nemurire; de făpturi nefericite, dar 

care ardem de setea fericirii” (Crainic 1994, 243).  

4. Comuniunea divino-umană – dor și intimitate sacră 

Paleta cea mai bogată de nuanţe semantice ale substantivului dor este 

ilustrată de poeziile destinate relaţiei eului auctorial cu Hristos, ceea ce implică fără 

echivoc acest sentiment puternic, unic, profund, privit sub diversele sale faţete, prin 

intermediul unor imagini bazate pe asocieri metaforice cu valoare de simbol, pe 

structuri hiperbolice, pe comparaţii explicite ori subînţelese. Ca atare, dorul se 

traduce prin acea „dorinţă de dragoste întruchipată în fiinţa care constituie obiectul 

iubirii” (Coteanu 1981, 237) – în cazul de faţă, Mirele Iisus –, dar nu ca eros (în 

sensul firesc al termenului), ci ca iubire idealizată şi înnobilată, în latura sa cea mai 
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elevată, provocată și potenţată de melancolia absenţei Lui, reverberată de distanţa 

ce-l separă pe îndrăgostit (încă trăitor în condiţia telurică), atras de Cel pe Care-L 

doreşte alături pentru totdeauna: „Dumnezeiesc Prieten al tinereţii mele, / eu n-am 

alt rai şi soare, şi dor, decât pe Tine; / doar Tu-mi eşti toate-acestea – şi mult mai 

mult ca ele, / – cuprinde-mă la Sânu-Ţi / şi-n veci aşa mă ţine.” (CUrm 197, 

Neprețuit Prieten); „Statornică-i frumseţea a tot ce-mi dai mereu, / Divin şi Veşnic 

Soare al sufletului meu, / prin tot ce gust eşti dulce, prin tot ce simt eşti dor / – 

uneşte-mă cu-acestea pe veşnicia lor!” (CÎnv 86, Statornică-i blândețea); „Doamne, 

parcă tremur tot / când Te-aş strânge – şi nu pot, / când Ţi-aş spune că mi-eşti Dor / 

şi Lumină, şi Izvor, / şi Cântare, şi Fior, / – şi cât aş dori să zbor / peste soare, peste 

nor, / peste veacul viitor, / până unde-aş şti pe veci / că Te am – şi nu-mi mai pleci!” 

(CNoi 70, Cât aş vrea...). 

Dorul încântă, stârneşte admiraţia, desfătarea sufletească (prin plânsul 

haric, prin cântare, veghere, curăţie, smerenie, slujire), în versuri ce relevă vibraţia 

ajunsă la apogeu, tensiunea şi suferinţa culminantă – cu accente evidente de 

nelinişte şi durere sfâşietoare, unite cu „duioşia distanţei” (Stăniloae 2001, 104) –, 

tandreţea (în accepția ei spirituală) şi reflecţia adâncă, impresionând prin 

simplitatea, profunzimea şi sensibilitatea exprimării, prin paralelismele clare cu 

pasjele biblice, desfăşurate în construcţii simetrice, mizând, din nou, pe repetiţii şi 

interogaţii poetice care amplifică aspiraţia spre absolut: „O, Doritul meu, o, Nume 

Minunat, / nu-i de-ajuns suspinul cât am suspinat, / nu ajunge oare plânsul cât am 

plâns, / de nu-mi stâmperi încă dorul cel nestâns?” (CCm 45, O, Iisuse Dulce).  

Născută din lipsa de certitudini, aspirația spre viața mistică izvorăște din 

lupta contra golului interior, unde este chemat, clipă de clipă, să se „reașeze” Chipul 

lui Dumnezeu, alungat de păcatul strămoșesc: „Şi cine-o să mă ierte, Dor Sfânt, că 

ţi-am ucis / cu piatra porumbelul cu ramura trimis? / ... O, taina mea cerească 

vândută pe-un păcat, / îndură-te de mine, să nu mor neiertat!” (CCnț 62, În cea din 

urmă clipă). Dorul devine, astfel, un veritabil mod de a exista, o stare a fiinţei 

însetate de comuniunea cu Mirele Iisus, perceput a fi „departe” din perspectiva 

condiţiei noastre pământeşti, dar conferă şi puterea de transfigurare, spre a asigura 

victoria asupra efemerităţii prin neîntrerupta relaţie (de factură spirituală şi, 

totodată, personală) cu El, făcând posibilă întâlnirea de nedespărţit în viaţa viitoare. 

Trăirea dorului (care îl însoţeşte pe eul liric în singurătatea sa, aducându-i aminte 

momentele de neuitat ale împărtăşirii fericite cu Divinitatea) se traduce prin 

imperativul căutării şi al (re)găsirii, al aşteptării în speranţa revederii, al 
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(re)întoarcerii Celui Drag, ca despărţirea de orice natură să se desființeze. „Ceea ce 

fascinează pe îndrăgostitul mistic este frumuseţea de neînchipuit a lucrurilor văzute 

în timpul răpirii şi, mai ales, frumuseţea celui Iubit. Misticul este cel căruia i s-a 

revelat frumuseţea divină şi de aici starea sa de extaz şi beatitudine, încât putem 

spune că fiecare poem contemplativ este un mic tratat despre fericire.” (Ioniţă 2014, 

208). Iată cum sunt sintetizate aceste reflecții într-o altă meditație a lui Traian Dorz: 

„La dragostea Ta, oricât de mult aș privi, tot n-am să mă satur, fiindcă mereu voi 

avea altceva și mai minunat de văzut. Și, după oricât de mult aș dori de Tine, tot voi 

descoperi că dragostea Ta este vrednică mereu de și mai mult dor al inimii mele.” 

(Dorz 2009, 121). 

Demersul restaurator al căutării Lui, care presupune, în mod cert, şi o 

veritabilă căutare de sine, devine un demers legat, cu prioritate, de înfrângerea 

oricărui gen de tentaţii ale teluricului dinăuntrul sau din jurul nostru, un itinerar al 

chemării, al ascultării (printre inerentele manifestări ale adoraţiei sfinte, transpuse 

în întrebări şi exclamaţii), al regăsirii dimensiunii sacre în plenitudinea sa:  

„Iubitul sufletului meu, / cu dor nepotolit Te cat, / de Tine viaţa mea doreşte, / o, 

unde oare poţi fi-aflat? // Nu caut păstori prea lăudaţi / şi nu caut staule lumeşti, / 

de Tine inima-mi doreşte, / o, unde oare Te găseşti? // Tu unde eşti? – Îţi strig 

plângând / Doritul Nume şi ascult... / Aş vrea s-aud, să-Ţi sorb Cuvântul, / să-mi 

tot vorbeşti mai mult, mai mult” (CCm 135, Iubitul sufletului meu).  

Poeziile de acest gen conturează imaginea unui spirit (singular sau 

comunitar) legat afectiv (şi efectiv), în totalitate, de Cel Căruia I s-a încredinţat, 

pentru totdeauna, dincolo de puterea de percepţie obişnuită a acestui fapt, necesar 

mai ales pentru a permite descoperirea și cunoaşterea deplină a sinelui (mergând 

chiar până la autodepăşire) şi pentru a facilita, în pofida aşteptării îndelungi ori a 

aparentei singurătăți, pătrunderea în sfera vieţii veşnice, cu speranţă şi trăire 

constantă în rugăciune, dedicare, iubire, sfinţenie, împreună cu Dumnezeu, ca o 

condiţie sine qua non a fiinţării. E vorba de o permanenţă care întregeşte 

„realizarea” acesteia şi cu care s-a manifestat anterior „o comuniune îndelungată, 

pentru că în acea comuniune s-a descoperit căldura ei ca atmosferă necesară a 

existenţei” (Stăniloae 2001, 105):  

„Prin dor trăieşti necesitatea ca comuniunea [sic!] de mai înainte să se actualizeze 

din nou, în mod deplin, prin prezenţa persoanei dorite lângă tine. Simţi necesitatea 

să ai căldura ei lângă tine şi nu numai de la distanţă, ca o dovadă sau ca un semn 
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văzut al iubirii ei. În dor te duci cu gândul şi cu simţirea lângă persoana iubită. [...] 

În dor se manifestă simţirea prezenţei reciproce nedepline prin gând şi trebuinţa 

prezenţei reciproce depline.  

Dorul răsare din comuniunea deplină realizată înainte şi din conştiinţa persistenţei 

acestei comuniuni, dar a neputinţei ei de a se manifesta deplin. Dorul e comuniunea 

virtualizată în tendinţa de a se reactualiza. Dorul prelungeşte comuniunea trecută în 

dimensiunea interioară a comuniunii şi menţine pe cei ce se doresc în această 

dimensiune [...], dorul reprezintă trăirea exclusivă în interiorul interuman, în 

neputinţa actualizării ei exterioare” (Stăniloae 2001, 106).  

5. Dorul – transfigurare și mister al comuniunii 

Dorul, atât de intens perceput de eul auctorial, determină cea mai mare 

transfigurare – dovadă de netăgăduit a comuniunii cu Cerul, a unei iubiri delicate, 

nefireşti (în sensul concret al cuvântului), semn al unei vieţi de credință purificate, 

îndumnezeite, mereu în luptă cu sinele începând chiar din clipa care declanșează 

transformarea sufletească decisivă. Sentimentul ajuns la cote înalte – căutarea lui 

Dumnezeu prin dor (în direcția unei aspiraţii excepţionale, întregite de iubirea 

pentru El şi de certitudinea revederii) – este conştientizat prin „mărturia comuniunii 

adânci, duioase şi lucide” (Stăniloae 2001, 104), prin înţelegerea profundă, 

integratoare, a unui fel de a fiinţa, până la atingerea punctului apoteotic al împlinirii 

în intimitatea unei revederi definitive (surprinzătoare pentru cei neavizaţi), „acea 

experienţă elevată şi indicibilă care îşi creează propriul limbaj poetic” (Ioniţă 2014, 

207). 

„În faţa dorului se deschid dimensiunile indefinite şi indefinit de 

fermecătoare ale persoanei dorite. Dorul descoperă taina negrăită a persoanei 

dorite” (Stăniloae 2001, 105) și, astfel, sufletul conştientizează acut imposibilitatea 

de a-și orândui viaţa în afara lui Dumnezeu. Ca atare, imaginile vii care descriu 

paroxismul pasiunii şi trăsăturile Celui Drag nasc versuri memorabile, pentru 

plăsmuirea cărora se apelează la transpunerea unor puternice senzaţii de natură 

organică (cu ajutorul unor termeni utilizați cu înțeles figurat, trimițând la ideea de 

dor nestăvilit, puternic, de pasiune arzătoare, de năzuință stăruitoare), prin 

îmbinarea vizualului cu auditivul şi tactilul, în sensul atingerii spiritualizate, menite 

să reconstruiască binele interior (în direcţia comuniunii interpersonale) şi, mai ales, 

să reorienteze un traseu existenţial:  
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„Iisuse, cântecele mele / sunt psalmi duioşi crescuţi din plâns, / şi-s boabe de 

mărgean din funduri / de adâncimi de dor nestâns. // Ţi le-am cules din noaptea 

jertfei / şi din viaţa mea le-am rupt, / ca să le-aduc la poala Crucii / Acelui pentru 

Care lupt. // Cu dulcele izvor de lacrimi / ale iubirii le-am udat, / când din condei şi 

când din suflet / eu, rând pe rând, le-am revărsat. // Dar cu atâta drag, Iisuse, / azi la 

picioare Ţi le-aşez, / când Tu-mi eşti Singura Iubire / şi Dor de Care însetez! // O, 

împlineşte-mi-le toate / şi fă să lase-n câţi le-ai dus / lumina, dragostea şi pacea / şi 

mântuirea Ta, Iisus” (CDin 9, Iisuse, cântecele mele).  

Foamea şi setea spirituală asupra cărora se focalizează, în mod metaforic, 

asemenea poeme demonstrează faptul că eul liric se află, alături de comunitate, într-

o aşteptare al cărei final coincide cu îndeplinirea unei misiuni, dar şi cu marea 

întâlnire menită să elibereze, să răplătească fidelitatea față de principiile divine. De 

aceea, în unele versuri, dorul capătă alte dimensiuni; el doare, aduce cu sine plânsul, 

suferința în clipele de ariditate sufletească, în mijlocul înfrângerilor inerente, dar și 

invocarea ajutorului de Sus pentru a-L simţi alături pe Cel ce vindecă toate rănile şi 

alungă orice urmă de tristeţe, păstrând vie, frumoasă şi neumbrită de nicio teamă 

amintirea melancolică, omniprezentă, a fericitei speranţe izbăvitoare: „Oriunde 

mergi şi-oriunde vii, / fă totul cu Hristos să fii; / chiar dacă-n flăcări te încingi, / fă 

tot ca-n lupta Lui să-nvingi, / că nu-i alt dor, că nu-i alt dor şi nu-i alt Ţel / şi nu-i alt 

cer, şi nu-i alt cer mai scump ca El.” (CE 123, Şi mii de ani); „Prieten tinereţii mele 

/ şi lacrimilor mele Dor, / şi Soţ singurătăţii grele, / – Te cânt, Iisus, şi Te ador!” 

(CUrm 192, Prieten tinereții mele); „Te-ai dus şi tu, Dor Dulce / şi Glas Înalt, / – v-

aţi dus... / frumoşii zori de-atuncea s-au prefăcut apus. / Prin luptele-ndârjite, / prin 

munca peste rând, / nici n-am ştiut să-mi număr grăbiţii ani trecând. // [...] // ... 

Frumoasă Tinereţe, frumos Curaj şi Dor, / voi m-aşteptaţi Acolo s-ajung biruitor; / 

– rugaţi-vă puternic, – cei ce-am rămas ’napoi / s-ajungem la cunună biruitori – ca 

voi!...” (CNoi 150, Te-ai dus...). 

„Ceea ce subliniază atât poeţii mistici, cât şi comentatorii lor este faptul că 

poezia mistică e rodul unei viziuni, al unei revelaţii care îşi găseşte singură 

modalităţile de expresie, dincolo de controlul şi voinţa autorului.” (Ioniţă 2014, 

207). Într-adevăr, Hristos – „Iubitul sufletului” (CCm 38, Lumina veşniciei noastre; 

CCm 135, Iubitul sufletului meu; CCm 155, Ce Nume Scump...) – e înfăţişat în 

frumuseţea-I incomparabilă, cu pasiune sacră şi adoraţie nesfârşită, într-un mod de 

concepere interiorizată, transpus prin intermediul unor versuri ce relevă artistic 

ideea de superlativ absolut cu ajutorul unor acumulări sugestive: „Iisuse, Numele 
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Tău e mireasma cea aleasă, / Iisuse, Numele Tău Sfânt e dorul meu de-acasă.” 

(CÎnd 144, Iisus, Cuvântul...); „Când spun Iubitu-Ţi Nume – eu spun, Iisuse, Tot: / 

spun dragoste şi cântec, spun dor şi bucurie / – şi gura mi-e de miere atunci. – Şi nu 

mai pot / şi nici nu vreau a spune nimic pe veşnicie, / Iisus, Iisus, Iisus, Iisus, – 

nimic, pe veşnicie!” (CÎnv 89, S-ascult numai acolo); „Şi Numele Tău este putere şi 

avânt, / şi dragoste, şi taină, şi dor, şi legământ, / şi mângâiere dulce, şi-avut 

preastrălucit / – oricine Ţi-l iubeşte să fie fericit.” (CBir 168, O, Numele Tău dulce); 

„Minunat Iisuse, Scump Mântuitor, / Tu eşti al Vieţii Soare fără nor, / Tu eşti al 

Iubirii dulce-nsoţitor, / Tu eşti al cântării fericit fior, / Tu ne eşti, Iisuse, Mire, Soţ şi 

Dor!” (CVeșn 134, Minunat Iisuse...). 

În felul acesta, dorul copleşeşte și învinge limitele existenţei comune 

(inclusiv spaţiul şi timpul, în care Cel depărtat vremelnic e, de altfel, mereu prezent, 

prin modul cum relaţionează cu cel „înlănţuit” de dor, într-o experienţă de 

excepție), prelungindu-se înspre eternitate: „Chipul Tău mi l-ai pus dor / dincolo de 

ape / şi de-atunci tot zbor şi zbor / şi mi-e mai aproape.” (CUrm 110, M-ai chemat 

cândva, Iisus); „Cu dorul Tău, Iisuse, merg tot pribeag prin lume, / dar azi eşti 

pentru mine un Chip ce are-un Nume, / un Dor ce are Formă şi-un Drum ce are 

Semne, / căci am lângă Iubire o Taină să mă-ndemne.” (CViit 52, Cu dorul Tău, 

Iisuse). În consecinţă, răspunsul uman la întâlnirea cu Dumnezeu, prin închinarea în 

diferite forme, conduce, cu necesitate, la transformare lăuntrică şi exterioară, la 

sfinţenie şi sfinţire, la neprihănire, conduită morală, practicare neîncetată a 

virtuţilor, într-un proces de înnoire a minţii şi a inimii, de înălţare către Dumnezeu, 

până la asemănarea cu El.  

Dorul este călăuzitor pe lungul drum al speranţei, trecând peste efemer, el 

cunoaşte proporţiile iubirii mai presus de limite, constant revigorate şi în urcuș 

continuu, uneori aproape inexplicabile sau de nepătruns pentru puterea noastră de 

înţelegere, aşa cum e şi profunzimea Creatorului. În mod paradoxal, dorul arde şi, 

concomitent, mângâie – discordanţă anulată dacă ne gândim că, „din perspectivă 

strict lingvistică, modalităţile de concretizare a sentimentului de dor se explică fără 

dificultate prin etimologia cuvântului şi prin dezvoltarea lui pe terenul limbii 

române. [...] De la lat. dolus, însemnând ʻdurere, suferinţă’ fizică sau morală, s-a 

trecut printr-o încrucişare ulterioară cu verbul a dori, el însuşi apărut din dor, la 

înţelesul de ʻdorinţă’, deci virtual şi la acela de ʻdorinţă de dragoste’.” (Coteanu 

1981, 237).  
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Revelaţie, chemare la mântuire, revărsare a graţiei divine, strădanie 

veritabilă pentru îndumnezeire, legătură neîntreruptă cu Creatorul – iată sensul 

Nemuritoarelor Cântări despre frumuseţea şi măreţia Lui, reflectate în lumea de 

aici şi în cea de Dincolo, precum şi despre dorinţa de implicare neînfricată în luptele 

inerente pe aceste coordonate, despre stările extatice indescriptibile în care se 

petrece atingerea cerească supremă, tămăduitoare, a fiinţei, despre unirea ei 

inseparabilă cu Cerul, printr-o transformare fundamentală strâns legată de gândul 

veşniciei, în relaţia restauratoare cu Hristos, până la contopirea cu El:  

„Tu, Cel Drag, ce-mi eşti Steag şi-mi eşti Vis, / şi-mi eşti Dor, / Te iubesc, Te 

doresc şi Te-ador. / Fii mereu Domnul meu, până eu / am să vin / fericit şi ferit pe 

deplin. // [...] // Tu, Cel Drag, fii-mi steag, fii-mi dor, / fii-mi Vis, / ca să-Ţi vin pe-

un senin cer deschis / şi-apoi Sus, Scump Iisus, fără-apus / fii-mi rai, / viaţa mea 

toată-aş vrea Tu s-o ai...” (CViit 37-38, Tu, Cel Drag).  

6. Concluzii 

După cum se observă, accepţiile substantivului dor (folosit, în poezia lui 

Traian Dorz, în structuri meditative sau cu rol de adresare) se înscriu pe 

coordonatele semantice inițiale, bine-cunoscute şi înregistrate în dicţionarele 

explicative, însumând diferite aspecte ale polivalenţei şi complexităţii dorului prin 

sinonimie cu nostalgia, iubirea, durerea, aspirația, melancolia profundă etc., dar, 

mai ales, cu Divinitatea Însăși. Prin gradul lui imens de specificitate, dorul e simţit 

atât de apropiat fiinţei umane, încât aceasta nu poate fi înțeleasă în afara lui, 

creându-se, astfel, veritabile punţi de legătură între metafizic şi concret, într-o 

tensiune şi o vitalitate creatoare în continuă ascendență.  

„Bucuria ce o avem de întâlnirea cu Dumnezeu în iubire ne arată că şi aici e 

vorba de o regăsire. Natura umană, fiind opera iubirii creatoare a lui Dumnezeu, se 

află într-o înrudire şi într-o apropiere originară cu El. Unirea realizată prin dragoste 

îi dă sentimentul de regăsire, de revenire ʻacasă’, de intrare în odihnă” (Stăniloae 

2002, 379). Astfel, emoţia poetică are menirea de a converti dorul (plăsmuitor de 

frumuseţi nepieritoare) într-un remediu absolut împotriva singurătăţii chinuitoare; el 

întreţine aprinsă flacăra speranţei în mijlocul comuniunii, conştientizând această 

nevoie eternă a omului de a fi cu Dumnezeu, cu sine şi cu ceilalţi. Mai mult, 

motivul dorului se împleteşte cu accentele unui destin special şi cu simbolistica 

jertfei izbăvitoare asumate, marcând permanenta întoarcere spre începuturi şi spre 
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Modelul suprem – Creatorul Universului, a Cărui prezenţă în mijlocul omenirii e 

percepută și prin creaţia Sa minunată.  

Peste aceste ecouri ale emoţiei poetice convertite în ritmuri interioare, ce 

conduc la conştientizarea acută a efemerităţii, planează dorul mai presus de fire al 

poetului, care nu se traduce exclusiv prin gândul pătrunzător de a se stinge din 

lume, ci presupune cufundarea în desfătarea eternă, asigurată de prezenţa Divinităţii 

– aici şi Dincolo. Dorul e punctul genezei şi capătul existenței, energia care atrage 

permanent omul în viaţă, dar îl călăuzeşte spre dimensiunea veşniciei; în consecință, 

„nostalgia paradisului nu mai e dorul de casă sau dorul de țară din această lume, ci 

dorul de patria cerească a spiritului nemuritor” (Crainic 1994, 244), năzuința de a 

învinge distanța „de la imperfecțiune la perfecțiune și de la moarte la nemurire” 

(Crainic 1994, 250).  

În ansamblul ei, opera lui Traian Dorz e una a permanenței destinate iubirii 

și dorului infinit (în viaţa aceasta şi în cea viitoare), deci, a experienţei credinţei 

care are proprietatea specială de a dilata sau de a comprima spaţiul şi timpul, 

amplificând frământările lăuntrice în devenirea lor. Printr-o atare „metaforă cu o 

încărcătură maximă de trăire poetică” (Bucur 1971, 208), autorul simte, înţelege 

nemurirea lui şi a creaţiei – condiţie sine qua non pentru întoarcerea Acasă, la starea 

edenică primordială, în strădania de a reface acel minunat topos originar printr-o 

revelaţie transfigurată artistic.  

Transpus în cuvinte ori nerostit, nemărginitul dor de absolut (în care sinele 

se regăseşte întreg) devine însuşi „cântecul cu care clipa se salvează în etern” 

(Bucur 1971, 8), animând concepţia despre fericirea dobândită postum (dar 

experimentată parţial încă din viaţa pământească), în creaţii de mare fineţe artistică 

ce trimit la acest sentiment pătrunzător sau sunt impregnate abundent de atmosfera 

lui. Într-adevăr, „Dumnezeu este frumuseţe şi toate lucrurile sunt frumoase în 

măsura în care participă la frumuseţea divină” (Ioniţă 2014, 208). Ceea ce mistuie 

sufletul (în suișurile și coborâșurile sale, în elanuri și deznădejdi, în certitudini și 

îndoieli) e însă dorul înflăcărat de starea fericită a comuniunii și a armoniei dintre 

om și Dumnezeu, întru desăvârşire şi împlinire.  
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Following Serbia’s option to be within a more unified Europe, more of the state’s archives 

are now available for researchers. This study offers the researchers a new perspective on the 

romanian population in Virset area and informs on the new documentary resources. 

In order to portray the spirit of the time more accurately, I will use o series of documents 

collections on Banat that appeared in time. Many of these documents were written in the 

language spoken at that time: slavic, latin, serbian-croatian, romanian, hungarian, german. 

These documents pose many problems as they come from institutions in which romanian 

was spoken only by a very few. Such documents were written in author’s language and 

therefore the problems for the romanian researchers. 
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1. Problematica
1
 

Istoria bisericească și culturală a Banatului, rămâne un domeniu stimulativ 

de cercetare oferind posibilități neașteptate celui care se apleacă asupra studierii 

sale. Încă de la începuturile primelor scrieri istorice, cercetarea trecutului zonei a 

                                                      

1
 Studiul de față este preluat din lucrarea de Doctorat “Biserică și cultură la Românii din 

zonaVârșețului sec. XVIII-XIX “ a autorului acestui studiu. Lucrarea de față introduce 

cercetătorii în studiul istoric, cultural, ecleziologic, și etnic desfășurat în intervalul evolutiv 

1716-1864. În această parte a studiului voi încerca să developez cadrul geografic și istoric 

(cu părțile specifice și particulare ale zonei) în care s-a așezat și dezvoltat Vârșețul la poalele 

căruia sunt așezate satele românești din zona Vârșețului.  

lupenimih@gmail.com
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fost o modalitate de a legitima la nivel politic și bisericesc drepturile uneia sau 

alteia dintre etniile sau confesiunile prezente în spațiul de la sud de Mureș. Sursele 

și studiul documentelor reprezentative, în mare parte inedite, sunt păstrate în 

biblioteci și arhive din țară sau străinătate, în principal; Budapesta, Viena, 

Timișoara și Sremski Karlovăț. Cercetarea documentelor istorice, asupra românilor 

de pe acest teritoriu care astăzi este numit Banatul Sârbesc (azi în Provincia 

Autonomă Voivodina – Republica Serbia) la care fac referire respectiv zona 

Vârșețului, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea se dovedește destul de dificilă. 

Documentele sunt în mare parte scrise în limbile vremii respective: latină, 

slavonă veche, germană, maghiară și în limba română cu alfabet chirilic. Lucrul 

asupra acestor documente este îngreunat deopotrivă de conținutul mare de arhaisme 

iar pe de altă parte de numărul tot mai mic al specialiștilor care pot să citească și să 

traducă aceste documente. 

O dată cu modernizarea arhivelor și a bibliotecilor încep să apară noi 

materiale documentare. Chiar dacă avem informații despre documentele din aceste 

arhive, accesul în aceste locuri este dificil sau chiar imposibil. Cercetarea fondurilor 

documentare din mediul virtual este o alternativă pentru cercetătorii obișnuiți cu 

acest mediu. Principalele surse documentare utilizate în lucrarea de față sunt 

documente arhivistice aflate în fondurile Arhivei Istorice Sârbești din Sremski 

Karlovac - fondul Patriarhal, Arhiva Istorică din Biserica Alba, Arhiva Mănăstirii 

din Mesici, Arhiva Istorică a Voivodinei din Novi Sad, Muzeul și Biblioteca 

Orașului Vârșeț. Prin cercetarea directă a acestor fonduri arhivistice am sesizat că 

documentele sunt cele care pot să ofere informația directă și incontestabilă a vremii. 

O parte din probleme le putem lămuri și prin coroborarea surselor arhivistice cu 

bibliografia de specialitate care ne este de un indiscutabil folos în cercetarea 

noastră.  

Munca de cercetare este anevoioasă, informația fiind greu de descifrat din 

cauza suprafeței pe care este așternut scrisul, de multe ori hârtia fiind deteriorată, 

decolorată, lipsind bucăți bune dintr-o pagină, scrisoare, document, iar în acest caz 

nu ne este permis a clarifica în totalitate o problemă. Limba în care au fost editate, 

emise manuscrisele sau documentele este una arhaică, prin rescrierea și (sau) 

traducerea documentelor au apărut noi erori de sens, scriere care face de neînțeles 

unele părți din document. Studiul este o parte din lucrarea de doctorat care înainte 

de toate încearcă să clarifice modul în care români au trăit și au reușit să se păstreze 

din punct de vedere etnic, social, politic, bisericesc și cultural, în această zonă.  
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2. Contextul istoric, geografic si cultural 

Începuturile istoriografiei româneşti din părțile vestice ale Banatului istoric, 

sunt legate de Originea numelui orașului: Vîrșet – Vârșeț (română), Versec 

(maghiară), Vršac (sârbă), Werschetz,(germană), Șemlic (turcă). Care înseamnă 

orasul (cetatea) de sub munte, de la poalele muntelui, în această localitate 

terminându-se munții Carpați. 

Pe teritoriul Vîrșețului sau găsit elemente și piese arheologice din perioada 

neolitică zona fiind populată încă din preistorie, iar urmele așezărilor construite se 

regăsesc din perioada Evului Mediu timpuriu, fiind descoperite mai multe situri 

arheologice în zona orașului. Cea mai veche înregistrare scrisă a Vârșețului apare 

sub numele maghiar Er(d)somlyó
2
 1227, când Arhiepiscopul de Kalocsa a schimbat 

proprietatea sa cu regele Andrei al II-lea pentru orașul Požega în Slavonia dar și în 

Tabula Hugariead quatuor latera per Lazarum...., opera cartografului Lazarus 

Secretarius, angajat al Episcopiei Cardinale Romano - Catolice din Strigonis 

(Estergom-Ungaria) tipărită în anul 1528
3
 în Ingolstadt, în tipografia lui Apia.

4
. 

Primele date adunate ce fac referire la cetatea regală din Vârșeț apar în anul 1323 

(Krstić 2010, 77-102). Astfel, numele oraşului a intrat nu numai în atenția 

cartografiei, ci prin răspândirea hărții amintite de-a lungul a mai multor decenii în 

mai multe versiuni, şi în atenția întregii Europe, cu o jumătate de mileniu în urmă. 

Interesant este de observat că pe o hartă realizată după Lazarus, de către Pyrrho 

Ligorio, Tabula Hungariae în anul 1559, spre vest de Vârşeț, apare “Campus 

Maronis” care în latină ar însemna Ținutul crestelor, culmilor de munte, probabil în 

vremea aceea, pădurile începeau înainte de Cula Vârșețului și se continuau în 

Carpații Meridionali (Transalpina pe hartă) lângă mai multe localități bănățene, 

alături de Caransebeș, Timișoara, Semlacul Mic, Mehadia, etc., localitatea fiind 

localizată printr-un simbol grafic reprezentând o cetate cu patru bastioane puternice 

şi cu un turn bisericesc central înalt.  

                                                      

2
 Codex diplomaticus partium regno Hungarie adnexarum, Magyarorság 

melléktartománzainak oklevéltára, A maghzarorság és syerbia köyti össyeköttesek 

okleveltára 1198-1526, Budapest, 1907, 32. 

3
 Harta Tabula hungarie. 

4
 Extras din harta hvngarica de mercator publicată de hondius 1606. 



Mihai Gherghel 

 

28 

Încă din perioada turcească Vârșețul devine centru administrativ. În această 

perioadă Biserica creștină nu se poate dezvolta și funcționa, ea fiind mereu obligată 

să se retragă sau să se ascundă din fața otomanilor fiind asuprită. În localitățile cu 

biserici construite din lemn provocarea de a continua viața ecleziastică a fost mai 

mare, bisericile fiind aprinse au dispărut pentru o perioada lunga de timp. Ridicarea 

noilor biserici din piatră, apare odată cu noțiunea de Banat, după anul 1716 când în 

urma campaniei imperiale conduse de prințul Eugen de Savoya turci sunt izgoniți și 

noua provincie va fi ocupată și condusă de Imperiul austriac guvernat direct de la 

Viena și mai târziu de Imperiul Habsburgic. 

Începutul secolului al XVIII-lea constituie o fază de răscruce în istoria 

zbuciumată a Banatului ca întreg. Aceste zone erau devastate de mișcările de trupe 

militare care veneau de la Belgrad, Zrenjanin, Pancevo și alte localități spre 

Timișoara și mai departe în Transilvania. Una din porțile de intrare către Timișoara 

era și Vârșețul. În anul 1701 la 9 septembrie Sultanul Mustafa al II-lea îi scrie 

beilerbeiului de Timişoara despre viitoarele colonizări militare la: Alibunar, Vârşeț, 

Caransebeş, Mehadia, Marga, Denta şi Margina, stații de vamă: Lipova, Cenad, 

Zrenjanin, cu 220 călăreți şi 235 pedestraşi, fapt împlinit în anul următor.  

În anul 1717, încep să se desfășoare în Banat schimbări radicale atât în ceea 

ce privește orânduirea social-politică, cât și în privința relațiilor economice și 

culturale. Primul Guvernator va fi numit Claudius Florimund cunoscut în literatura 

de specialitate ca groful Mercy. Banatul devine domeniu al coroanei imperiale și 

este supus administrației Consiliului de război de la Viena. Partea provincială a 

Banatului rămâne sub stăpânirea austriacă timp de 60 ani până în anul 1778, iar 

zona Graniței militare bănățene încă alți aproape 100 de ani până în anul 1872 fapt 

care determină în mod hotărâtor propășirea și emanciparea lui de mai târziu 

(Octavian 1973, 105). Guvernarea militară și administrativă va dura până în anul 

1779, când la sfârșitul domniei Arhiducesa Maria Tereza împărăteasa Austriei, 

Ungariei și Boemiei încorporează Banatul în sistemul comitatens al coroanei 

ungare. Vor fi înființate cele trei comitate: Caraș Severin, Timiș, Torontal 

(http://library.hungaricana.hu/en/view/CSOM_Dae_11/?query=SZO%3D(Markove

cz)&pg=352&layout=s). 

Odată cu trecerea Banatului sub stăpânirea Imperiului Habsburgic, se 

creează condiții pentru refacerea economică, demografică şi culturală a acestei 

regiuni, care a suferit o stagnare evidentă sub stăpânire turcească. Noile autorități 

habsburgice în decursul secolului al XVIII-lea preiau o serie de măsuri cu scopul 

http://library.hungaricana.hu/en/view/CSOM_Dae_11/?query=SZO%3D(Markovecz)&pg=352&layout=s
http://library.hungaricana.hu/en/view/CSOM_Dae_11/?query=SZO%3D(Markovecz)&pg=352&layout=s
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refacerii Banatului pustiit. Pentru a putea înțelege mai bine situația românilor din 

aria noastră de interes am cercetat mai multe izvoare de unde am adunat date 

importante de primă mână despre suprafețele, toponimia locurilor, registrele 

urbariale, protocoalele cu circulare, protocoalele bisericești, pentru a avea o imagine 

cat mai clară asupra acestor locuri. Primele statistici ale populației din Vârşeț şi 

împrejurimi le găsim în registrele urbariale începând cu anul 1760. De un real ajutor 

ne sunt publicațiile prezentate de Biroul statistic regional ungar din Budapesta în 

anul 1896 în Buletinul Statistic al Ungariei, Vol. XII, prin importanța sa științifică. 

Pe noi românii, îndeosebi, ea ne privește cu atât mai aproape, cu cât ea ne dă cea 

mai veche statistică oficială a românilor de peste munți. Fiind o lucrare realizată de 

un istoric, publicația are, și prin conținut, mai mult un interes istoric, prezentând 

statistica unor stări trecute și fiind, ca atare, o statistică istorică (Sacerdoțeanu 1968, 

429).  

Istoricului Aurelian Sacerdoțeanu în lucrarea lui Dimitrie Onciu sesizează 

și tratează într-un mod corect existența materialului pentru aria noastră de referință. 

Materialul statistic din care autorul a încercat să construiască, în mod aproximativ, 

statistica populației din Ungaria în 1720 și din Ardeal în 1721, se compune din 

conscripții pentru dare, păstrate în arhivele maghiare. Un recensământ al populației 

nu s-a făcut în Ungaria și Ardeal decât în anul 1784 pentru prima dată. Însă există 

din anii 1715 și 1720 conscripția contribuabililor din Ungaria, făcută oficial de la 

comitat la comitat, de la comună la comună, cu numele contribuabililor, starea sau 

ocupația, averea și veniturile lor. Aceste conscripții sunt un mijloc deosebit de 

prețios pentru cunoașterea populației de atunci a Ungariei, și ele dau, în general, o 

informație atât de nemijlocită, atât de autentică și completă despre starea 

etnografică, culturală și economică, cum nu se găsește în alte izvoare 

contemporane. Pentru cercetători această conscripție din 1720 are un neajuns pentru 

că nu cuprinde și Banatul Timișean, această parte, de curând cucerită de la turci în 

urma războiului încheiat cu pacea de la Passarowitz în anul 1718. Acest teritoriu 

aflându-se sub administrație militară.  

La ocuparea Banatului s-a făcut o conscripție în anul 1717, care însă e cu 

mult mai insuficientă, din document nu putem stabilii numărul comunelor locuite și 

nici de cum o statistică a populației. Deși aceste conscripții parțiale nu se întregesc 

una cu alta astfel ca să reprezinte starea țării întregi dintr-un singur an, totuși ele ne 

permit să avem o imagine asupra populației. Cu ajutorul unui izvor sumar de 

documente din anul 1720 și 1721 avem o statistică a populației (Sacerdoțeanu 1968, 
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430). Conscripțiile fiscale în care am regăsit satele din zona Vârșețului se regăsesc 

în Arhiva Bibliotecii Naționale din Budapesta.  

Aceste conscripții oficiale, au fost făcute pentru trebuințe fiscale în scopul 

strângerii de taxe, reprezintă numai populația contribuabilă. Nobilimea nesupusă la 

taxe, preoții și învățătorii scutiți de taxe, de asemenea și evreii supuși la taxe după 

altă normă, nu sunt trecuți în ele, în afară de cazuri excepționale, când spre exemplu 

nobilii aveau posesiuni urbariale, supuse la dare, sau cum erau preoții români, în 

cea mai mare parte.  

Aceste documente nu se mărginec numai a reproduce rezultatele 

conscripțiilor numite, ci încearcă a le rectifica unde este lipsă și a le întregii chiar 

pentru statistica întregii populații. Spre aceasta ele servesc și întregesc alte date 

contemporane, parte de numere proporționale dobândite prin comparație, și astfel 

caută a obține un rezultat aproximativ cât se poate mai îndestulător pentru acel timp 

(Sacerdoțeanu 1968, 430-431). 

Pentru a avea câștig în acest mare proiect curtea de la Viena colonizează 

aceste pământuri cu scopul organizării apărării de eventualele incursiuni turceşti de 

la sud, colonizarea se face cu diferite popoare: germani, italieni, francezi, spanioli 

printre care şi cu români aduși din Oltenia sau Transilvania, fiind populată partea de 

vest a Banatului, care era pustiită în urma războaielor cu turcii (Măran 2009, 4). 

Desecarea mlaştinilor şi transformarea lor în pământ arabil, dezvoltarea comerțului 

şi a meşteşugăritului, refacerea agriculturii, construirea de școli şi educația 

populației reprezentau un imperativ. 

Perioada la care fac referire este o perioadă tulbure plină de războaie, 

revendicări și colonizări. Putem să afirmăm fără a greși că în această zonă românii 

fiind în minoritate au stat mai tot timpul ascunși sau au fost înglobați cu marea masă 

de colonizați fie ei sârbi sau germani. Viața societății românești nu se schimbă prea 

mult în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. 

Societatea românească a fost animată după colonizarea acestor sate, după 

formarea graniței militare și sigur după ce economia și industria încep să se 

dezvolte și să funcționeze. Odată cu colonizarea banatului industria de masă se 

dezvoltă, apar parcurile industriale unde era nevoie de forță de muncă. Vârșețul 

devine al doilea oraș după Timișoara ca importanță economică și industrială. La 

aceasta contribuie și biserica prin cultele importante; Catolică, Greco Ortodocsă, 

Greco Catolică, Reformată și Evanghelică – Luterană. 
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Noua etapă istorică a Banatului începe, însă, în condiții extrem de grele, 

căci cei 165 de ani petrecuți anterior sub stăpânirea turcească a avut urmări 

dezastruoase, atât în ceea ce privește numărul locuitorilor, care s-a micșorat la un 

total de numai câteva zeci de mii, cât și în privința condițiilor de viața care erau 

reduse la minimum. Acest teritoriu fiind supus pe parcursul timpului multor 

schimbări naționale și politice. Populația colonizată datorită diversității lingvistice, 

își însușesc cuvinte prin preluarea din alte limbi și care astăzi se regăsesc greu în 

dicționare pentru o traducere cât mai fidelă a textului, documentelor.  

Noțiunea de Banat, generalizată la nivelul întregii provincii istorice, este un 

concept modern care a apărut la învățații epocii Luminilor din veacul al XVIII-lea, 

care s-au ocupat de trecutul şi starea naturală a acestui spațiu. Francesco Griselini, 

cel dintâi istoriograf al Banatului a oferit la 1780 o istorie politică şi naturală a 

Banatului, „o provincie însemnată, după propria sa opinie, al cărui teritoriu întins se 

mărgineşte spre soare-răsare cu Ardealul şi Țara Românească. Mai bine zis, cu 

Banatul de odinioară al Severinului spre soare-apune ea se învecinează cu Ungaria 

de jos şi Slavonia, iar spre miazăzi cu Serbia (istorică)”
 
(Țeicu 2007, 3). Johan 

Jakob Ehrler, în calitate de revizor la Administrația Imperială a Țării Banatului a 

realizat mai multe elaborate astfel în martie 1774 emite un document care conținea 

instrucțiunea pentru oficiile administrative Bănățene (Ehrler 1982). Tema aleasă 

răspunde unei nevoi pragmatice și pentru români din această zonă.  

Prin activitatea și preocuparea intensă a câtorva persoane dobândim un fond 

documentar de specialitate valoros, astfel îi amintesc pe: protopopul Nicolae Stoica 

de Hațeg născut în 24 februarie 1751 la Mehadia, care cu ocazia mai multor vizite 

în banat alături de Episcopul Vârșețului adună date importante despre biserici și 

sate. A fost urmat de către Nicolae Tincu Velia, o personalitate ilustră a mişcării 

naționale a românilor bănățeni din secolul al XIX-lea, cărturar, istoriograf şi 

teolog, primul protopop român al Vârşeţului, publică în revista Foaie pentru minte, 

inimă și literatură, nr. 46 din 1846 Scurtă istorie despre începutul Vârşețului
5
 prima 

lucrare care tratează istoria românilor din Vârşeț şi împrejurimi. Nicolae Tincu 

                                                      

5
 Revistă românească cu caracter cultural, supliment al Gazetei de Transilvania, apărută 

la Brașov între 2 iulie 1835 și 24 februarie 1865 (cu unele întreruperi). La 1 ianuarie 1838 a 

apărut sub denumirea Foaie literară, ca la 2 iulie să revină la denumirea completă (Academia 

Republicii Populare Române, Dicționar Enciclopedic Român, Editura Politică, București, 

1962-1964. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gazeta_de_Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1835
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1865
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1838
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Velia devine remarcat prin lucrarea Istorioară Bisericească politico-naţională a 

Românilor peste tot mai ales a celor ortodocşi orientali din Austria şi cu 

distinţiunea Bănăţenilor faţă de pretenţiunile ierarhice şi politice ale colonilor 

sârbeşti din Austria, care a apărut la Tipografia Arhidiecezană din Sibiu, în anul 

1865, o lucrare cu caracter polemic, militant, politic, publicată în toiul luptei pentru 

obținerea independenței bisericeşti a românilor ortodocşi din Monarhia 

Habsburgică, având ca scop argumentarea vechimii elementului românesc în Banat 

şi prin aceasta dreptul de formare a unei biserici independente de cea sârbească. În 

acest sens sunt importante referirile sale la Vârşeț şi localitățile din împrejurime, 

prezentând câteva legende, în general fără întemeiere documentară, referitoare la 

înființarea acestor localități şi la trecutul lor îndepărtat. 

3. Motivația pentru alegerea satelor 

Primele atestări documentare ale acestor sate apar în secolul al XIV-lea, pe 

urmă în perioada stăpâniri otomane asupra Banatului 1552-1716 ele îşi modifică 

numele și sunt oarecum mai greu de depistat în arhive, localitățile apar încadrate în 

anumite sangeacuri care mai apoi s-au transformat în districte cu aproximativ 

aceeași suprafață teritorială (Hațegan 2013, 8). În anul 1718, 12 septembrie se 

înfăptuieşte reforma administrativă prin care Banatul este împărțit în 13 districte 

(Cenad, Becicherecu Mare, Panciova, Timişoara, Ciacova, Vârşeț, Palanca Nouă, 

Lipova, Făget, Lugoj, Caransebeş, Almăj, Orşova), 6 companii militare de graniță 

(Mokrin, Kikinda, Franjova, Melence, Botoş, Idvor) şi compania din Clisura 

Dunării. Administrația habsburgică a împărțit Banatul inițial în 13, apoi în 12 

districte (1717-1774) și în final în 4 (1774-1778) (Hațegan 2013, 8).  

Românii au fost colonizați pe acest teritoriu în cea mai mare parte în secolul 

al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al XIX-lea din părțile de răsărit ale 

Banatului, însă în mai multe localități au venit şi locuitori din alte părți ale spațiului 

etnic românesc. Această populație nou-venită s-a stabilit în aşezările (locurile) care 

au existat încă din perioada Evul Mediu, o parte din localități s-au născut în 

perioada stăpânirii otomană, iar în câteva cazuri au fost înființate localități noi. În 

dependență de originea locuitorilor, localitățile româneşti le putem împărți în câteva 

grupuri. Pentru că astăzi fac parte din Episcopia ortodoxă română Dacia Felix. O 

parte din sate țin de protopopiatul ortodox român al Vârșețului dar și de 

protopopiatul Greco Catolic al Vârșețului și sunt încadrate geografic pe teritoriul 
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Comunei-Primăriei Vârșeț, ele fiind și astăzi sate cu populație românească în 

proporție de 80%. 

Primul grup îl formează localitățile din jurul Vârşețului, „de la codru”, în 

care trăieşte populație bănățeană autohtonă, despre care există indicii că ar fi şi cele 

mai vechi localități româneşti din partea noastră a Banatului. Este vorba despre 

satele Srediştea Mică, Marcovăț, Coştei, Voivodinț, Sălcița, Iablanca şi Mesici, 

cărora le trebuie adăugate şi localitățile de câmpie din jurul Vârşețului, şi anume 

Jamul Mic, Vatin, Vlaicovăț şi Râtişor (Măran 2009, 4). În marea lor majoritate 

satele erau cu populație română (Lalesco 1919, 32). Cunoscând istoria zonei putem 

să presupunem că populația slavonă s-a amestecat cu populația maghiară, iar la 

începutul secolului XVIII-lea au fost aduși aici un grup de imigranți germani de 

către ișpanul regal. Nu a fost vorba de a înființa o nouă aşezare ci de extinderea 

celei deja existente. Acest lucru este demonstrat de structura localităților, pe care le-

am putut cerceta în arhiva de cadastru din Vârșeț, care astăzi este închisă publicului. 

Aceste hărți şi documente sunt clasate, pe parcursul anilor ele au suferit schimbări 

topografice de nume. Din limba română au ajuns sa fie transcrise în limba germană, 

după revoluția de la 1848 multe din documente sunt transcrise în limba maghiară, 

iar după retrasarea granițelor la 1918 ele sunt transcrise în limba sârbă. Astfel 

denumirile de sate, pământuri, și nume proprii româneşti în cursul a 300 de ani au 

ajuns să fie de nerecunoscut. Sigur se subînțelege motivul pentru care aceste hărți şi 

documente sunt astăzi clasate şi foarte greu de cercetat. Totuşi, având acces la 

această arhivă am putut aduna informații valoroase, necesare pentru a putea trage o 

concluzie referitoare la români din zona Vârșețului.
6
  

4. Evoluția demografică și structuri familiale. 

Prin cercetarea factorului demografic putem observa că situația românilor și 

a celorlalți locuitori din aceste teritorii a fost plină de greutăți și neajunsuri. 

Densitatea populației, ritmul de creștere, structura și mobilitatea ei în această 

perioadă se dezvoltă cu greu, factorul decisiv rămânând colonizările cu alte etnii 

conlocuitoare în zona Vârșețului-Banatului. Structura etnică a fost schimbată cu 

fiecare nouă stăpânire pentru o lungă durată de timp, prin anumite măsuri de 

colonizare şi aşezare realizate pentru dezvoltarea structurală acestei regiuni. Cu 

                                                      

6
 Arhiva Primariei din Varșeț, fondul de documente și hărți începând cu anul 1780. 
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toate acestea, principiul unui stat național monoetnic a cerut o delimitare teritorială 

între grupurile etnice, după ce la începutul secolului 20 acest ideal devenise cel 

dominant pe planul european. Încercarea de a delimita statele şi grupurile etnice a 

provocat controverse şi în cercetarea istorică: Cărui stat național contemporan ar 

trebui să aparțină regiunea, şi după care criterii va fi împărțită între statele 

concurente (https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv= 

2&ie=UTF-8#q=sarbii%20si%20romanii%20din%20banat). 

Chiar dacă în documentele vremii, Vârșețul apare divizat în două părți pe 

naționalități, respectiv, germane și sârbești prezența românilor este certă, ce e drept 

în număr mic. Istorici au încorporat populația română din această zonă sub numele 

de iliri, cea mai mare parte a lor având religia ortodoxă drept religie comună. Odată 

cu dezvoltarea ideii de națiune românii îşi atribuiesc tot mai mult numele de valahi 

după care sunt şi recunoscuți. „Ilirii“ se aflau într-un sistem de interese, format din 

Monarhia Habsburgică, nobilimea maghiară şi „națiunea iliră“ sub conducerea 

sârbească.  

Conceptul unei identități naționale nu mai putea acoperi primele crăpături 

care apăreau în populația ortodoxă datorită înrădăcinării diferitelor criterii 

etnonaționale. Pentru prima dată, congresul de la Timişoara oferă posibilitatea de a 

exprima creanțe cu o anumită motivație națională: Pe lângă crearea unui teritoriu 

separat şi „național-sârbesc” sub administrația directă a curții de la Viena, 

delegațiile cereau îmbunătățirea statusului legal a „neuniților” din Ungaria şi 

reprezentarea corespunzătoare a acestora în dieta. După încheierea congresului, 

drepturile confesionale pentru comunitatea ortodoxă din Imperiul Habsburgic erau 

reconfirmate şi garantate din partea Împăratului, iar situația legală a naționalităților 

în curs de dezvoltare nu a fost întărită în mod semnificativ. Cu toate acestea, 

adunarea a oferit o posibilitate de a exprima scopuri etnonaționale în fața 

instituțiilor imperiului. Datorită implicării deosebite a Mitropoliei de la Carlovăț, la 

„Congresul Ilir” de la Timişoara se fac referiri la memoria istorică sârbească 

(https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-stant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=sarbii%20si%20romanii%20din%20banat). În ceea ce privește dreptul istoric, 

e suficient să ne amintim că în mod clar populația țării era formată şi din români, iar 

țara însăși a constituit un stat independent sub conducătorii români.  

Toate schimbările ce au adus într-un final această provincie sub 

administrare maghiară, acumularea nedreptăților împotriva populației native, 

colonizările care au fost derulate pentru a deznaționaliza și suprima elementul 

https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=%202&ie=UTF-8%23q=sarbii%20si%20romanii%20din%20banat
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=%202&ie=UTF-8%23q=sarbii%20si%20romanii%20din%20banat
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-stant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8%23q=sarbii%20si%20romanii%20din%20banat
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-stant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8%23q=sarbii%20si%20romanii%20din%20banat
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original, nu pot face ca locuitorii nativi să îşi piardă drepturile. Întreaga evoluție şi 

transformare istorică a umanității demonstrează că, orice ocupant de teritorii şi 

populații străine urmăreşte, cu încăpățânare, dominarea, exploatarea şi, dacă se 

poate, asimilarea celor supuşi. Metodele şi mijloacele sunt variate. Scopul rămâne 

invariabil. Exemplele ni le oferă atât trecutul, cât şi prezentul. Aceste drepturi 

trebuie reafirmate acum când nedreptățile comise împotriva unor națiuni trebuie să 

fie corectate și o nouă ordine a lucrurilor trebuie să se bazeze pe dreptate. Aceasta 

colonizare forțată care a oprimat și a încercat sa extermine populația originală, a 

fost o mare nedreptate pentru poporul român (Jivi Banatanu 1920). 

 După cum am amintit și mai sus cu ajutorul statisticilor și recensămintelor 

oficiale, registrele parohiale, documente din diferite fonduri și biblioteci putem să 

ne facem o părere despre zonă. Drept ilustrare vrednic este de amintit faptul că în 

anul 1717 unele sate, ca, de exemplu Marcovăț, Mesic, Sîn-Mihai și altele, erau 

complet pustii, părăsite; Nicolinț și Iablanca aveau doar cîte 10 case (familii), 

Sărcia Română 12, Dobrița 15, Srediștea Mica 20, Vlaicovăț 22, Jamu-Mic 25, 

Mărghita 23, Grebenaț 28, Oreșaț 30, Alibunar 32, Voivodinț 17, iar Coștei 100 de 

case. Prin urmare, numărul total de case (familii) în cele 18 sate amintite abia 

atingea cifra de 400. Colonizările ce au avut loc în următorii 30 de ani au avut ca 

urmare o majorare considerabilă a populației românești în satele amintite, astfel că 

numărul total de case din anul 1749 se ridica la cifra de peste 1400. Cu toate 

acestea, însă, condițiile de viață din prima jumătate a secolului al XVIII–lea erau 

atât de grele, încât nu poate fi vorba și de o emancipare culturală vădită a maselor 

populare în această perioada (Jivi Banatanu 1920, 28). Conform unui tabel 

cronologic de localități din Banat se amintește numele de coloniști străini veniți la 

Vârșeț în anul 1720, populație de naționalitate germană, sârbă și maghiară (Lalesco 

1919, 46). Atât în cazul românesc cât şi în cel sârbesc, naționalismele se bazau pe o 

structură socială din ce în ce mai diversificată. Datorită diversificării sociale a 

apărut şi o clasă intelectuală; cu scopul de a promova identitatea etnonațională 

orientată către caracteristici non-bisericeşti.  

Elaborarea unei limbi codificate stătea în centrul discursului național 

sârbesc, în timp ce crearea modelului istoric „daco-romanic“ domina poziționarea 

națională românească. Cu această reconstruire a trecutului s-a ocupat în primul rând 

clerul greco-catolic, oprirea rivalității deschise cu ortodoxia spre sfârşitul secolului 

al XVIII-lea permitea consolidarea acestui „ideal istoric“ peste hotare 

intraconfesionale, abia atunci continuitatea istorică construită a devenit un element 
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creator de identitate. Acum şi clerul ortodox românesc se referea la elementul 

latinității, făcându-şi un apologet al identității naționale în fața naționalismelor 

concurente în acelaşi spațiu (https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=sarbii%20si%20romanii%20din%20banat). 

Problema constituiri familiei și structurilor familiale din Eparhia Vărșețului 

în ceea ce prezintă populația românească a fost un subiect mai puțin abordat de 

istoriografia românească. Îi putem regăsi pe români în istoriografia sârbească, 

germană și maghiara dar analizați din punctul lor de vedere, care nu a fost 

întotdeauna unul obiectiv. Subiectul este unul important mai ales dacă urmărim 

evoluția românilor împreună cu populația conlocuitoare. Diferitele aspecte ale 

modului de formare a familiei, a relațiilor matrimoniale, într-un cadru rural dominat 

de interferarea variatelor mentalități și obiceiuri izvorâte dintr-o apartenență socială 

și confesională diferită, chiar dacă de-a lungul istoriei am fost mereu considerați 

minoritate in această zonă (Virag 2012, 17). 

Pe lânga dezvoltarea economică, în Vârşeț se dezvoltă meşteşugurile şi 

comerțul astfel că oraşul devine tot mai mult un centru cultural şi de învățământ. În 

a doua jumătate a secolului XVIII se deschide prima farmacie La Mântuitorul, se 

deschide centru poștal care făcea legătura dintre diferite localități. Se înființează 

prima şcoală primară, se construiește clădirea Magistratului adică Munucipiul, 

actuala clădire a primăriei. În anul 1757 s-a zidit Palatul Eparhial, și biserica cu 

hramul Adormirea Maicii Domnului (1766), Biserica Mare sau cum mai este 

cunoscută Sobornicească (1785). I se atribuie Episcopul Josif Jovanović Šakabenta 

cele mai mari merite pentru înființarea școlii gramaticale în anul (1790). Primele 

spectacole de teatru au avut loc la Vârşeț încă în anul 1793 şi au fost realizate de 

elevii școlii gramaticale şi teatrele din Timişoara. 

5. Patriarhia de Carlovăț
7
 şi Episcopia de Vârsșeț 

În timpul războiului ruso-austro-turc din 1683 împăratul Leopold I, în 

încercarea de a aduce de partea sa popoarele balcanice aflate sub dominație 

otomană, lansează un apel în 6 aprilie 1690, prin care le cere sârbilor să se alăture 

                                                      

7
 Aceasta mitropolie și mai târziu Patriarhie apare sub diferite nume: Karlovatz, Karlovac, 

Carloviț, Carlovăț, voi folosi denumirea de Carlovăț în toată lucrarea. 

https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=sarbii%20si%20romanii%20din%20banat
https://www.google.ro/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=sarbii%20si%20romanii%20din%20banat
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trupelor imperiale pentru a-i alunga pe turci, în schimbul ajutorului promițându-le 

libertatea confesională, scutirea de impozite şi dreptul de a-şi alege voievozi dintre 

ei. Odată cu trecerea Sârbilor emigrați în Ungaria conduși de Arsenie Cernović 

imperiul face posibilă înființarea unei noi structuri bisericești a ortodocșilor și care 

joacă un rol important in emanciparea poporului român şi sârb până la despărțirea 

ierarhica (redeșteptarea națională) din 1864. 

 Pentru noi, românii, este cunoscută sub numele de Mitropolia de Carlovăț. 

Mitropolia Sârbească de Carlovăț ca şi suprafață se întindea peste Slavonia, Croația, 

Ungaria proprie şi Banat, administra şapte episcopii: Neoplantei, Pacrațului, 

Carlstatului, Buda, Arad, Vârșeț și Timișoara la care se mai adaugă în anul 1814 

episcopia Dalmației care funcționează până în anul 1870 când aceasta se desface 

formându-se episcopiile de Zara și Cattaro (Pușcariu 1900). 

La 21 august 1690 li se acordă sârbilor toate privilegile cerute în memoriul 

din 18 iunie 1690. Astfel, li se asigură apărarea de orice tentative de siluire din 

partea autorităților de stat locale şi ecleziastice catolice în privința impozitelor, 

alegerea arhiepiscopului din rândul sârbilor ortodocșilor , dreptul de a hirotoni 

episcopi şi preoți, dreptul de jurisdicție asupra mânăstirilor, dreptul de a hirotoni 

preoți în orașe şi sate (Mic 2013, 41). Prin diploma din 21 august 1690, jurisdicția 

canonică a patriarhului sârb se extinde asupra tuturor credincioşilor de rit ortodox 

din Imperiul Habsburgic, acest lucru punând problema înființării unei noi 

organizații bisericești, cunoscută ca Mitropolia de Carlovit (Sremski Karloviț) (Mic 

2013, 43). 

În anul 1690 Împăratul Leopold I acordă, la cererea patriarhului de Ipek și a 

episcopului de Ineu, o diplomă de privilegii pentru biserica ortodoxă, în care se 

hotărăște păstrarea calendarului vechi, după obiceiul și tipicul sârbesc, alegerea 

unui arhiepiscop, ales de oamenii biserici și de mireni.  

„De asemenea, dăm şi întărim bisericile, mănăstirile şi altele ce țin de acestea, 

arhiepiscopului şi episcopi lor, oricare ar fi ele, asemenea înaintaşilor noştri, 

ca să le stăpînească, iar acele biserici pe care turcul, duşman al creştinătății, vi 

le-a luat, vi le vom da îndărăt, de le vom putea dobîndi, şi nu vom îngădui ca 

cineva, fie el om al bisericii, fie mirean, să tulbure pe arhiepiscopul şi pe 

episcopii voştri care, atunci cînd va fi nevoie, vor cerceta mănăstirile şi 

bisericile din oraşe şi sate, dind învățătură parohiilor şi poporeniior“. 
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Un alt document din anul1695 din data de 4 martie emis la Viena ne 

relatează că Împăratul Leopold I interzice perceperea abuzivă a dijmelor de 

la ortodocșii dependenți de Arsenie Carnojević şi episcopii numiți de el, 

între care Isaia Daicovici (honorabilis Isaias Dickovicz, Tőmősvariensis, 

Jenopolitanus et archimandrita monasterii Crusedoliensis) şi Spiridon Știbica, 

episcop de Vârşeț, precum şi încălcarea prerogativelor ierarhice şi a 

privilegiilor (spiritualia sua munera imperturbate abire, sontes corrigere et pro 

demeritis punire, stolas et proventus ecclesiasticos sibi de ritu et antiqua 

consuetudine competentes percipere, officiumque suum ... administrare) (Mic 2013, 

153).  

După reîntoarcerea vechii Episcopii de Vârșet din Caransebeş la Vârşeț, 

prin intervenția Episcopului de Vârșeț Jovan Georgiević, a început clădirea 

Palatului Episcopal la Vârșeț, ca rezidență şi scaun administrativ pentru episcopul 

de Vârșeț. Pa data de 8 mai 1757 sau sfințit temeliile clădirii palatului, iar din mila 

lui Dumnezeu, mulțumită ctitorilor din Vârșeț și Episcopului Jovan Georgiević, în 

anul Domnului 1763 sa terminat construcția. Proiectul a fost realizat în stil de baroc. 

În interiorul palatului este amplasată capela închinată Soborului Sf. Arhanghel 

Mihail și Gavril. În capelă se găsește icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu 

numită de Vinča – Bezdin 

Episcopia Caransebeşului a funcționat în oraşul Caransebeş până în anul 

1749, când sediul acesteia a fost mutat în Vârşeț. Ea a fost condusă de următorii 

episcopi: Moise Stanoievici (1722-1726), Nicolae Dimitrivici (1726-1728), Maxim 

Nestorovici (1728-1738), Eustinie Damianovici (1739), Isaia Antonovici (1741-

1748), Ioan Georgevici (1749-1769), Vichentie Popovici (1769-1785), Iosif 

Ioanoviciu de Sacabent (1785-1805) Petru Ioanoviciu de Vidac (1806-1818), 

Sinesiu Radivoieviciu (1818-1828), Maxim Manilovici (1829-1822), Iosif 

Raiacici (1834-1842), Ştefan Popovici (1843-1849), Samuil Maşievici (1849-1853) 

şi Emilian Kengelaț (1853-1865). La începutul secolului al XVIII-le eparhia 

cuprindea următoarele protopopiate: Vârşeț, Palanca Nouă, Caransebeş, 

Mehadia şi Lugoj în Banatul Timişan şi Craina, Crivina şi Cluci în Serbia. 

Până în anul 1864, Biserica Ortodoxă din Transilvania şi Banat s-a aflat sub 

jurisdicția mitropoliei ortodoxe sârbe de la Carloviț (devenită în anul 1848 

Patriarhie). În această perioadă, mai mulți români şi-au desfăşurat activitatea în 

Biserica Ortodoxă Sârbă, la Carloviț, la Vârşeț şi la Timişoara. Dintre aceştia, cel 

mai reprezentativ a fost Andrei Şaguna, profesor de teologie şi secretar al 
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Consistoriului din Carloviț, apoi consilier (asesor) şi profesor la Vârseț, egumen la 

mănăstirile Hopovo şi Covil și Mitropolit al Sibiului. Maxim Manuilovici, român de 

neam, a cârmuit eparhiile sârbeşti de la Vârşeț (1829-1833) şi Timişoara (1833-

1839). Tot între sârbi şi-au desfăşurat activitatea Nestor Ioanovici, înainte de a 

ajunge episcop la Arad, arhimandritul Patrichie Popescu, administrator episcopesc 

la Arad (1850-1853), apoi egumen al Mănăstirii Ghergheteg (1853-1862), Sofronie 

Ivaşcovici, fratele lui Procopie, profesor de teologie şi alții. Numeroşi tineri români 

din Banat, Arad şi Crişana au învățat în şcolile teologice sârbeşti din Carloviț şi 

Vârşeț. În primii ani ai secolului al XIX-lea, mişcarea de emancipare bisericească 

de sub ierarhia sârbă, în Banat şi părțile Aradului, a fost încununată cu numirea şi 

înscăunarea primului episcop român la Arad, Nestor Ioanovici, în anul 1829. În 

Transilvania, lupta românilor pentru despărțirea ierarhică de Biserica Ortodoxă 

Sârbă a fost purtată de Andrei Şaguna, încă de la începutul activității sale la Sibiu. 

Strădaniile sale s-au încheiat în 1864, când s-a aprobat reînființarea vechii 

mitropolii ortodoxe a Transilvaniei şi numirea sa ca arhiepiscop şi mitropolit. În 

anul 1865 s-a organizat Episcopia Caransebeşului, prin scoaterea parohiilor 

româneşti din Banat de sub jurisdicția episcopiilor sârbe de la Timişoara şi Vârseț. 

Tot atunci a fost trecută sub jurisdicția mitropoliei din Sibiu şi Episcopia Aradului. 

Urmaşul mitropolitului Şaguna, Procopie Ivaşcovici, a fost ales, în 1874, patriarh de 

Carloviț, unde a păstorit până în 1880, când Guvernul maghiar l-a silit să se retragă. 

În anul 1865 sediul episcopiei a revenit la Caransebeş. Acum în aria ei de 

acoperire intrau protopopiatele: Caransebeş, Biserica Albă, Bocşa Montană, Buziaş, 

Ciacova, Făget, Mehadia, Oravița, Panciova, Lugoj şi Vârşeț 
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1. Uvodne napomene
1
 

Savremene informaciono-komunikacione tehnologije razvijaju se i 

napreduju velikom brzinom, pa omogućavaju razvoj softvera i aplikacija koji će 

unaprediti obrazovanje. Ovi softveri i aplikacije treba da ohrabre učenike da 

umeesto pasivnog učešća u nastavi, najčešće samo slušanja, preuzmu aktivniji 

angažman, kao i da unesu promenu u proces obrazovanja, uvodeći u školu dah 

spoljašnjeg svijeta (Knežević 2017, 49). 

Živimo u vremenu koje se često naziva digitalno doba, u svetu gde se 

većina stvari radi klik-om. Nove generacije, za koje se kaže da su rođene u 

digitalnom dobu, gledaju filmove na youtube-u, upoznaju se preko chat-a, druže se 

preko društvenih mreža, izražavaju svoje mišljenje preko bloga, čitaju knjige preko 

neta, šalju pisma elektronskom poštom koja do drugog kontinenta stižu za nekoliko 

sekundi, studiraju na daljinu (Radić Branisavljević i Milovanović 2014, 500).  

Tako se i nastava učenja stranih jezika na Filozofskom fakultetu, koja ima 

dugu tradiciju, menjala u skladu sa potrebama i zahtevima, te su profesori sve češće 

primenjivali nove tehnologije i na taj način prilagodili studentima i njihovim 

potrebama. Samim tim je i nastava manje poznatih jezika, koji u Vojvodini 

pripadaju grupi manjinskih jezika, doživela određene promene koje je digitalno 

doba nametnulo. Studenti se opredeljuju i za učenje manjinskih jezika
2
 u Vojvodini 

i na taj način pomenuti jezici dobijaju status stranih jezika.  

Interesovanje za učenje rumunskog kao stranog – izbornog jezika je do 

2011. godine bilo vrlo malo. Možemo slobodno reći da nije ni postojalo. Broj 

                                                      

1
 Podaci navedeni u članku preuzeti su iz doktorske disertacije Fonetska i morfološka 

analiza grešaka u učenju rumunskog jezika kao stranog jezika (Janjić 2016). Autori su 

pokušali da rekapitulišu, preurede i ponude novu perspektivu primene novih tehnologija u 

nastavi rumunskog jezika u Vojvodine na osnovu dosadašnje prakse i istraživanja na 

Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. 

2
 Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu se iz te grupe uče sledeći jezici: rumunski, 

slovački, rusinski i mađarski. Razlozi i motivacija za učenje pomenutih manjinskih – stranih 

jezika su različiti i variraju od studijskog programa do studijskog programa, od pola do 

uzrasta. 
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studenata nije bio veći od pet na nivoima A1.1 i A1.2
3
, dok su na nivoima A2.1 i 

A2.2 u proseku bila po dva studenta. Zainteresovani studenti su, obično, bili iz 

meštovitih brakova ili rumunskog porekla. Primenom drugačije metode rada i 

korišćenjem savremenih inovacija u nastavi rumunskog jezika kao stranog
4
, ali i 

ulaskom Rumunije u Evropsku uniju, otvorene su mnoge mogućnosti i broj 

zainteresovanih studenata se povećao. Možemo reći da je primena tehnologije u 

nastavi rumunskog jezika već prve godine dala dobre rezultate. Namera autora je da 

uvidom u dosadašnja istraživanja, ponudi rešenja nastavnicima osnovnih i srednjih 

škola koji žele da primene nove tehnologije u nastavi rumunskog jezika u 

Vojvodini. Važno je napomenuti da je, kod primene tehnologije u nastavi jezika, 

uloga nastavnika/profesora ključna. Potrebno je da pored primene tehnologije, 

poštovanja plana i programa nastavnik/profesor bude motivisan i spreman da 

prihvati nove izazove koje primena tehnologije u nastavi jezika nosi (Slika br. 1). 

 

 

Slika br. 1. Tehnologija u nastavi jezika  

                                                      

3
 Na osnovu Zajedničkog jezičkog okvira koji je objavljen 2001. godine i predstavlja rezultat 

desetogodišnjeg rada grupe eksperata. Više o tome u: Ivković i Mikić 2009, 238. 

4
 Više o ovoj temi u: Janjić 2015a, 2015b; Janjić and Popović 2015a, 2015b; Janjić and 

Spariosu 2015; Janjić, Ursulesku Miličić, and Spariosu 2013, 2014. 
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2. Teorijski okvir: učenje jezika i tehnologija 

Informacije o ljudskim jezičkim sposobnostima su često veoma korisne, a 

nekada i neophodne (Mili Popescu and Vilceanu 2015, 123). Tradicija, politika i 

ekonomija igraju veoma važnu ulogu u svakom društvu. U rešavanju obrazovnih 

pitanja određene regije veliku ulogu imaju i društveno-politički faktori (Ursulesku 

Miličić i Janjić 2014). Jezik je neophodan za razne vrste komunikacija u ljudskom 

društvu. Ljudi ga koriste za deljenje ideja, informacija, mišljenja i stavova. Svaki 

čovek ima svoj sopstveni način govora koji ga razlikuje od drugih osoba, ali treba 

istaći da je svaki jezik normiran. Bez jezičkih normi, jezik bi se veoma brzo 

menjao, tako da bi međusobno razumevanje bilo skoro nemoguće (Graur 2009, 11). 

Stoga je veoma važno da ljudi znaju što veći broj jezika i da kontinuirano 

poboljšavaju svoju komunikaciju (Janjić 2011, 356–357), ali i poštuju usvojene 

norme.  

Vrlo je važno znati sledeće: 

„Jezik
5
 nije korpus znanja, skup činjenica koje se mogu memorisati ili izrecitovati 

za testove ili ispite. Jezik predstavlja urođenu ljudsku sposobnost i kao takav je 

organske prirode. Raste i razvija se u povoljnim uslovima, umanjuje se 

zanemarivanjem i nalazi se pod uticajem emotivnih faktora. Postoje razni nivoi 

kompetencije koji se mogu izmeriti, ali svaki jezički učinak se razlikuje od drugog. 

Govorna kompetencija je najdirektnija, ali u isto vreme krhka i nestabilna. Svi 

znamo koliko artikulisani, obrazovani i fokusirani umemo da budemo dok sedimo 

sa opuštenom grupom prijatelja i diskutujemo o svetu. Ali da li umemo isto to da 

uradimo ispred publike? Ili na poslovnom razgovoru? Ili u sudnici? Kada smo 

umorni, bolesni, ili zaljubljeni? Svaki ljudski faktor utiče na našu sposobnost da 

koristimo čak i maternji jezik na kompetentan način, i svi ovi faktori se prenose u 

kontekst stranog jezika“ (Martinelli 2000, 9).  

Potreba za komunikacijom koja se kroz istoriju javlja iz različitih razloga 

uvek je zahtevala zajednički jezik među pojedincima, većim društvima i državama. 

Ovo je dovelo do formiranja i razvoja „učenja i podučavanja stranih jezika“ kao ere 

                                                      

5
 Jezik možemo uporediti i sa igrom, što je npr. uradio jedan veliki lingvista koji je jezik 

uporedio sa šahom i ovom analogijom napravio izuzetne opservacije koje su značajne za 

jezik (Guțu Romalo 2008, 16). 
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naučne aktivnosti (Mert, Gunogdu, and Albayrak 2013, 130). U savremenom svetu 

vrlo je važno poznavanje više jezika, te se nameće potreba praćenja procesa 

usvajanja stranog jezika (Hornjak 2010, 222). 

Corder (1967, 164) smatra da se svi rađaju sa urođenom predispozicijom za 

usvajanje jezika, ali je neophodna izloženost određenom jeziku kako bi proces 

usvajanja bio započet. Neophodno je da osoba poseduje i interni mehanizam 

nepoznate prirode koji mu dozvoljava da izgradi gramatiku određenog jezika od 

ograničenih informacija koje su mu dostupne.  

Glavni cilj primenjene lingvistike je praktična primena dobijenih rezultata. 

U ovu oblast spadaju i učenje i predavanje prvog jezika, ali i analiza grešaka. Kroz 

objektiv primenjene lingvistike moramo posmatrati i istražiti učenje jezika, ali i 

saznati šta se dešava sa jezikom prilikom učenja (Amara 2015, 58). Nastavnici i 

profesori će na različite načine tumačiti učenje i podučavanje. Često se te teorije 

prihvataju zdravo za gotovo i formiraju se na osnovu sociokulturnog konteksta oko 

nas. Mogućnost da se pristup preispita i uporedi sa drugim, a samim tim i oceni 

sopstveni, može dati dobre rezultate (Martinelli 2000, 9). Navešćemo tri 

najznačajnije teorije o učenju jezika. 

„Postoje tri glavne teorije o tome kako se jezik uči. Biheviorizam kao pravac 

naglašava suštinsku ulogu sredine u procesu učenja jezika, dok mentalističke 

teorije daju prioritet ličnim osobinama onih koji uče sa kognitivnog i psihološkog 

aspekta. Treći pristup, pak, daje pregled bitnih ideja kao što su razumljivi input i 

interakcija u vidu konverzacija sa studentima, u cilju stvaranja novog jezika” (Holt 

2012, 73). 

Učenje jezika je najbolje kada su informacije koje dobija značajne i 

razumljive, zapravo kada nisu pod uticajem gramatike. Sam proces sticanja jezika 

treba da bude što prirodniji. Potrebno je pratiti mogućnosti studenata da analiziraju 

date nastavne jedinice, i samim tim odgovoriti na pitanje da li im nešto jeste ili nije 

jasno. Tako je najuticajniji deo kontekst koji okružuje usmenu poruku i vokabular, 

pogotovo u ranim fazama sticanja jezika (O'Malley and Uhl Chamot 1995, 12). 

Takođe,  

„Kako usvajanje, ali i predavanje jezika, prati kompleksan proces, došlo je do toga 

da se u dvadesetom veku razvio veliki broj metodologija vezanih za učenje jezika, 

iako su neke bile međusobno protivrečne, doprinele su razvoju učenja stranih 
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jezika. Metode kao što su audio-lingvalna, gramatičko-prevodilačka, 

komunikativna, sugestopedija i druge, imale su pozitivne aspekte i doprinele su 

boljem i sadržajnijem učenju i predavanju stranih jezika, međutim nijedna od ovih 

metoda nije se fokusirala na osposobljavanje učenika da razume više a priori 

nepoznatih jezika, bar iz iste jezičke porodice, a da pritom te jezike nikada nije 

učio” (Dončić 2003, 573). 

Učenje jezika pomoću računara – CALL
6
 (eng. Computer Assisted 

Language Learning) u svetu postoji više od pedeset godina. Naročito je 

popularizovano, bilo formalno ili neformalno, 90-ih godina prošlog veka kada je 

računar postao dostupan običnom čoveku (Knežević 2017, 50). 

 Učenje stranog jezika je uvek težilo da prati ritam usvajanja prvog jezika, a 

kroz istoriju podučavanja jezika bilo je mnogo pokušaja da učenje stranog ili 

drugog jezika prati proces prvog. Važnost značenja reči u učenju, i interesovanje o 

tome kako deca uče jezik, kao model podučavanja jezika, bili su prvi pristupi teorije 

o učenju jezika (Holt 2012, 72). Krashen (1981, 2002) iznosi mišljenje da je L2 

usvajanje proces u kom deca nesvesno usvajaju maternji jezik, dok učenje označava 

svesno znanje stranog jezika, znanje pravila i mogućnost da se o njima razgovara.  

Već godinama postoje studije o procesu usvajanja maternjeg jezika i učenja 

stranog jezika, te su podaci o usvajanju prvog jezika bili prilagođeni učenju stranog 

jezika. Zaključeno je da se proces usvajanja (maternjeg jezika) i učenja (stranog 

jezika) odvija na sličan način (Erdogan 2005, 261). Kada učimo strani jezik, 

„suočavamo se sa drugačijim jezičkim sistemom od maternjeg. Naravno, razlika od 

sistema do sistema postoji, i to nam u manjoj ili većojmeri otežava proces učenja 

jezika. Kada učimo strani jezik pokušavamo da shvatimo kako njegov sistem 

funkcioniše, poredimo ga sa sopstvenim. Odrasli drugačije prilaze učenju stranih 

jezika, za razliku od mlađih. Služe se drugim strategijama i naravno, više se 

oslanjaju na svoj maternji jezik. Potreba za potpunim razumevanjem jezičkih 

delova je više izražena” (Petrović 1995, 95). 

Tako se može smatrati da se jezičke sposobnosti i stavovi prema drugom 

jeziku odnose na orijentaciju onoga koji uči jezik prema onima koji pričaju ciljni 

                                                      

6
 Uopšteno govoreći, CALL se odnosi na učenje i podučavanje (nastavu) bilo kojeg jezika 

pri čemu se računar koristi u značajnoj meri (Knežević 2017, 51). 
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jezik, kao i faktore ličnosti. Ovi faktori su direktno povezani sa prihvatanjem i samo 

indirektno sa svesnim učenjem (Krashen 2002, 5). 

U procesu učenja jezika dolazi do stvaranja međujezika i međujezičkog 

polja, i tu je najčešće reč o višejezičnom diskursu. Na svim nivoima učenja dolazi 

do prenošenja gramatičkih sistema iz L1 u L2, prilagođavanje L2 po principima L1, 

korišćenje elemenata iz L1 u L2. Sve ovo može imati i pozitivan, i negativan uticaj 

(Pavličević Franić 2006, 1). Važno je da profesor vodi računa o sistemu 

prilagođavanja, načinu na koji se gramatičke strukture prenose i na elemente koji se 

koriste.  

Pri usvajanju drugog jezika, struktura novog jezika postavljena je na 

strukturu maternjeg, na sličan način na koji se i maternji jezik formira u memoriji 

prilikom njegovog učenja; stoga je učenje novog jezika formirano u okvirima 

znanja maternjeg (Mert et al. 2013, 131). Sa druge strane, zbog univerzalnih 

karakteristika ljudskog jezika, mladi i odrasli koji uče prvi ili drugi strani jezik, već 

„znaju“ dosta o osnovnoj strukturi svakog jezika. Ovo se može videti u svakom 

stadijumu učenja stranog jezika, a vrlo je slično i za usvajanje maternjeg jezika 

(Badea 2009, 89).  

Poznato je da se pristup učenju jezika tokom prethodnih godina znatno 

promenio. Danas se podučavanje jezika fokusira na komunikativne sposobnosti. 

Komunikativni pristup je različit od svih prethodnih metoda podučavanja, čak i 

onih pristupa u kojima se ispravljanje grešaka uzima u obzir (Maicusi, Maicusi, and 

Carillo López 1999-2000, 171). Kennedy (2006) ističe važnost angažovanja čula i 

obogaćeno okruženje u učenju jezika. Navodi da korišćenjem naših emocija 

možemo odrediti šta nam je važno da naučimo i zapamtimo.  

Mozak odlaže informacije u zavisnosti od funkcionalnosti i smislenosti; 

emocije pobuđuju pažnju; pažnja pobuđuje učenje i pamćenje; ponavljanje je 

važno, ali zahteva novinu s obzirom na koncept instrukcija
7
.  

U nastavi se strategija učenja uz elaboraciju i povezivanje sa kontekstom i 

prethodnim znanjem može upotrebiti na mnogo načina. Najočiglednija upotreba je 

vezana za uvođenje novih pojmova onda kada je to najpogodnije za povezivanje u 

                                                      

7
 Sam koncept instrukcija treba da sadrži svih pet jezičkih procesa – posmatranje, slušanje, 

pisanje, čitanje, i pisanje – i iskoristi raznovrsne metode i pristupe. 
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datom kontekstu ili eksplicitno isticanje bitnih i smislenih veza nekog novog pojma 

sa prethodnim materijalom (Chatman and Sparrow 2012, 9). 

U klasičnoj učionici nastavnik odlučuje koja će se tehnologija koristiti na 

času, a ta odluka uglavnom zavisi od kapaciteta obrazovne institucije. S druge 

strane, u elektronskom učenju najčešće se koristi nekoliko tehnologija u sistemu 

interneta, kao što su veb stranice za predstavljanje nastavnog materijala, elektronska 

pošta za prepisku (uz interakciju nastavnik-učenik/ci, učenik-učenik/ci) i čat za 

diskusiju (Knežević 2017, 59). 

S druge strane, kursevi jezika su, vrlo često, prilagođeni sadržaju određene 

knjige. Dešava se da se knjige za nastavu i kurseve biraju bez prethodnog 

ispitivanja kvaliteta knjiga (sa lingvističke tačke gledišta) i da se ne obraća posebna 

pažnja na probleme koje korisnici tog jezika mogu imati (Castillejos López 2009, 

677). Kod svetskih jezika postoji više mogućnosti za odabir literature i udžbenika, 

što olakšava izbor i omogućava profesoru da izabere najbolju literaturu za polaznike 

koji jezik uče, u zavisnosti od nivoa, jezičkog predznanja i starosti. Kod jezika koji 

nisu tako popularni, često se srećemo sa nedostatkom literature i udžbenika za 

učenje jezika. Tako, na primer, ne postoji udžbenik za učenje rumunskog jezika 

prilagođen studentima slovenskog govornog područja. Susrećemo se, takođe, i sa 

problemom nedostatka gramatike rumunskog jezika na srpskom jeziku, rečnika i sl. 

Koristi od učenja stranog jezika dokazane su u mnogobrojnim studijama. 

Pored toga što utiče na jezičke sposobnosti studenata, učenje stranog jezika razvija 

kreativne sposobnosti, podstiče kritičko mišljenje i utiče na akademska postignuća 

(Ursulesku Miličić i Janjić 2014, 8). 

Učenje stranog jezika pruža nam mnogo više od mogućnosti komunikacije 

na datom jeziku. Na taj način bolje razumemo kulturološke razlike. Ursulesku 

Miličić i Janjić (2014) ističu da su studenti koji uče rumunski jezik kao strani na 

kraju semestra pokazali veću zainteresovanost za istoriju, književnost i kulturu 

Rumunije. Dalje, Janjić (2015a) je dokazala da je motivisanost za istoriju, kulturu i 

književnost Rumunije bila u kontinuiranom porastu, ali i da je smanjen broj 

grešaka. Pojavljuje se, takođe, još jedan bitan motiv – „samozainteresovanost“, tj. 

otkrivanje novih stvari. Tako su, na primer, studenti filozofije počeli da istražuju na 

tom polju, studenti nemačkog su se zainteresovali za nemačku nacionalnu manjinu 

u Rumuniji, studenti istorije su istraživali teme iz rumunske istorije. Polje 

studentske zainteresovanosti se proširuje i na druge oblasti kao što su: muzika, film, 
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tehnologija itd. Kod studenata se javlja integrativna motivacija i nakon svakog 

nivoa učenja jezika bila je sve veća.  

Samim tim,  

„poznato je da se jezik može lakše savladati uz multimedijalne sadržaje tako da ako 

se učenicima putem projektora puštaju muzički spotovi ili kraći filmovi, oni će 

mnogo brže zapamtiti nove reči i naučiti nove izraze neophodne za komunikaciju. 

Dakle, istovremeno gledanje i slušanje autentičnih materijala sa Interneta razvija i 

pobojšava veštine razumevanja, slušanja i govora. Ipak, samo obezbeđivanje 

autentičnih materijala nije dovoljno pošto učenici na početnim i srednjim nivoima 

ne poseduju dovoljno znanje za razumevanje takvih tekstova, pa je uloga profesora 

tu izuzetno važna da proceni, odredi i obezbedi odgovarajući didaktički materijal i 

pruži potrebna objašnjenja da bi učenici pravilno iskoristili potencijal autentičnog 

materijala” (Radić Branisavljević i Milovanović 2014, 501).  

Kultura u učionici koja je neophodna za kontekst neformalnog obrazovanja 

zahteva zajednički pristup podučavanju i učenju. Nastavnik ima ulogu facilitatora – 

pomaže i ohrabruje učenje. Koliko postoji nastavnika na svetu toliko postoji i 

nastavnih stilova; isto tako postoji isti broj stilova učenja koliko i učenika. 

Najvažniji resurs koji nastavnici i učenici donose u sredinu za učenje jesu njihove 

ličnosti, tj. oni sami (Martinelli 2000, 14). Uloga profesora u procesu učenja jezika 

je veoma važna. Njegov cilj je da pokaže studentu da sam proces učenja jezika nije 

zamaranje već vid opuštanja i zabave. Važno je da nastavnik pokaže 

samouverenost, jer u tom slučaju studenti imaju poverenja i lakše pamte sve 

informacije (Petrović 2011). Svaki profesor ima jedan veoma važan zadatak – u 

susretu sa studentima mora da identifikuje njihove potrebe i ciljeve, te da njima 

prilagodi kurikulum i način predavanja jezika (Petković 2014, 217). 

Dobar nastavnik je onaj koji može da vidi dalje od „lica“ studenata i dalje 

od priručnika i knjiga koje koristi. Naravno, dobra tehnika ili kvalitetan profesor ne 

znače i garanciju da će se proces učenja odvijati lako. Bitno je prepoznati potrebe 

studenata, njihov stil učenja, poteškoće i probleme koji se javljaju i paralelno sa 

učenjem raditi na njihovom otklanjanju (Gómez Martínez 2006, 2). Sve navedeno 

dovodi do zaključka da dobar profesor mora biti i dobar pedagog, metodičar i dobar 

stručnjak.  

Martinelli (2000, 9) ističe kako se u retkim situacijama uloga nastavnika i 

učenika ispituje i testira. Uprkos pokušajima da se utiče na razvoj učenika, da se 
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iniciraju njihova samostalnost i samostalno učenje, većina nastavnih situacija je 

zapravo centrirana oko nastavnika i vezana isključivo za njega. S druge strane, 

smatra se da tradicionalni pristupi pružaju sigurnost u učenju, ali da najbolju radnu 

atmosferu stvaraju nastavnici sa širokim spektrom znanja i sposobnošću da menjaju 

svoj pristup kako bi ga prilagodili individui i specifičnim grupama i kontekstima. 

S druge strane,  

„kompjuter i Internet se dodatno mogu koristiti za podsticanje pisane komunikacije 

između učenika. Utvrđeno je da se veliki broj stidljivijih učenika češće odlučuje na 

učenje stranog jezika putem računara i u takvim situacijama mnogo lakše se 

izražava i komunicira nego kada je sva pažnja usmerena ka njima, kao npr. 

prilikom usmenog izlaganja u učionici pred ostalim učenicima” (Radić 

Branisavljević i Milovanović 2014, 501). 

Pored ovih, opštih, faktora koji su tiču svih studenata, važno je napomenuti 

da u jezičkoj učionici postoje različiti učenici sa mnogo individualnih razlika. 

Nunan (1989), procenjuje da u učionici postoje četiri vrste učenika: konkretni 

učenici, analitički učenici, komunikativni učenici i autoritativno-orijentisani 

učenici. Odlike ovih studenata prikazane su na Slici br. 2.  

 

 

Slika br. 2. Vrste studenata 
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3. Primena modernih tehnologija kao pomoć u učenju rumunskog jezika u 

Vojvodini 

Modernizacija, kategorija koja obuhvata sve segmente društvene, istorijske 

i kulturne realnosti, i fenomen modernosti koji je inspirisao obimne i složene 

naučne i filozofske teorije i popularna mišljenja, imali su veliki uticaj na sve sfere 

života (Janjić, Ursulesku Miličić, and Spariosu 2012). 

Tehnologija je postala neodvojivi deo života edukovanih ljudi. U 

savremenom društvu je stoga prisutna tendencija da se svaka vrsta učenja oplemeni 

na ovaj način. Elektronsko učenje (e-učenje) zapravo predstavlja novi način učenja 

koji se zasniva na komunikacionim tehnologijama (ICT), samim tim ima šire 

dimenzije i može pomoći u kreiranju različitih materijala za učenje.  

Oblast učenja i uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija, 

takođe, prolaze kroz dve faze. Prva faza je ono što bi se moglo smatrati 

elektronskom učionicom. Fizičko okruženje u kome se nastava i učenje dešavaju 

zamenjuje se elektronskom učionicom, ali proces nastave je veoma sličan. U drugoj 

fazi ćemo početi da koristimo tehnologiju na nove načine, da idemo nekoliko 

koraka dalje od onoga što je bilo moguće u pravoj učionici. Dok softveri za učenje 

jezika bilo koje vrste treba da ispunjavaju osnovne standarde za upotrebljivost, 

korisnički interfejs aplikacije mora biti lak i efikasan za upotrebu, tako da korisnik 

može da se koncentriše na sadržaj umesto na informacioni interfejs. 

Imajući u vidu prednosti koje tehnologija može pružiti u učenju stranog 

jezika od 2011. do 2016. godine na Odseku za rumunistiku Filozofskog fakulteta u 

Novom Sadu sprovedeno je više od 15 istraživanja, koja su imala za cilj primenu 

tehnologije u nastavi rumunskog jezika, ali i beleženje efekata koje ovakav tip 

nastave može imati. Kao što je navedeno, do 2011. godine rumunski jezik kao strani 

pohađao je vrlo mali broj studenta. Zarad povećanja broja studenata, kao i 

promocije rumunskog jezika, uvedene su promene, te se pristupilo primeni 

savremenih nastavnih metoda i korišćenju novijih udžbenika. 

Prvo istraživanje (Janjić et al. 2012) je sprovedeno krajem 2011. i 

početkom 2012. godine, kada su studenti počeli da koriste Fejsbuk mrežu za 

različite vidove učenja, ali i komunikacije. Kako je popularnost ove mreže bila vrlo 

velika, što je i danas slučaj, korisnici je vide kao društvenu platformu koja 

omogućava korisnicima akumulaciju različitih informacija koje im mogu biti od 
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koristi u svakodnevnim školskim, fakultetskim, poslovnim obavezama i privatnim 

odnosima. Tako se Fejsbuk opisuje kao važan deo „socijalnog lepka”, koji je 

pomogao studentima da se smeste u univerzitetski život, stvorio osećaj zajedništva i 

pomogao u komunikaciji (posebno o društvenim događajima). Na ovakav vid 

istraživanja bili smo primorani budući da se komunikacija putem imejla sve više 

zamenjivala ovom društvenom mrežom i da je u grupama koje su osnivali studenti, 

bilo mnogo više informacija o studijama, časovima, literaturi, obaveštenjima, 

prijemnom ispitu, ispitnim rokovima, međunarodnim i domaćim stipendijama, 

razmenama knjiga i materijala. U pomenutim grupama vođene su i diskusije koje se 

odnose na nastavne procese, časove i hitna obaveštenja. Tako se i naše istraživanje 

bavilo pomenutim oblastima i pokazalo da studenti ne koriste forum Filozofskog 

fakulteta već Fejsbuk grupu Filozofskog fakulteta za pomenute aktivnosti. Takođe, 

broj članova je neuporedivo veći na Fejsbuku. Grupa koja je školske 2011/12. 

godine brojala nešto više od 2.300 članova sada broji skoro 10.000 članova.  

Na osnovu ovoga možemo reći da je Fejsbuk postao neka vrsta 

identifikacije, podsetnik i izvor informacija za sve student, te se sada 2016. godine i 

sa zvaničnog sajta Filozofskog fakulteta može linkom pristupiti ovoj grupi. Godine 

2012. nije bilo takvog obaveštenja na sajtu fakulteta. Zabeleženo je da su studenti 

bili najaktivniji tokom večernjih sati i da je većina objava i komentara bila napisana 

u tom periodu. Veliki broj profesora koristi svoje lične profile kao bi informisali 

studente o rasporedu predavanja, ispitima, konsultacijama i rezultatima ispita. ali i 

kako bi podelili sa studentima zanimljive činjenice koje se odnose na gradivo koje 

predaju. Možemo reći da studenti takođe koriste ovu mrežu u edukativne svrhe. 

Fejsbuk predstavlja efikasno sredstvo komunikacije među profesorima i studentima, 

a profesori mogu koristiti ovu društvenu mrežu da pomognu svojim studentima. 

Profesori mogu ohrabrivati komunikaciju sa studentima kreiranjem grupa, što utiče 

na motivaciju studenata za učenje. Ovo je zabeleženo kod studenata koji uče 

rumunski jezik kao strani, jer su se posredstvom grupe koja je kreirana na 

pomenutoj društvenoj mreži studenti upoznavali sa kulturom, istorijom i tradicijom 

Rumunije.  

Sledeće godine urađeno je još jedno istraživanje koje se bavi analizom 

potreba studenata Filozofskog fakulteta koji su se opredelili da uče rumunski jezik, 
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a samim tim i kreiranje veb-sajta
8
 sa potrebnim informacijama i sadržajima (Janjić 

et al. 2013). Nakon analiziranih potreba, profesori su pristupili izradi materijala 

prilagođenog veb-učenju, što je zahtevalo dodatno obrazovanje autora u ovoj 

oblasti. S obzirom na činjenicu da studenti ispoljavaju mnogo veće interesovanje za 

savremene metode učenja jezika na mreži nego u klasičnom pristupu, autorkama 

sajt služi kao pomoćno sredstvo za učenje rumunskog jezika za sve studijske grupe 

na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Iako je veb-sajt napravljen za studente 

Filozofskog fakulteta koji su zainteresovani za učenje rumunskog jezika, zabeležen 

je i priliv ostalih korisnika koji pokazuju interesovanje za rumunski jezik, a spremni 

su da koriste virtuelna okruženja za učenje. Tako se na sajtu mogu naći informacije 

koje se odnose na sam projekat, zatim kratke informacije o Odseku za rumunistiku i 

kreatorima sajta. Teorijski deo obuhvata kratak uvod u osnove rumunske istorije i 

gramatike, da bi nakon toga bio podeljen na oblasti kao što su: fonologija, fonetika, 

morfologija, sintaksa, leksikologija rumuskog jezika. Ono što je dato na kraju su 

testovi znanja u pisanoj i audio-formi. Zatim su date preporuke koje se odnose na 

literaturu, rečnike i gramatiku, kao i kontakt sa profesorima. Nakon pet godina, sajt 

dobija novo ruho, budući da su promenjene i tendencije u oblasti korišćenja 

tehnologija u nastavi (uključene su nove metode koje su sada aktuelne).  

Sledeće istraživanje (Spariosu, Ursulesku Miličić and Janjić 2013) bavi se 

testiranjem efikasnosti onlajn rečnika za prevođenje koji naši studenti koriste 

prilikom učenja rumunskog jezika kao stranog. Računar i internet su postali 

neophodni za život obrazovanih ljudi, te su se načini dobijanja informacija mnogo 

promenili. Čini se da se čitanost štampanih medija postepeno smanjuje, a nešto 

slično bi se moglo dogoditi i sa rečnicima.  

Samim tim, potreba za ovakvim istraživanjem javila se zbog činjenice da 

naši studenti poslednjih godina koriste onlajn rečnike, jer im je potreban brz prevod. 

                                                      

8
 Za kreiranje sajta autorke su koristile primere sajtova koji koriste funkcije društvenih 

mreža, budući da je cilj ovakvih zajednica da nauče jezike kroz socijalnu interakciju: 

Rosetta Stone: www.rosettastone.eu nekadašnji Live Mocha – www.livemocha.com, kao i 

Babbel : www.babbel.com, ali i sajtove za učenje rumunskog jezika kao stranog jezika: 

www.romanianlessons.com, www.learnromanian.ro, www.easiromanian.com. Za korišćenje 

pomenutih sajtova naši studenti nisu bili zainteresovani budući da su na engleskom jeziku.  

 

http://www.easiromanian.com/
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Imajući u vidu da mnoge reči nemaju jedinstven prevod i da ponekad alternativni 

prevodi imaju veoma drugačije značenje, autorke su pažljivo odabrale korpus od 

150 reči koji je podeljen u tri kategorije (osnovna, srednja i napredna) u skladu s 

tim kom leksičkom fondu pripadaju. Uslovi iz svake kategorije su prevedeni sa 

rumunskog na srpski jezik, takođe sa srpskog na rumunski. Stopa tačnosti prevoda i 

prevod za svaku kategoriju se obračunavaju, a rezultati istraživanja su predstavljeni 

statistički. Rezultati su pokazali da je efikasnost prevoda u 86 i više procenata 

tačna. Samim tim, ovakav tip rečnika može se preporučiti za korišćenje u 

situacijama kada nema druge alternative.  

Janjić and Ursulesku Miličić (2014) proučavaju načine na koji korišćenje 

tehnologije mogu uticati na upoznavanje kulturnih dimenzija, kao i na poboljšanje 

učenja jezika. Sprovedena je anketa na početku prvog semestra o studentskim 

stavovima prema Rumuniji i Rumunima. Pokazalo se da većina studenata ne zna ili 

da nije upoznata sa istorijom, kulturom i rumunskim jezikom. Njihovi stavovi bili 

su neutralni, gotovo da su bili nezainteresovani i negativni. Profesori su shvatili da 

je uspešno učenje jezika u procesu učenja kod studenata bolje ako su studenti 

motivisani da razumeju kulturnu percepciju i istoriju Rumunije. Autorke su 

pokušale da studente rumunskog jezika kao stranog na Filozofskom fakultetu u 

Novom Sadu motivišu korišćenjem novih tehnologija u učenju, predstavljanjem 

najzanimljivijih činjenica vezanih za kulturu, istoriju, sportove i muziku Rumunije, 

koristeći raznovrsne veb-alate, video-projekte, filmove, prezentacije itd. Studenti su 

sami odlučivali na koji će način predstaviti svoje kratko istraživanje i koje će 

programe za elektronsko učenje koristiti tokom javnih prezentacija. Interaktivne 

prezentacije su držane na samom kraju svakog časa, u trajanju od 10 minuta, a 

diskusija je trajala isto toliko. Cilj je bio ohrabrivanje studenata da koriste nove 

tehnologije u cilju boljeg učenja i savladavanja jezika, kao i promene stava prema 

kulturno-istorijskoj percepciji Rumunije. Monitoring je trajao pet meseci, te je 

nakon sumiranja rezultata pokazano da su najpopularniji alati Web 2.0, tj. internet-

sajtovi, blogovi, folksonomi, sajtovi za deljenje videa, internet aplikacije i meš ap-

ovi, ali i da profesori na ovaj način lakše integrišu tehnologiju u čas jezika. Kako su 

neki programi koje su studenti koristili zahtevali veće informatičke kompetencije, 

sličnim situacijama studenti su na ovaj način pokazivali i nove trendove u 

elektronskom učenju i integrisanje tehnologije u časove jezika. Razlozi za 

korišćenje Web 2.0 alata su raznoliki. Pomenuti alati sadrže slike i muziku, video i 

audio-snimke, obeležavanje slike tekstom, mogu se dodati komentari, mnoštvo 
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animacija i tranzicija. Na taj način se stvara atraktivan material za učenje. Na ovaj 

način studenti su inspirisani da kritički razmišljaju, razvijaju kulturni interfejs, a sve 

u cilju pronalaženja nastavnog savremenog sredstva za eksperimentisanje i učenje.  

Janjić and Popović (2015a, 2015b) istražuju korišćenje elektronskih 

publikacija i posećivanje digitalnih biblioteka, ispituju stavove o ovoj temi kod 

studenta koji uče rumunski jezik i književnost. Istraživanje se odnosi na to koje 

formate elektronskih knjiga (.txt, .doc, .rtf, .pdf, .pdb, HTML, CHM, TEX itd.) i 

koje virtuelne biblioteke studenti koriste. Istraživanje je pokazalo da su to najčešče 

digitalne biblioteke u Bukureštu, Temišvaru i Klužu, budući da one imaju veliki 

broj baza podataka i slobodan pristup svetskim bazama podataka kao što su 

SpringerLink, Proquest, Ebsco, Cambridge Companions Online, ScienceDirect, 

Sage i Taylor & Francis itd. i formati .txt, .doc, pdf, HTML. U eri korišćenja novih 

tehnologija u učenju, profesori imaju ulogu savetnika i vodiča za korišćenje 

obrazovnih resursa. Korišćenjem digitalnih resursa navedenih biblioteka, naši 

studenti i profesori su uspeli da reše jedan od glavnih problema – nedostakak 

literature. Na ovaj način možemo i govoriti o intelektualnoj svojini i autorskim 

pravima, budući da studenti često koriste piratska izdanja skeniranih knjiga u pdf 

formatu, za koje nemaju dozvolu za korišćenje. Često nemaju razvijenu svest o 

intelektualnoj svojini i zaštiti autorskih prava. Bitno je predstaviti sve raspoložive 

biblioteke i platforme u Rumuniji koji omogućavaju onlajn čitanje i preuzimanje 

željene datoteke pre početka svakog semestra. 

Janjić and Spariosu (2015) sprovode istraživanje koje se bavi korišćenjem 

onlajn igara u učenju rumunskog jezika kao stranog. Napori za pronalaženje 

jezičkih resursa za izradu onliajn igara i obradu alata u učenju rumunskog jezika 

čine se u Rumuniji, u gradovima Bukurešt, Jaši i Kluž Napoka, u Republici 

Moldaviji u gradu Kišinjevu, Nemačkoj, Engleskoj, Italiji i Americi. Analizirana su 

četiri veb-sajta: www.digitaldialects.com, www.surfacelanguages.com, 

www.masteranilanguage.com, www.funeasilearn.com. Studenti su za svaki od ovih 

sajtova davali ocene i iznosili stavove, što se u ovom slučaju ispostavilo kao odličan 

efekat jer su navodili da njihovo uključivanje u ocenjivanje nastavnog materijala 

vrlo podsticajno. Ispostavilo da je korišćenje tehnoloških inovacija doprinelo 

kvalitetu nastave. Posle svake upotrebe studenti su ostavljali komentare na 

društvenim mrežama o raznim segmentima koji se tiču ocenjivanja ovih onlajn 

igara za učenje rumunskog jezika. Rezultati analiza su pokazali da se 

www.funeasilearn.com i www.digitaldialects.com najčešće koriste za učenje, a 
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razlozi su sledeći: jednostavni za rukovanje, interesantan dizajn i lako otvaranje 

igre, kao i odličan fond reči. Razlozi za nekorišćenje poslednja dva navedena veb-

sajta su sledeći: komplikovani za korišćenje, loš dizajn, dosta informacija i 

neadekvatnih smernica za korišćenje, kao i leksika koja nije primerena njihovom 

nivou. Većina studenata je odgovorila da je upotreba ovih video-igara doprinela 

njihovom znanju. Primedbe koje su generalne odnose se na upotrebu engleskog 

jezika, jer su svi sajtovi i platforme na engleskom jeziku, kao i njihove instrukcije. 

Često je postavljano pitanje zašto ne postoji literatura na srpskom. Ako bi studenti 

želeli da koriste ponuđene igre moraju imati osnovno znanje engleskog jezika. 

Primarni cilj ovog istraživanja je bio stav studenata prema primeni video-igara u 

učenju rumunskog jezika kao stranog. Interaktivni način učenja motiviše i pomaže 

da se student ostanu fokusirani na temu. Mladi ljudi obično igraju igre satima, samo 

da bi došli do kraja i pobedili. Svaki oblik igara omogućava studentima da se 

fokusiraju dovoljno dobro da uče bolje. Način na koji studenti uče je na osnovu 

svojih grešaka.  

Poslednje istraživanje (Janjić and Spariosu 2016) odnosi se na primenu 

platformi za učenje, najčešće Moodle, Sakai i dotLRN, koji su sistemi otvorenog 

tipa. U učenju rumunskog jezika na Filozofskom fakultetu koristi se Moodle, 

verzija 3.1. Moodle zapravo predstavlja softverski paket otvorenog koda koji 

pomaže profesorima da, uz korišćenje pedagoških principa, stvore efikasnu 

zajednicu za učenje Jedna od glavnih prednosti ove platforme jeste korišćenje 

materijala u bilo kom trenutku, bilo gde, na način koji podržava različite stilove 

učenja. Kako je korišćenje ove platforme na časovima rumunskog jezika samo 

dopunska aktivnost, ne treba brinuti o efektu socijalizacije koja se navodi kao 

glavni nedostatak ovakvih platformi. Istraživanje je pokazalo da je tek 35% naših 

studenata upoznato sa postojanjem platformi za učenje, a da samo 2% studenata zna 

šta predstavlja Moodle. U dogovoru sa Moodle Rumunija, stvorena je mogućnost da 

se radi na ovakvoj platformi i dobijena zasebna platforma novisad.moodle.ro za 

potrebe studenata koji uče rumunski kao strani jezik u Srbiji. Profesori su dobili 

besplatnu platformu, a studenti integrisani skup alata koji im omogućava da imaju 

pristup zajedničkim izvorima znanja i razmeni edukativnog materijala. Na ovaj 

način svi materijali za učenje rumunske fonetike, morfologije, sintakse i 

leksikologije našli su mesto na ovoj platformi. Budući da ovaj sistem pruža široku 

paletu mogućnosti, kao što su otvorene ćaskaonice, kvizovi, testovi, crteži, rečnici, 

domaći zadaci studentima, on otvara jedan novi svet učenja!  
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Ovakva istraživanja
9
 mogu nam pomoći da procenimo studentske stavove 

po pitanju različitih tehnologija u nastavi jezika i da, u skladu sa rezultatima 

istraživanja, pronađemo najadekvatnija rešenja koja će zadovoljiti potrebe nastave i 

ispuniti očekivanja studenta.  

4. Zaključak i preporuke za primenu tehnologije u nastavi 

Na osnovu predstavljenih istraživanja iz oblasti elearning-a, dokazano je da 

primena tehnologije u nastavi rumunskog jezika i književnosti na Filozofskom 

fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, povećava motivaciju i utiče na kvalitet 

nastave. Pokazalo se da su studenti zainteresovaniji i da je uvođenjem savremene 

tehnologije, takođe rastao i njihov broj. Ovo je posebno važno iz razloga što 

društveno-humanističke nauke beleže pad novoupisanih kandidata; stoga smatramo 

da se visoko obrazovanje u Srbiji nalazi na nekoj vrsti raskršća. Budući da su ove 

discipline važne za razvoj celog društva, uveđenjem novih koncepata možemo na 

neki način doprineti njihovom očuvanju. 

Kontinuirano praćenje i usavršavanje, sama promena pristupa i 

sagledavanje potreba studenata pokazuje da se do napretka može doći za vrlo kratko 

vreme ukoliko su svi parametri ispunjeni (Slika br. 3). Naravno, sve ovo implicira 

da profesori budu visokomotivisani, spremni na dodatnu edukaciju i otvoreni za 

uvođenje i primenu novih načina i standarda u učenju. 

Neretko se dešava da nastavnici odustanu ukoliko su korisnički i 

informacioni interfejs aplikacije preteški ili komplikovani za upotrebu. U većini 

slučajeva, nedostaju priručnici i podrška, kao i sajtovi i mobilne aplikacije koje bi 

se bavile pristupom „znati kako sa e-learningom u nastavi rumunskog jezika”. 

Pored svega navedenog, potrebno je voditi računa i o standardima ukoliko želimo 

da materijal za učenje bude dostupan i korišćen. Dobijene rezultate takođe možemo 

primeniti i u nastavi rumunskog jezika u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini, 

promenom pristupa i sagledavanjem potreba đaka. 

                                                      

9
 Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu beležimo primere dobre prakse i istraživanja iz 

oblasti primene elektronskog učenja (e-learninga) u nastavi i upotrebe digitalnih resursi 

prilikom učenja. Više o tome u: Andevski, Arsenijević, i Vidaković 2016; Đorđević i Radić 

Bojanić 2014; Pralica 2015, 2016; Pralica and Barović 2013, 2014; Popović 2015, 2016; 

Radić Bojanić 2011, 2012; Valić Nedeljković, Geler, and Bala, 2016.  
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1. Limbi naționale vs. limbi minoritare.  

Iminența impunerii unui fascicul îngust de limbi, recte emergența unei 

limbi unice și universale ca principal instrument de comunicare a fost previzibilă cu 

multă vreme în urmă și anticipată încă din zorii coagulării comunitare europene. 
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Dar tot de pe atunci s-a anticipat și că beneficiile acestei omogenizări lingvistice 

riscau să fie grav prejudiciate de inevitabila marginalizare a celorlalte limbi 

naționale. În contextul reconfigurării geo-politice a bătrânului continent din 

ultimele decenii (unificări, pe de o parte, separări, eventual urmate de noi regrupări, 

pe de altă parte), problema atribuirii / recunoașterii statutului unor idiomuri (limbi 

naționale / limbi de stat
1
 – limbi oficiale / limbi administrative

2
 vs. limbi minoritare 

– limbi regionale
3
) a fost reluată din ce în ce mai des și în termeni tot mai imperativi 

(Eurydice 2017, 142).  

Statele europene
4
 abordează în mod diferit raportul dintre limbile naționale 

și cele minoritare, printre altele, și în funcție de felul în care este interpretat raportul 

dintre stat și națiune (Guide 2007, 27-28), aserțiune ce poate fi ilustrată foarte bine 

cu doar câteva exemple. Există, de pildă, câteva țări care nu recunosc existența 

limbilor regionale și / sau minoritare, pentru că din principiu nu admit existența 

pluralității etnice în sânul lor (Pazartzis 1992, passim; Carter 1994, passim; Sala & 

Vintilă-Rădulescu 2001, passim; Dan 2013, passim; Alexopoulos 2015, passim; 

Alexe 2017, passim; Eurydice 2017, 20-21): Belgia
5
, Bulgaria

6
, Elveția

7
, Franța

8
, 

                                                      

1
 Limbile vorbite de majoritatea poporului, care însă nu sunt neapărat limbile oficiale, cu 

toate că această identitate funcționează în majoritatea cazurilor. 

2
 Limbile (maced. службен јазик, srb. службени језик) folosite, într-o parte sau pe întregul 

teritoriu al unui stat, în scopuri juridice și în administrația publică, deoarece exprimă 

noțiunile abstracte mai ușor decât limbile naționale. Nu toate limbile oficiale sunt în mod 

necesar limbi de stat (Eurydice 2017, 142). 

3
 Limbile atribuite unor entități numite în mod diferit în funcție de unele tradiții regionale, 

statale, socioprofesionale, auctoriale…: comunitate etnică (Volksgruppe), minoritate 

(națională și etnică), naționalitate, popor (Volk), comunitate lingvistică, grup lingvistic, 

minoritate lingvistică (Bollmann 2002, 196). 

4
 Cu o singură excepție (Islanda), minorități naționale există în toate statele europene.  

5
 Dar are trei limbi oficiale de stat: germana, olandeza, franceza. Cele trei limbi sunt 

utilizate ca atare doar în zone delimitate. Delimitate această este concepută însă atât de rigid, 

încât conduce pur și simplu la situații de-a dreptul absurde. Astfel, folosirea limbii franceze 

este interzisă oficial în Flandra, în ciuda faptului că franceza este recunoscută ca limbă 

oficială de stat și chiar dacă în unele localități din zonă locutorii francofoni sunt foarte 

numeroși sau chiar majoritari.  
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Grecia
9
, Lituania, Turcia… În schimb, alte țări au o singură limbă oficială și mai 

multe limbi regionale / minoritare: Serbia recunoaște la nivel regional șase limbi în 

Voivodina (sârba, croata, maghiara, româna, slovaca, ruteana) și alte trei limbi în 

Serbia Centrală (bosniaca, bulgara, albaneza); Croația admite și existența a 21 de 

limbi minoritare, regionale sau non-teritoriale
10

 cu statutul de limbă oficială
11

, acolo 

                                                      

6
 Cu toate că există câteva minorități etnice și lingvistice bine reprezentate (turci: 8,8% din 

totalul populației, romi: 4,9%), plus alte 40 de minorități mai firave.  

7
 Dar are patru limbi oficiale de stat: germana, franceza, italiana, romanșa (utilizate doar în 

zone delimitate).  

8
 Cu toate că Franța a semnat câteva dintre articole Cartei europene a limbilor regionale (39 

din cele 98) și deși ea recunoaște la nivel constituțional (din 2008) faptul că limbile 

regionale aparțin moștenirii Franței, niciuna dintre aceste limbi (numite câteodată dialecte 

sau graiuri) nu beneficiază de statutul de limbi oficiale. Totuși, prin diferite acte normative, 

unele dintre aceste idiomuri (atât din Franța metropolitană, cât și din Franța de peste mări) 

au fost acceptate în cadrul sistemului de învățământ, inclusiv (în mod facultativ) ca limbii 

vii la nivel de bacalaureat (alsaciana, basca, bretona, catalana, corsicană, occitana, tahitiana, 

precum și limbile creole din Guadelupa, Martinica, Guyana Franceză și Réunion, ori patru 

limbi din Noua Caledonie). Învățământul (de tip imersiv) în aceste limbi se desfășoară 

numai în cadrul unor școli asociative pe baza unor acorduri speciale cu statul, cum sunt cele 

de tip ikastola pentru limba bască, Diwan pentru limba bretonă, Bressola pentru limba 

catalană.  

9
 Chiar dacă nu există date recente și fiabile privitoare la comunitățile lingvistice din Grecia 

(ultimul recensământ care a colectat astfel de informații datează din 1951), se admite că alte 

opt limbi decât greaca sunt vorbite de câteva grupuri etnice minoritare: albanezi arvaniți 

(ortodocși), albanezi geamizi (musulmani), armeni, aromâni (considerați greci romanizați), 

bulgari (ortodocși), evrei islamizați (turcofoni), evrei sefarzi (ladinofoni), evreii romanioți, 

macedoneni (slavi ortodocși, considerați greci slavizați), megleniți, pomaci (bulgari 

islamizați, turciți), romi (grecizați – ortodocși și turciți – musulmani), torbeși (macedoneni 

slavi islamizați), turci.  

10
 Limbi folosite de resortisanții unui stat și care diferă de limba sau de limbile utilizate de 

restul populației statului respectiv, dar care, deși utilizate în mod tradițional pe teritoriul 

statului, nu pot fi identificate cu o zonă determinată a acestuia (romani, idiș…) (Eurydice 

2017, 142).  

11
 În ciuda politicii agresive de întărire a caracterului autohton al limbii croate, prin 

distanțare tot mai marcată de limba sârbă.  
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unde cel puțin o treime din populație este formată din minoritari, precum și în alte 

cazuri stabilite prin hotărâri locale (bosniaca, bulgara, ceha, germana, ebraica, 

maghiara, italiana, macedoneana, poloneza, vlaha romani, româna, romani, ruteana, 

rusa, muntenegreana, slovaca, slovena, albaneza, sârba, turca, ucraineana).  

Contribuția limbilor regionale / minoritare (fără statut oficial), alături de 

limbile oficiale, de dialecte și de graiuri, la definirea patrimoniului cultural al 

Europei nu poate fi nicidecum ignorată sau minimalizată într-o societate echilibrată 

și fondată pe principii democratice (Hunziker & Magyar 2017, 3). În caz contrar, 

sărăcirea / anihilarea diversității lingvistice antrenează o serie de pierderi 

ireversibile pentru patrimoniul cultural al fiecărui stat și al umanității în general. În 

contrapondere, statele ar trebui să evite impunerea unei singure limbi oficiale sau a 

câtorva limbi de circulație internațională, valorizând, promovând, menținând și 

dezvoltând, acolo unde este posibil, limbile regionale / minoritare. Acomodarea 

respectuoasă și activă a diversității lingvistice se prezintă astfel ca un semn 

distinctiv al unei societăți incluzive și devine una dintre cheile de combatere a 

intoleranței și a rasismului (Ghid 2017, 11).  

Limbi regionale / minoritare sunt vorbite de peste 40 de milioane de 

locuitori grupați în mai mult de 100 de comunități, în condițiile în care, în Turnul 

Babel al timpurilor moderne 96% din populația lumii se folosește doar de 4% din 

limbile existente
12

, 240 de milioane de persoane împărțindu-și esențialul 

idiomurilor. Constatarea optimistă, repetată în multe ocazii, conform căreia o parte 

însemnată a locuitorilor Europei dispun de abilități în două limbi (50 de milioane, 

din cei 370 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene, vorbesc altă limbă decât 

cea oficială a statului în care locuiesc), trebuie privită cu multă circumspecție 

întrucât dinamica celor două limbi, în multe cazuri, este diferită: limbile minoritare 

tind să se prăbușească, fiind folosite mai ales de o populație îmbătrânită și rurală, 

îndeosebi în cadru familial, limba dominantă, care pare să dobândească statut de 

lingua franca, aflându-se mai ales la îndemâna tinerilor, în special a celor cu studii. 

Și totuși, limbile minoritare, intrate astăzi în declin sau aflate chiar în pericol de 

                                                      

12
 Limba franceză, de exemplu, este vorbită doar de 100 de milioane de oameni, mai puțini 

decât cei ce vorbesc hindi, bengali sau urdu, în timp ce în Franța sunt repertoriate oficial 24 

de limbi regionale și 75 de limbi (luându-se în calcul și limbile imigrante europene și 

extraeuropene) ! 
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moarte, au produs de-a lungul timpului toate dovezile necesare și posibile pentru a 

merita un statut egal cu limbile „mari”: ele formează coeziunea socială și exprimă 

identitatea culturală a unei comunități, fiind depozitare ale memoriei colective a 

membrilor respectivei comunități și reflectând relațiile sociale din interiorul ei, 

tradițiile și valorile ei morale.  

O definiție univocă și definitivă a limbilor regionale încă nu exista
13

. 

Motivele sunt de natură obiectivă: dificultatea practică a delimitării nete, pe baze 

absolut științifice, a graiurilor de dialecte și a acestora din urmă de limbi. Și, mai cu 

seamă, subiectivă: atribuirea cu prudență a glotonimelor respective acestor idiomuri 

urmărește să nu lezeze sensibilitatea vorbitorilor lor prin conotațiile peiorative pe 

care le-ar putea implica. De aceea, în ultimul timp se acordă prioritate, criteriului 

autoidentificării, în raport cu cel al heteroidentificării. Generic, se vorbește de limbi 

mici, minoritare, regionale și mai puțin folosite sau răspândite. Există însă și limbi 

minoritare care nu sunt neapărat regionale. Categoria poate include și limbi oficiale, 

de exemplu islandeza (3000 000 de vorbitori). Un alt motiv care îngreunează 

definirea limbii regionale îl constituie faptul că însăși minoritatea națională este un 

concept greu de definit (Moceanu 2017), motiv pentru care unele state se raportează 

nemijlocit la minoritate / comunitate lingvistică, religioasă, culturală, etnică, ori la 

grup / minoritate rasial(ă) / etnic(ă), termeni denumind doar ocazional concepte 

care se suprapun perfect. 

Riscul uniformizării culturale și, în strânsă corelație cu aceasta, 

pauperizarea patrimoniului lingvistic mondial încep să îi preocupe tot mai insistent 

pe specialiștii din domenii diferite (lingviști, sociologi, psihologi, etnologi, 

politicieni etc. ), mai ales ca urmare a constatării că, în timpul din urmă, procesul 

extincției lingvistice a căpătat proporții alarmante. Astfel, dacă s-ar menține rata 

dispariției limbilor din 1990 (anual 23 de limbi sunt condamnate definitiv să se 

                                                      

13
 Carta europeană... oferă următoarea definiție pentru limbile regionale sau minoritare: 

[limbile] „folosite în mod tradițional într-o anumită zonă a unui stat de către cetățenii acelui 

stat care constituie un grup numeric inferior restului populației statului” și „diferite de 

limba(-ile) a (ale) acelui stat; ea nu include nici dialectele limbii(-lor) oficiale a (ale) 

statului, nici limbile imigranților” (art. 1, al. a.). Dar tot astfel sunt considerate și limbile 

vorbite într-o zonă geografică aflată dincolo de granițele unui singur stat, limbile 

populațiilor cu rădăcini etnice în zonele în cauză, care s-au stabilit în regiunile vizate de mai 

multe generații (Consiliul Europei, 1992; Lamotte 2007; Eurydice 2017, 142).  
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stingă), peste un secol 90% din bogăția lingvistică oferită de limbile minoritare se 

va pierde cu desăvârșire. UNESCO estimează că în Europa sunt vorbite 123 de 

limbi, dar mai mult de jumătate dintre aceste limbi se află într-o situație dificilă, 

inclusiv aproximativ 30 dintre ele fiind în pragul dispariției (Foucart 2003, passim; 

Lamotte 2007, passim; Negrescu-Babuş 2016, 84)
14

. Desigur, procesul extincției 

lingvistice este atemporal și inexorabil, fenomenul nefiind nou. Începutul anilor ‘90 

ai secolului trecut, marcat de procese convulsionate de (re)construcție națională și 

supranațională (sau anațională), opacă la multiculturalism și la multilingvism, 

precum și de globalizarea schimburilor de orice fel, a dat procesului un impuls nou 

și fără precedent. 

2. Limbile minoritare – o schimbare de paradigmă.  

Pentru anihilarea, sau măcar pentru diminuarea efectelor devastatoare 

exercitate asupra limbilor regionale / minoritare de tăvălugul limbilor 

(inter)naționale, se propun astăzi strategii și politici lingvistice salvatoare. Acestea 

aspiră la realizarea trecerii de la stimularea de factură culturală la consfințirea 

legislativă (inclusiv constituțională) a drepturilor lingvistice cuvenite comunităților 

etnice și culturale minoritare, ca urmare a unei importante schimbări a mentalității 

colective: este aproape unanim acceptat în zilele noastre că limbile minoritare nu 

amenință nici o limbă, ele fiind cele amenințate. Astfel, o prioritate, oarecum 

neașteptată, a instituțiilor (în sensul larg al cuvântului) în responsabilitatea cărora 

intră promovarea limbilor regionale / minoritare, o constituie stimularea (trezirea) 

conștiinței identitare a colectivităților minoritare, pornindu-se de la constatarea că 

pierderea (refuzul) transmiterii familiale a limbii materne minoritare copiilor are, 

mai întotdeauna, cauze exterioare: teama de a nu obstrucționa integrarea 

(asimilarea) socială ulterioară a descendenților în comunitatea majoritară. În fața 

consecințelor perverse ale acestei atitudini (copiii rămân marginalizați prin 

învățarea degradată a limbii dominante), pare preferabilă exorcizarea acestor temeri 

și încurajarea oficializată a bilingvismului. Soluția ideală ar fi ca acești copii să își 

construiască o identitate lingvistică în cadrul familial, pentru ca apoi să învețe și să 

stăpânească bine limba dominantă. În același timp, politici și strategii de integrare 

                                                      

14
 Pentru o informare mai precisă și adusă la zi, a se vedea: Atlas of the World’s Languages 

in Danger / Livre rouge des langues en danger [http://www.unesco.org/languages-atlas/].  



POLITICI ȘI STRATEGII DE GESTIONARE A PLURALITĂȚII LINGVISTICE ÎN … 

 

71 

sunt concepute și puse în aplicare în vederea consacrării active a limbilor mici în 

mozaicul lingvistic, tot mai complex, al noii Europe. 

Atât investirea acestor limbi cu drepturi oficiale, cât și demersurile care 

vizează refacerea autorității lor simbolice și morale, chiar pentru proprii lor 

vorbitori, presupun cu obligativitate acordarea unei atenții speciale: 1) consemnării 

acestor idiomuri pe baze științifice, cunoscut fiind faptul că nu toate și-au construit 

o varietate supradialectală, univoc codificată (o variantă literară) și că nu toate 

dispun de instrumente adecvate de cunoaștere și de achiziție (gramatici, dicționare); 

2) normalizării și standardizării, mai ales în ceea ce privește terminologiile speciale 

(conform cerințelor Uniunii Europene); 3) modernizării, în așa fel încât limbile în 

cauză să ofere modalități optime de exprimare a majorității / tuturor necesităților 

comunicaționale actuale. 

Organisme instituționale internaționale influente și prestigioase 

(Parlamentul European, Consiliul Europei, OSCE, ONU, UNESCO
15

), au elaborat 

reglementări esențiale
16

 care stau astăzi la baza tuturor acțiunilor de salvgardare și de 

emancipare a limbilor regionale / minoritare (Kovacs 2001, passim; Guide 2007, 35-

37; Negrescu-Babuş 2016, 81-82; Moceanu 2017). Preceptele și recomandările lor 

sunt aprobate și însușite în grade diferite de statele europene, în acord cu propria lor 

viziune despre alteritatea etnică și lingvistică. Multe alte angajamente și practici, 

naționale de data aceasta, se armonizează sau intră în disonanță cu legislația 

europeană în domeniu
17

.  

                                                      

15
 UNESCO a inițiat Ziua internațională a limbii materne (21 februarie) și conduce un 

program experimental (PERICLES) care își propune să stimuleze interesul tinerilor europeni 

de a învăța limbile țărilor vecine. 

16
 În plan național și regional însă numărul lor este cu mult mai mare. 

17
 În funcție de prezența sau de absența în sânul fiecărei entități statale a aprehensiunii de a 

stabili o corelație între limba unei minorități cu aspirații la statutul de limbă oficială și 

negocierea (recunoașterea, acordarea) autonomiei teritoriale. Problema s-a pus și rămâne în 

continuare de actualitate și în cazul României, cu referire la solicitarea recunoașterii statutului 

de limbă oficială în România pentru limba maghiară.  



Constantin-Ioan Mladin 

 

72 

Cât de greu însă poate fi pus în practică acest principiu al egalității în 

drepturi a tuturor acestor limbi
18

 se poate vedea chiar din practica curentă din cadrul 

Uniunii Europene, unde au fost recunoscute 24 de limbi oficiale vorbite în cele 28 

de țări membre (bulgara, ceha, croata, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, 

germana, greaca, maghiara, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, malteza, olandeza, 

poloneza, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola și suedeza). Costurile 

exorbitante pe care le presupune traducerea la toate nivelele administrației și pentru 

toate documentele Uniunii în toate combinațiile posibile (552), precum și dificultatea 

de a găsi interpreți pentru toate perechile posibile de limbi (276) a condus inevitabil 

folosirea privilegiată a unor limbi-pivot sau limbi de lucru (engleza, franceza și, 

într-o mai mică măsură, germana)
19

, eliminându-se astfel combinații mai rare de 

limbi.  

Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare este cel mai important 

document internațional cu valoare juridică care postulează explicit diversitatea 

lingvistică, având caracter protecționist și stimulativ la adresa limbilor regionale / 

minoritare
20

 și totodată caracter coercitiv la adresa statelor semnatare care ar încălca 

prevederile tratatului (Dannequin 1997, passim; Kontra 2000, 43 sqq.; Bollmann 

2002, passim; Jensdottir 2002, passim; Lamotte 2007; Zbranca 2009; Hunziker & 

Magyar 2017, passim). Statele membre ale Consiliului Europei au o atitudine 

diferită față de valorile promovate de Cartă. Prin urmare, pe lângă cele contractante 

(Armenia, Austria, Bosnia și Herțegovina, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, 

Elveția, Finlanda, Germania, Liechtenstein, Luxemburg, Muntenegru, Norvegia, 

Olanda, Polonia, Regatul Unit, România, Serbia, Slovacia
21

, Slovenia, Spania, 

                                                      

18
 Nevoia unei limbi comune este justificată uneori de costurile semnificative pe care le 

presupune multilingvismul (Guide 2007, 28-29).  

19
 Limbi „cu vocație unificatoare” („à vocation fédératrice”), cum le-a numit Claude Hagège 

(Hagège 1994, 269) având în vedere Europa în ansamblul ei.  

20
 Carta evită să se focalizeze pe o definiție politico-socială sau etnică a limbilor în discuție 

(Bollmann 2002, 194; Jensdottir 2002, 169). În altă ordine de idei, determinantul regional se 

raportează la limbile vorbite într-o regiune limitată a teritoriului unui stat, ceea ce nu 

înseamnă implicit că aceste limbi ar fi și minoritare din punct de vedere al numărului 

vorbitorilor lor (Bollmann 2002, 194).  

21
 Cu toate acestea, și în ciuda garanțiilor pe care le oferă și Constituția țării, Slovacia a 

interzis prin lege folosirea limbii maghiare în administrație.  
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Suedia, Ucraina, Ungaria), există și opt state care au semnat-o fără o și fi ratificat 

până în ziua de azi (Azerbaidjan, Franța, Islanda, Italia, Macedonia, Malta, 

Moldova, Rusia), după cum există altele care pur și simplu au refuzat să o semneze 

(Belgia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Portugalia).  

3. Poziția României față de limbile minoritare.  

Conform recensământului din anul 2011 (Rezultate 2011, 6; Moceanu 

2017), populația minoritară din România reprezintă aproximativ 11% din totalul 

locuitorilor, cele mai importante minorități din România fiind: cea maghiară (1,23 

milioane locuitori; adică circa 58,9% din totalul minorităților), urmată de cea romă 

(0,62 milioane; 29,8%), de cea ucraineană (50,9 mii locuitori; 2,44%), de cea 

germană (36 mii; 1,73%), de cea turcă ( 27,7 mii; 1,33%), de cea ruso-lipoveană 

(23,49 mii; 1,13%) și de alte câteva comunități etnice care însumează fiecare sub un 

procent din totalul minorităților, respectiv cel mult 20 000 de locuitori 

(comunitatea: bulgară, cehă, croată, evreiască, greacă, italiană, poloneză, sârbă, 

slovacă, tătară)
22

.  

Conform aceluiași recensământ, în afară de limba română (limbă maternă 

pentru aproximativ 90% din populație), alte 20 de limbi, cu grade diferite de 

reprezentativitate numerică, au fost declarate drept limbi materne (albaneza, 

armeana, bulgara, ceha, croata, germana, greaca, italiana, idiș, macedoneana, 

maghiara, poloneza, romani, rusa, ruteana, sârba, slovaca, tătara, turca, ucraineana). 

Diferențele dintre numărul de locutori nativi ai fiecăreia dintre aceste limbi 

sunt foarte mari. Astfel, la nivel global
23

, limba maghiară este limbă maternă pentru 

6,7% din populație, limba romani pentru 1,3%, limba ucraineană pentru 0,3%, în 

timp ce rusa, tătara, turca sunt, fiecare, limbă maternă pentru o persoană din o mie 

de locuitori. Paralelismul etnie – limbă maternă este flexibil și nuanțat chiar în 

interiorul aceleiași comunități (etnice sau lingvistice). Limba română, de exemplu, 

cum arată înregistrarea statistică a populației, a fost limba maternă pentru 1,7% 

                                                      

22
 Pentru o prezentare mai în detaliu a minorităților lingvistice de pe teritoriul României, a se 

vedea SARAMANDU & NEVACI 2009.  

23
 Dintr-un total de 18 891,6 mii de persoane care și-au declarat limba maternă la 

Recensământului populației și al locuințelor din 2011.  
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dintre etnicii maghiari și pentru jumătate dintre persoanele de etnie romă; sau, un alt 

exemplu, 16,9% dintre etnicii germani și-au declarat drept limbă maternă limba 

română și 14,7% limba maghiară.  

România și-a asumat cu responsabilitate recunoașterea oficială, protejarea 

și stimularea limbilor vernaculare
24

, dovedind mereu și chiar din primele momente 

ale constituirii ei ca stat național unitar preocupări constante și profunde privind 

respectarea drepturilor lingvistice ale minorităților conlocuitoare
25

. Interesul acesta 

riguros este consfințit prin asumarea riguroasă a cerințelor specifice formulate de 

documentele juridice internaționale elaborate în acest sens, precum și prin 

formularea explicită și neechivocă a acestor imperative în documente cu caracter 

național (vizând aspectul privat sau public al unor domenii diferite din viața cotidiană: 

învățământ, justiție, administrație publică, servicii publice, mass-media, cultură, 

economie… ). Astfel, drepturile și libertățile minorităților naționale sunt 

reglementate de următoarele acte interne și internaționale
26

: Rezoluțiunea Adunării 

                                                      

24
 Pentru istoricul chestiunii, a se vedea lucrarea *140 de ani… 

25
 N-ar trebui să se înțeleagă însă din această aserțiune că, în devenirea sa istorică, societatea 

românească nu a cunoscut și unele derapaje și convulsii în recunoașterea / acordarea tuturor 

drepturilor cuvenite minorităților lingvistice. Pentru o imagine mai nuanțată a acestui aspect, a 

se vedea lucrări precum: Documente interne și externe privind problematica minorităților 

naționale din România, 1919-1924 [ed. Gheorghe Iancu]. Cluj-Napoca: Argonaut, 2008; 

Gheorghe Iancu, Problema minorităților etnice din România în documente ale Societății 

Națiunilor: 1923-1932. Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2002; Minorități etnoculturale, 

mărturii documentare: maghiarii din România (1956-1968) [ed. Andreea Andreescu, 

Lucian Nastasă, Andrea Varga; cu un cuvânt înainte de Zoltán Szász; coord. Lucian 

Nastasă]. Cluj-Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2003; 

Minorități etnoculturale, mărturii documentare: țiganii din România (1919-1944) [ed. 

Lucian Nastasă, Andrea Varga; cu un cuvânt înainte de Alexandru Zub Nastasă]. Cluj-

Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2001; Minoritățile naționale 

din România 1925-1931: documente [coord.: Ioan Scurtu, Ioan Dordea]. București: Arhivele 

Naționale ale României, 1996; Minoritățile naționale din România 1931-1938: documente 

[coord.: Ioan Scurtu]. București: Arhivele Naționale ale României, 1999.  

26
 Pentru un inventar extins al acestor documente, a se vedea Smaranda Enache, România și 

minoritățile. Colecție de documente. Târgu Mureş̦: Editura Pro Europa, 1997.  
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Naționale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie / 1 Decembrie 1918
27

; Carta 

Organizației Națiunilor Unite
28

; Legea privind Statutul Naționalităților 

Minoritare
29

; Declarația Universală a Drepturilor Omului
30

; Convenția pentru 

apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (mai cunoscută sub 

denumirea de Convenția Europeană a Drepturilor Omului)
31

; Convenția privind 

lupta împotriva discriminării în domeniul învățământului
32

; Carta de la Paris 

pentru o Nouă Europă
33

; Declarația Frontului Salvării Naționale cu privire la 

drepturile minorităților naționale din România
34

; Recomandarea privind drepturile 

persoanelor aparținând minorităților naționale
35

; Carta Europeană a Limbilor 

Regionale și Minoritare
36

; Recomandarea Consiliului Europei cu privire la 

drepturile minorităților
37

; Hotărârea Guvernului României privind organizarea și 

                                                      

27
 „Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va 

instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va 

primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu 

numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.” (Rezoluțiunea 1918, III 1.).  

28
 Semnată la Conferința Națiunilor Unite de la San Francisco, în 1945.  

29
 Nr. 86 din 1945. Emitent: Regele Mihai; publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 

30 din 1945.  

30
 Adoptată în 1948, prin Rezoluția 217 A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării 

Generale a Organizației Națiunilor Unite.  

31
 Elaborată de Consiliul Europei, semnată în 1950, intrată în vigoare în 1953 și ratificată de 

România în 1994.  

32
 Adoptată la Paris, la Conferința Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru educație, 

știință și cultură, Paris, în 1960.  

33
 Elaborată la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa de la Paris din 1990.  

34
 Publicată în Cuvântul liber, nr. 7, 6 ianuarie 1990, p. 1.  

35
 Nr. 1134. Adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în 1990.  

36
 Adoptată de Consiliul Europei în 1992, intrată în vigoare în 1998, semnată de România în 

1995, ratificată prin Legea nr. 282 din 2007 și intrată în vigoare din 2008.  

37
 Nr. 1177. Adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în 1992.  



Constantin-Ioan Mladin 

 

76 

funcționarea Consiliului pentru Minoritățile Naționale
38

; Recomandarea cu referire 

la un protocol adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, privind 

drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale
39

; Convenția-cadru pentru 

protecția minorităților naționale
40

; Declarația Universală a Drepturilor Lingvistice
41

; 

Ordinul cu privire la drepturile minorităților naționale
42

; Recomandările de la Haga 

referitoare la drepturile minorităților naționale la educație
43

; Recomandările de la Oslo 

cu privire la Drepturile Lingvistice ale Minorităților Naționale
44

; Ordonanța privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
45

; Legea administrației 

publice locale
46

; Constituția României
47

; Recomandările de la Tallinn privind 

                                                      

38
 Nr. 137 din 1993. Emitent: Guvernul României; apărută în Monitorul Oficial al României 

nr. 74 din 1993.  

39
 Nr. 1201. Adoptată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în 1993.  

40
 Elaborată de Consiliul Europei în 1995 și publicată în Monitorul Oficial al României în același 

an. Convenția cuprinde referiri la dreptul practicării limbii materne, beneficiind de susținerea 

Biroului European pentru Limbi mai Puțin Folosite – 1982).  

41
 Elaborată de Comitetul Traducerii și al Drepturilor Lingvistice al PEN-ului Internațional 

(Barcelona, 1996).  

42
 Nr. 513. Adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în 1996.  

43
 Elaborată de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în 1996.  

44
 Formulate de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în 1998  

45
 Emisă de Guvernul României și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 

din anul 2000.  

46
 Elaborată de Parlamentul României în 2001 și republicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 123 din 2007. Documentul reglementează dreptul de se folosi alte limbi 

materne decât româna în localitățile cu peste 20% etnici (în administrația locală, pe 

indicatoarele de localități etc.).  

47
 Adoptată și intrată în vigoare în 1991, revizuită și intrată în vigoare în noua sa formă în 

anul 2003 (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 767 din 2003): „Dreptul persoanelor 

aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor maternă și dreptul de a putea fi 

instruite în această limbă sunt garantate; modalitățile de exercitare a acestor drepturi se 

stabilesc prin lege.” – art. 32 / 3).  
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Minoritățile Naționale și Mass-Media în Era Digitală
48

; diferite rezoluții adoptate de 

Parlamentul European în legătură cu minoritățile lingvistice și culturale din spațiul 

comunitar (Rezoluția Arfe – 1981, 1983); Rezoluția Kuijpers – 1987; Rezoluția 

Killilea – 1994…).  

Simptomatice pentru modul în care sunt puse în practică toate aceste 

prevederi legislative sunt informațiile de mai jos. Membrii comunităților etnice 

minoritare de pe teritoriul României:  

1) se pot educa și instrui în limba lor maternă în cadrul unui sistem de 

învățământ oficial, performant și flexibil (preșcolar, primar, gimnazial, liceal, 

universitar, acest ciclu fiind doar secvențial). Din lipsă de spațiu, acest aspect va fi 

prezentate trunchiat, inventarul următor menționând doar liceele care folosesc limba 

de predare limba unei entități lingvistice minoritare (Moceanu 2017): a) în limba 

bulgară: Liceul Teoretic „Hristo Botev” din București, Liceul Teoretic „Sfinții Kiril 

și Metodii” din Dudeștii Vechi (jud. Timiș); b) în limba croată: Liceul Bilingv 

Româno-Croat din Carașova (jud. Caraș-Severin); c) în limba germană: Colegiul 

German „Goethe” din București, Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” din 

Târgu-Mureș, Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, Colegiul 

Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița, Colegiul Național „Samuel von 

Brukenthal” din Sibiu, Colegiul Național Bănățean din Timișoara, Colegiul 

Național Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu, Liceul Teoretic „Adam Müller-

Guttenbrunn” din Arad, Liceul Teoretic „Diaconovici – Tietz” din Reșița, Liceul 

Teoretic „Fr. Schiller” din Oradea, Liceul Teoretic „J. Ettinger” din Satu Mare, 

Liceul Teoretic „Johannes Honterus” din Brașov, Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” 

din Sighișoara, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara, Liceul Teoretic 

„Stefan Ludwig Roth” din Mediaș, Liceul Teoretic, „Onisifor Ghibu” din Sibiu; d) 

în limba greacă: Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din București; e) în limba 

italiană: Liceul Teoretic „Dante Alighieri” din București; f) în limba maghiară: 

Colegiul Național „Bethlen Gábor” din Aiud (jud. Alba), Colegiul Național „Áprily 

Lajos” din Brașov, Colegiul Reformat și Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu 

Mureș, Liceul Teologic Reformat din Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Apáczai Csere 

János” din Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca, Liceul 

Unitarian „János Zsigmond” din Cluj-Napoca; g) în limba rusă: Colegiul 

                                                      

48
 Formulate de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în 2019.  
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Dobrogean „Spiru Haret” din Tulcea, Colegiul Economic „Delta Dunării” din 

Tulcea, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanța, Colegiul 

Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, Liceul Tehnologic „C. V. Nechita” din 

Focuri (jud. Iași), Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Tulcea; h) în limba sârbă: 

Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” din Timișoara; i) în limba slovacă: Liceul 

Teoretic „Jozef Gregor Tajovský” din Nădlac (jud. Arad), Liceul Teoretic „Jozef 

Kozáček” din Budoi (jud. Bihor); j) în limba turcă: Liceului Teologic Musulman și 

Pedagogic „Kemal Atatürk” din Medgidia; g) în limba ucraineană: Colegiul 

Național „Iulia Hașdeu” din Lugoj, Colegiul Național „Mihai Eminescu” din 

Suceava, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” din Siret (jud. Suceava), Liceul Tehnologic 

din Poienile de Sub Munte (jud. Maramureș), Liceul Tehnologic din Repedea (jud. 

Maramureș), Liceul Tehnologic din Ruscova (jud. Maramureș), Liceul Ucrainean 

„Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației. 

2) se pot exprima și se pot informa în limba lor maternă (*Presa):  

a) prin intermediul unor periodice (generale, culturale, politice; centrale, 

regionale, locale): a1) în limba albaneză: Miku i shaiptarit (București; bilingv); a2) 

în limba armeană: Nor Ghiank (București); a3) în limba bulgară: Literaturna Miseli, 

Náša Glás; a4) în limba croată: Grancica (Carașova), Hervatska (Carașova); a5) în 

limba germană: Allgemeine Deutsche Zeitung (București), Banater Zeitung 

(Timișoara), Echo der Vortragsreibe (Reșița), Hermannstädter Zeitung (Sibiu), 

Karpaten Rundschau (Brașov); a6) în limba greacă: Elpis (București; bilingv); a7) în 

limba idiș: Realitatea evreiască (București, trilingv: română, idiș, engleză); a8) în 

limba italiană: Siamo di nuovo insieme (București); a9) în limba maghiară: A Hét 

(Târgu Mureș), Bihari Napló (Oradea), Brassói Lapok (Brașov), Erdélyi Napló 

(Cluj), Erdélyi Riport (Oradea), Friss Újság (Satu Mare), Hargita Népe (Miercurea 

Ciuc), Háromszék (Sfântu Gheorghe), Helikon (Cluj), Korunk (Cluj), Közoktatás 

(București), Krónika (Cluj), Látó (Târgu Mureș), Művelődés (Cluj), Népújsag 

(Târgu Mureș), Nyugati Jelen (Arad), Romániai Magyar Szó (București), 

Szabadsag (Cluj), Székelyföld (Miercurea Ciuc), Új Kelet (Miercurea Ciuc), Új Szó 

(Timișoara); a10) în limba poloneză: Polonus (Suceava; bilingv); a11) în limba rusă: 

Kitej Grad (Iași; bilingv), Zorile (București; bilingv); a12) în limba sârbă: Književni 

život (Timișoara), Naša Reč (Timișoara); a13) în limba tătară: Karadeniz (Constanța; 

bilingv); a14) în limba turcă: Hakses (Constanța; bilingv); a15) în limba ucraineană: 

Naš Holos (București), Ukrainski Visnek (București). 

http://www.dri.gov.ro/presa-minoritatilor/
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b) prin intermediul unor publicații în limbile minorităților naționale apărute 

la edituri specializate
49

 (*Presa): b1) în limba germană: Aldus (Brașov), Editura 

Tipografia Honterus (Sibiu), Hora (Sibiu); b2) în limba maghiară: Alutus 

(Miercurea Ciuc), CE Koinonia (Cluj-Napoca), Charta (Sfântu Gheorghe), Corvin 

Magazin (Deva), Corvina (Miercurea Ciuc), Editura Asociatiei Culturale Haaz 

Rezso (Odorheiu Secuiesc), Editura Asociației Culturale Erdélyi Múzeum-Egyesület 

(Cluj-Napoca), Editura Fundației Procardia (Târgu Mureș), Erdélyi Gondolat 

(Odorheiu Secuiesc), Erdélyi Magyar Konyvklub (Târgu Mureș), Fundatia Aranka 

György (Târgu Mureș), Fundația Művelődés (Cluj-Napoca), Fundația Heltai (Cluj-

Napoca), Gloria SRL (Cluj-Napoca), Hungalibri SRL (Miercurea Ciuc), Impress 

SRL (Târgu Mureș), Komp-Press (Cluj-Napoca), Kriterion (București / Cluj-

Napoca), Literator SRL (Oradea), Lyra (Târgu Mureș), Mentor (Târgu Mureș), 

Pallas – Akademia (Miercurea Ciuc), Polis (Cluj-Napoca), Pro-Print (Miercurea 

Ciuc), Roser Antikvarium (Cluj-Napoca); b3) în limba slovacă: Ivan Krasko 

(Nădlac); b4) în limba ucraineană: Mustang (București). 

c) în cadrul unor emisiuni radio în limba minorităților naționale: c1) în 

limba armeană: Studioul teritorial Constanța (stații AM / FM) – Radio Vacanța 

(SRR); c2) în aromână: Studioul teritorial Constanța (stații AM / FM) – Radio 

Vacanța (SRR); c1) în limba bulgară: Radio Meridian (Roșiorii de Vede), Radio 

Semnal (Alexandria), Radio Sud (Turnu Măgurele), Radio Z (Zimnicea); c3) în 

limba germană: Radio Arad (Arad), Radio Dorna (Vatra Dornei), Radioson 

(Sighișoara), Stil FM (Sighetu Marmației), Studioul public de radio Reșița (SRR
50

), 

Studioul teritorial Târgu Mureș – Stații AM – Stații FM (SRR), Vocea Evangheliei 

(Sibiu); c4) în limba greacă: Studioul teritorial Constanța (stații FM) – Radio 

Vacanța (SRR); c5) în limba maghiară: Agnus (Cluj-Napoca), Extra (Gheorgheni), 

Mix FM (Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș), Național FM Oradea 

(Oradea), Poliglot FM (Târnăveni), Radio Agnita (Agnita), Radio Ardealul 

(Toplița), Radio Astra (Sfântu Gheorghe), Radio Color (Hunedoara), Radio Deea 

(Miercurea Ciuc), Radio Fun FM (Izvoru Mureșului), Radio Ga Ga (Târgu Mureș), 

                                                      

49
 Alte edituri, specializate în problematica minorităților, publică lucrări (și) în limba 

română: Ararat (București; despre armeni), Aven Amentza (București; despre romi), Hasefer 

(București; despre evrei).  

50
 Societatea Română de Radiodifuziune.  



Constantin-Ioan Mladin 

 

80 

Radio Galaxia (Baia Mare), Radio Maria (Oradea), Radio Prima (Odorheiu 

Secuiesc), Radio Siculus (Târgu Secuiesc), Radio Star (Miercurea Ciuc, Odorheiu 

Secuiesc, Sfântu Gheorghe), Radio Transilvania LBM (Baia Mare, Bistrița, Oradea, 

Tușnad), Radio Unu Satu Mare (Satu Mare), Radiofir (Dej), Radioson (Sighișoara), 

Radiostar Brașov (Brașov), Stil FM (Sighetu Marmației), Studioul teritorial Târgu 

Mureș – stații AM / FM – Timișoara (SRR), Transilvania LBM (Carei), Varadinum 

Radio (Oradea), Vocea Evangheliei (Brașov, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu), Vocea 

Speranței (Cluj-Napoca, Brașov); c6) în limba romă: Radio Horion (Craiova), Radio 

Meridian (Roșiori de Vede); c7) în limba rusă: Studioul teritorial Constanța (stații 

AM / FM) – Radio Vacanța (SRR); c8) în limba sârbă: Studioul public de radio 

Reșița (SRR), Studioul Teritorial Timișoara – Târgu Mureș – stații AM / FM 

(SRR); c9) în limba slovacă: Studioul public de radio Reșița (SRR), Studioul 

Teritorial Timișoara – Târgu Mureș – stații AM / FM (SRR); c10) în limba tătară: 

Studioul teritorial Constanța (stații AM / FM) – Radio Vacanța (SRR); c11) în 

limba turcă: Studioul teritorial Constanța (stații AM / FM) – Radio Vacanța (SRR); 

c12) în limba ucraineană: Studioul public de radio Reșița (SRR), Studioul teritorial 

Cluj – Iași – Târgu Mureș – stații AM / FM – Timișoara (SRR).  

d) în cadrul unor emisiuni televizate ale minorităților naționale
51

 

(*Emisiuni): d1) în limba bulgară: TV Arad (Arad); d2) în limba germană: As – TV 

(Bistrița), RTT (Brașov), Studioul teritorial Timișoara (SRTv
52

), TV Arad (Arad), 

TVR 1 – TVR 2 București (SRTv); d3) în limba maghiară: Alpha TV (Petroșani), As 

– TV (Bistrița), Digital 3 (Odorheiu Secuiesc), Feny TV (Miercurea-Ciuc), K TV 

(Gheorgheni, Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Târgu Mureș), Mix 2 (Brașov), 

Mix TV (Brașov, Sfântu Gheorghe), Pro TV (Târgu Mureș), RTT (Brașov), Stil TV 

(Sighetu Marmației), Studioul teritorial Cluj – Târgu Mureș – Timișoara (SRTv), 

Transilvania TV (Oradea), TVR 1 – TVR 2 București (SRTv); d4) în limba romă: 

Studioul teritorial Timișoara (SRTv); d5) în limba sârbă: Studioul teritorial 

Timișoara (SRTv). 

e) în cadrul unor instituții artistice profesioniste (teatre dramatice, lirice, de 

copii… – sau secții ale acestora) (*Teatre): e1) în limba germană: Teatrul „Radu 

                                                      

51
 La toate acestea trebuie adăugată emisiunea Conviețuiri, difuzată de SRTv și transmisă de 

TVR 1 și TVR 2 București.  

52
 Societatea Română de Televiziune.  
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Stanca” din Sibiu – secția germană, Teatrul de păpuși „Gong” din Sibiu – secția 

germană, Teatrul German de Stat din Timișoara; e2) în limba idiș: Teatrul Evreiesc 

de Stat din București; e3) în limba maghiară: Ansamblul „Harghita” din Miercurea 

Ciuc – secția maghiară, Ansamblul „Mureșul” din Târgu Mureș – secția maghiară, 

Ansamblul de dansuri „Háromszék” din Sfântu Gheorghe, Ansamblul folcloric 

„Meseșul” din Zalău – secția maghiară, Opera Maghiară de Stat din Cluj-Napoca, 

Teatrul „Ariel” din Târgu Mureș – secția maghiară, Teatrul „Figura Studio” din 

Gheorgheni, Teatrul de Nord din Satu Mare – Trupa „Harag György” – și Teatru de 

păpuși, Teatrul de păpuși „Puck” din Cluj-Napoca – secția maghiară, Teatrul de 

păpuși pentru copii și tineret „Arcadia” din Oradea – secția maghiară, Teatrul de 

Stat din Oradea – Trupa „Szigligeti”, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din 

Timișoara – și Teatru de păpuși, Teatrul Maghiar de Stat „Tamási Áron” din Sfântu 

Gheorghe – și Teatru de păpuși, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, Teatrul 

Municipal „Csíki Játékszín” din Miercurea Ciuc, Teatrul Municipal „Tomcsa 

Sándor” din Odorheiu Secuiesc, Teatrul Național din Târgu Mureș – Trupa „Tompa 

Miklós”. 

4. Simple concluzii.  

Deși este dovedit că respectarea drepturilor lingvistice ale tuturor 

minorităților este de natură să elimine sau măcar să atenueze alienarea, 

marginalizarea și excluziunea membrilor lor din cadrul societății, contribuind astfel 

în mod semnificativ la creșterea unității și stabilității sociale și statale (Ghid 2017: 

10), acest lucru nu se întâmplă întotdeauna și pretutindeni fără reproș. În asemenea 

situații, ignorarea sau minimalizarea importanței pe care o dețin în mod obiectiv 

limbile regionale / minoritare în configurația culturală (lingvistică) a Europei nu 

constituie decât o formă de manifestare a ipocriziei individuale sau colective, 

justificabile de rațiuni (geo)politice exprimate deschis ori aflate doar într-un stadiu 

subliminal, însă intolerabile din perspectiva respectării drepturilor culturale și 

lingvistice ale comunităților minoritare. 

Un proces autentic de promovare a limbilor regionale / minoritare, cu șanse 

reale de reușită, trebuie cu necesitate să se desfășoare în limitele următoarelor 

coordonate complementare: 1) redeșteptarea sau întărirea conștiinței identității de 
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sine a comunităților lingvistice minoritare
53

 și educarea conștiinței comunităților 

majoritare în spiritul toleranței; 2) garantarea dreptului minorităților de a-și folosi 

nestingherit limba în toate circumstanțele posibile, printr-o legislație coerentă, 

armonioasă și stimulativă; 3) obligativitatea membrilor minorităților de a cunoaște 

limba de stat / limba oficială
54

 (Ljubljana 2014: 57); 4) stimularea tuturor 

membrilor societății de a învață celelalte limbi utilizate în țara lor, în special în 

zonele mixte din punct de vedere lingvistic
55

 (ibidem).  

România este considerată una dintre țările cu cele mai dezvoltate legislații 

din Europa în ceea ce privește drepturile minorităților. În disonanță cu unele 

reproșuri aduse României (din interior și din exterior), politica în domeniul 

demografiei lingvistice se dovedește a fi mai mult decât satisfăcătoare, chiar și 

atunci când raportarea se face la unele țări cu o situație multiculturală și 

multilingvistică similară sau comparabilă cu cea de la noi ce au beneficiat de o 

experiență neîntreruptă și mai îndelungată a exercițiului democratic
56

. 

                                                      

53
 Conform unei ideologii lingvistice foarte răspândite, chiar dacă aceasta este lipsită de 

orice fel de fundament științific, limbile sunt inegale valoric prin însăși natura lor. 

Respectiva ideologie își are rădăcinile în prejudecățile etnocentrice care impun 

devalorizarea limbilor vorbite de alții (prezentate ca fiind urâte și rudimentare, deci 

improprii pentru utilizări mai elaborate, cum ar fi discursul literar sau științific) (Guide 

2007, 26).  

54
 Acest echilibru este întotdeauna contextual și extrem de variabil de la o țară la alta (Cf. 

gradul impecabil de cunoaștere a limbii franceze de către populația bretonofonă vs. gradul 

lamentabil de cunoaștere a limbii române de către populația maghiarofonă din arealul 

corespunzând fostei Regiuni Autonome Maghiare).  

55
 Dacă pentru generațiile mai vechi a înțelege și vorbi limba / limbile conlocuitorilor 

minoritari era un lucru firesc și aproape banal, în mod paradoxal, tocmai în perioada în care 

conceptele de pluralism cultural și de multilingvism au fost teoretizate din toate 

perspectivele și răsanalizate, interesul majoritarilor pentru limba minoritarilor s-a diluat 

semnificativ. Așa cum se prezintă lucrurile astăzi, se pare că dezideratul imperativ „cât mai 

mulți europeni trebuie să învețe cât mai multe dintre limbile Europei” (Hagège 1994, 270) 

va rămâne o simplă utopie pentru multă vreme de acum înainte.  

56
 Adevărul este totuși că, de fapt, foarte puține dintre state actuale (poate niciunul dintre 

ele) se pot mândri că ar fi capabile să evite orice risc de conflict lingvistic, chiar dacă numai 

într-o parte a teritoriului lor, mai ales că un status quo oarecare ce părea foarte clar conturat 
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1. Onomastica în spațiul românesc și european
1
 

Onomastica (fr. onomastique) în DEX este definită „disciplină lingvistică al 

cărei obiect de studiu este originea, formarea și evoluția numelor proprii”, definiția 

numelui propriu neputând fi făcută fără raportarea la apelative (Teiuș 1969). 

Atrăgând atenția că orice cuvânt se realizează pe planul mesajului și al 

semnalizării, autoarea subliniază că diferenţa dintre numele proprii şi apelative se 

manifestă pe planul mesajului, al conţinutului, nu pe acela al semnalizării, al 

expresiei, în cazul numelui comun pornindu-se de la mai multe obiecte concrete, 

spre deosebire de numele propriu, unde punctul de plecare îl constituie un singur 

obiect, ilustrând aceasta pe baza cuvântului scaun, care denumeşte orice obiect din 

această categorie, întrebuinţat în acelaşi scop şi construit ca atare. În ce privește 

numele proprii, Trost (1958) subliniază că fiind o categorie istorică, ele sunt fondate 

pe apelative prin care se făcea o descriere a purtătorului, desemnarea individuală 

devalorizând conținutul semantic al lexemului utilizat în funcţia de nume propriu 

(de exemplu, numele Floarea astăzi nu mai creează asociații cu subst. floare).  

Așadar, numele propriu posedă doar capacitatea de a desemna, pe când 

numele comun poate și însemna și desemna (Teiuș 1969). În plus, Marouzeau 

(1963) susține că numele propriu este lipsit de conţinut semantic, având o minimă 

sferă de întrebuinţare (virtual, un nume indică o singură persoană), în timp ce 

numele comun este caracterizat printr-un conţinut semantic și o vastă sferă de 

utilizare, exprimând noţiuni formate prin abstragerea particularităților comune de la 

mai multe obiecte de acelaşi fel.  

Parte integrantă a limbii fiecărui popor, „orice nume de persoană este în 

fond o secvență sonoră, folosită constant în comunicare spre a desemna o anumită 

persoană” (Ionescu 1975, 8), numele fiind considerat cheia și chintesența fiecărei 

persoane, persoana fiind, cu toate trăsăturile ei, prezentă în nume (Petrache 1998).  

                                                      

1
 Datele redate în articol preluate din: Spăriosu, Laura. 2006. „Românii din Banatul Central 

– nume de persoană.” Teză de doctorat, Universitatea din Novi Sad; Spăriosu, Laura. 2017. 

Etimologia numelor de persoană la românii din Banatul Central și de Sud. Novi Sad: 

Filozofski fakultet. Autorii au încercat să recapituleze, reabordeze și să ofere o nouă 

perspectivă asupra dezvoltării onomasticii românești și europene, să prezinte studiile în 

domeniu și să atragă atenția asupra importanței și locului onomasticii în lingvistică. 
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Vorbind de tradiţia vechi-testamentară şi culturile antice păgâne, unde 

exista o strânsă legătură între sufletul persoanei şi numele acesteia, autoarea atrage 

atenția că primitivul purta nume de fetiş sau nume de totem pentru a obține 

protejarea acestora, fiind evitate numele de zei şi de spirite malefice care ar putea 

acționa în dauna purtătorului. Romanii, de exemplu, numeau un copil Fortis nu 

pentru că noul-născut părea curajos, ci pentru a deveni astfel. La fel, credințele 

religioase au constituit „principalul factor ce determina alegerea unui nume și 

atribuirea lui” (Ionescu 1975, 19). În această ordine de idei, vorbind despre formula 

nomen este omen, I. Iordan (1979, 41-49) o traduce „de numele omului depinde 

soarta”, numele prezentând o urare pentru ce-l care-l poartă, în sensul de a fi 

înzestrat cu calități fizice și morale superioare. 

Oamenii au manifestat dintotdeauna „un interes deosebit pentru numele 

care aveau să le dea copiilor lor” (Orzac 2010, 176). Totuși, în pofida faptului că 

interesul pentru numele de persoană este foarte vechi, antroponimia (studiul 

numelor de pesoană) şi toponimia (studiul numelor de locuri), s-au constituit ca 

discipline abia în secolul 19, înființarea lor și interesul faţă de nume fiind influențat 

de caracteristicile şi valorile distincte ale acestora în raport cu celelalte cuvinte ale 

limbii (Ionescu 1975). 

Autorul pune în evidență că primele nume de persoană erau cuvinte care 

desemnau o caracteristică fizică sau morală a individului, o împrejurare legată de 

viaţa acestuia etc. Modificarea fundamentală a avut loc atunci când o serie de nume 

au devenit tradiţionale şi au început să fie atribuite fără a se mai lua în considerare 

valoarea de adevăr a numelui. Menținând forma cuvântului comun, numele de 

persoană abandonează sensul acestuia, astfel că el nu-i mai indică pe purtători, ci pe 

donatori, pe părinţi. Un nume de familie Creţu ne arată că purtătorul este fiul unei 

persoane cu acest nume, nu o persoană cu părul creţ. În timp, fiecare popor își 

creează un inventar de nume de persoană, organizate într-un sistem antroponimic cu 

trăsături distincte, astfel asigurându-se stabilitatea numelor de persoană care pot 

supravieţui nu numai circumstanțelor care au influențat formarea lor, ci şi 

cuvintelor comune din care s-au format, uneori chiar și limbii de proveniență. 

Stabilitatea numelui este într-o strânsă legătură cu mobilitatea lui, pe care, într-o 

ultimă instanţă, o determină.  

Fiecare persoană are un nume individual şi un nume de familie. Acesta din 

urmă este fix și ereditar, de obicei moștenit pe linie paternă, deosebind persoana de 

membrii altor familii, dar și integrând-o în grupul căruia îi aparține prin naştere. 
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Trebuie amintit că generalizarea uzului numelui de familie este destul de recentă. 

Înainte de oficializarea acestuia, oamenii erau desemnaţi printr-un nume unic, 

căruia i se putea adăuga un supranume. Chiar dacă în unele cazuri acesta din urmă 

se transmitea din tată în fiu, purtarea lui nu era obligatorie, putând fi oricând 

schimbat. Numele individual, atribuit la naștere, deosebeşte persoana de ceilalţi 

membri ai familei, iar în limbile în care acesta stă în fața numelui de familie, se 

numește prenume. Prenumele este folosit fie în forma lui oficială, fie sub forma 

unui diminutiv sau hipocoristic. Spre deosebire de diminutive, care se formează prin 

adăugarea unui sufix, fiind proprii și cuvintelor comune, hipocoristicele, forme care 

iau naștere prin reducere, exprimând sentimente de afecțiune, sunt specifice doar 

numelor de persoană. Nu de rare ori, hipocoristicele apar într-o formă cu totul 

modificată, astfel că este foarte dificil de a detecta numele de la care au luat naștere. 

Un exemplu foarte bun în acest sens este prenumele Ion, cu formele diminutivale și 

hipocoristice Ionel, Nelu, Neluțu, Luțu, transformările fiind atât de drastice, uneori 

nemaiavând nimica comun cu baza de la care s-a pornit (Ionescu 1975). 

Numele de persoană sunt supuse unei influențe permanente a inovaţiei şi 

modei. Unui nou-născut i se poate acorda un nume străin, al cărui destin poate fi fie 

dispariția odată cu persoana care l-a purtat, fie transmiterea și acceptul în sistemul 

de denominaţie românesc, unde poate deveni tradiţional. Din acest punct de vedere, 

inventarul antroponimelor are un caracter deschis, dinamic (Tomescu 2001), 

alegerea și atribuirea numelui fiind „un act de voinţă din partea părinţilor; de aceea 

opţiunea acestora de a rămâne conservatori, urmând tradiţia, sau de a fi în pas cu 

moda este subiectivă” (Zăbavă 2008, 395). În plus, unii autori fac o paralelă între 

moda lingvistică și cea vestimentară, atrăgând atenția că „nu tot ce se poartă la un 

moment dat este bun, corect şi frumos, dar nici nu trebuie automat respins orice iese 

din obişnuinţa noastră lingvistică sau contravine gustului personal” (Gruiţă 2006, 

9). 

Este evident că „în viaţa noastră de zi cu zi moda îşi pune tot mai accentuat 

amprenta. Nici în onomastică nu a trecut neobservată această influenţă” (Zăbavă 

2008, 393), literatura, muzica, filmul, fiind dintotdeauna surse foarte căutate în 

alegerea prenumelor (Ionescu 1975). Totuși, indiferent de faptul dacă ne place sau 

nu ne place numele pe care-l purtăm, indiferent de faptul dacă este vorba despre 

unul tradițional sau despre unul modern, dorim să aflăm ce semnificaţie are şi de 

unde provine. 
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2. Studii, realizări, contribuții: cronologie și observații 

Deşi cercetarea numelor de persoană româneşti a devenit o preocupare mai 

vie la începutul veacului 20, abia „în al patrulea deceniu au apărut două încercări de 

sinteză regională, fără însă ca vreuna dintre acestea să ajungă a stabili baza 

hagiografică şi nici principiile ce domină această ramură a onomasticii” 

(Constantinescu 1963, V). Este vorba despre contribuțiile lui Ștefan Paşca (1936). 

Nume de pesoane și de animale în Țara Oltului și Ion Aurel Candrea (1935-1936). 

Onomastica română cu privire specială la onomastica Olteniei.  

Cu toate că abordează un material dintr-o singură regiune, studiul lui Pașca 

„este primul care pune în lumină trăsăturile generale ale sistemului antroponimic 

românesc” (Teiuș 1969, 7). Pe de altă parte, studiul lui Candrea, deși axat pe un 

cadru mai larg, redă informații obscure, investigând un număr foarte mic de 

documente. În plus, un „handicap” al ambelor lucrări este că autorii acceptă 

concluzii false privitoare la antroponimele româneşti ale unor cercetători străini, 

precum Miklosich (1860), Maretić (1885) și Weigand (1921). În acest sens, trebuie 

remarcată opinia lui Weigandt despre inexistența unui sistem onomastic românesc 

propriu, punând sub semn de egalitate tot elementul slav în onomastica românească 

cu cel bulgar care, în opinia sa, a fost extrem de mare (Constantinescu 1963).  

Ținând cont de faptul că „aproape toate studiile de toponimie şi 

antroponimie se opresc la discutarea unui material onomastic concret, atestat în 

diferite documente sau adunat direct prin anchete pe teren” (Teiuş 1969, 7), trebuie 

subliniată importanța cercetării materialuluiui antroponimic înregistrat în 

documentele scrise din sec. 11 până în sec. 19, lămurindu-se „originea, filiația și 

sensul celor mai familiare unor nume de persoană actuale și a multor toponime 

derivate din acestea, care adeseori au fost greşit înţelese în studiile istorice” 

(Constantinescu 1963, XI). În plus, autorul atrage atenția că cercetările întreprinse 

în perioda respectivă prezentau, în mare, o sinteză fie după modelul lui Miklosich 

(1860) pentru onomastica slavă, lui Maretić (1935) pentru cea sârbo-croată, sau lui 

Weigand (1921) pentru cea bulgară. În domeniul onomasticii româneşti, astfel de 

încercări lipsesc. Totuși, trebuie menționată lucrarea lui Nicolae Iorga (1934). Nume 

de botez la români, care face o clasificare a numelor de persoană, distingând câteva 

perioade în evoluţia onomasticii române. Deși lucrarea merită să fie luată în seamă, 

cele mai multe nume prezentate ca inexplicabile justifică, în opinia autorului, 

originea lor tracică, în realitate nefiind decât simple scurtări sau deformări din nume 
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calendaristice. De altfel, „şi studiile cercetătorilor străini amintiţi prezintă o lacună 

de seamă în ce priveşte categoria numelor creştine calendaristice, tratate numai 

tangenţial” (Constantinescu 1963, XII).  

 Investigarea formelor vechi ale numelor din documente, cu scopul de a 

lămuri etimologia, a relevat-o Vasile Bogrea (1920). Vorbind despre toponimie, 

autorul subliniază că fără cercetarea documentelor, etimologiile cele mai plauizibile 

se pot dovedi false şi, invers, cele mai neverosimile se pot dovedi juste, susținând că 

relevarea enigmelor toponimice trebuie făcută consultându-se documentele istorice 

unde apare forma arhaică sau una intermediară ce descoperă originea. Acest 

principiu „este cu atât mai valabil în studiul antroponimelor pentru că ele circulă în 

vorbirea curentă mai frecvent decât toponimele şi dau naştere unui mare număr de 

derivate” (Constantinescu 1963, XII).  

O contribuție valoroasă în studiul antroponimiei românești este Dicționarul 

onomastic românesc al lui Nicolae A. Constantinescu (1963) conceput în trei 

capitole: 1. nume calendaristice (biblice); 2. nume laice; 3. nume rar folosite. Menit 

a servi, înainte de toate, cercetărilor istorice şi lingvistice, prin materialul 

documentat şi sistematizat, „Dicţionarul utilizează pentru întâia oară izvorul 

hagiografic, confirmă, prin numeroase documente, forme de nume derivate şi 

etimologii care, în mod formal, ar părea neverosimile, şi revizuieşte o sumă de 

explicări eronate cuprinse în lucările anterioare de onomastică” (Constantinescu 

1963, VIII). Un studiu notabil este și cel al lui Alexandru Graur (1965). Nume de 

persoane, „în care găsim o serie de probleme legate de sistemul antroponimic în 

general, ilustrate cu exemple concrete din diferite limbi” (Teiuș 1969, 7). 

În această ordine de idei, menționăm și contribuțiile lui Christian Ionescu, 

Mica enciclopedie onomastică şi Dicţionarul de onomastică. Primul studiu din 

1975, se adresează specialistului și cititorului interesat de originea numelor de 

persoană. Concepute sub forma unui dicţionar de prenume româneşti, fiecare 

articol despre un prenume redă o scurtă istorie a acestuia, conținând informaţii 

despre originea și vechimea numelui, răspândirea în Europa, căile de pătrundere, 

circulaţia şi frecvenţa la români, formele derivate şi hipocoristice, corespondentele 

în alte limbi (Ionescu 1975).  

Comparativ cu Mica enciclopedie, Dicţionarul de onomastică din 2001 este 

o ediţie amplu revăzută şi completată, atât cu date referitoare la etimologii, cât și cu 

informaţii de natură religioasă și despre ziua onomastică.  
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La fel, amintim și studiile Onomastică românească și Nume de persoane şi 

nume de locuri româneşti, de Ioan Pătruț, apărute în 1980 și 1984. 

Deși caracterul predominant al primei lucrări este antroponimia, fiind 

analizate şi explicate şi nume de locuri, „ea se înscrie, în aceeaşi măsură, şi în 

perimetrul toponimiei” (Pătruț 1980, 5). Autorul demonstrează că nume ca Bogrea, 

Bogza, Comşa, foste hipocoristice, „şi-au schimbat, de-a lungul veacurilor, 

funcţiunea, devenind, aproape toate, nume de familie şi supranume” (Pătruț 1980, 

5), indicând astfel regenerarea fondului prenumelor în antroponimia românească, 

funcţiunea toponimică a hipocoristicelor în cauză contribuind la menţinerea lor. Cea 

de-a doua lucrare - Nume de persoane şi nume de locuri româneşti - este o 

contribuţie la investigarea provenienţei numelor de persoană şi de locuri. Vorbind 

despre un număr considerabil de nume de locuri provenite din nume de persoană, 

autorul pune în lumină și lămurește relaţia strânsă dintre antroponime şi toponime. 

Următoarea realizare este Dicţionar al numelor de familie româneşti, de 

Iorgu Iordan din 1983. Numele prezentate în lucrare au fost adunate de-a lungul 

unui şir lung de ani, fie pe baza actelor de stare civilă, fie pe baza listelor de nume a 

celor născuţi, căsătoriţi sau morţi, găsite la bisericile din diferite localităţi. Deși este 

vorba despre primul dicţionar al numelor de familie, autorului i se reproșează 

atribuirea originii false - bulgare, ucrainiene, maghiare etc. - unor nume româneşti.  

Referindu-ne la studiile de antroponimie, mai amintim: Dicţionar 

enciclopedic al numelor de botez, de Tatiana Petrache din 1998, în care este redată, 

pe scurt, originea şi semnificaţia numelor de persoană, precum şi denumirile 

sfinţilor în calendarul ortodox românesc. Acestei liste adăugăm și Dicţionar 

onomastic, de Diana Antonescu şi Marieta Vincler, scos în 1999, un mic ghid 

pentru aceia care vor să se iniţieze în problema originii şi a semnificaţiei numelor 

de persoană, și Nume de femei în vechi acte istorice, de Aspazia Reguș şi Corneliu 

Reguș, din 1999. Menționăm și cercetarea Numele de persoană la români. 

Perspectivă istorică din 2001, de Domnița Tomescu. În volum sunt abordate 

originile și evoluția numelor de persoană românești, cercetate pe baza unui bogat 

material documentar din fondul arhivistic național, cu referire la proveniența 

numelor de persoană, actul denumirii și tipul denominativ. 

Pe lista lucrărilor de specialitate se enumeră și Onomastica sârbilor și a 

croaților din România (nume de persoane și nume de locuri) scos în 2006, de Mile 

Tomici. Precum indică titlul în sine, studiul este conceput sub forma unui dicționar 
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în care amplul corpus onomastic, colectat în perioda 1963-2006, este divizat în 

două capitole, primul fiind dedicat antroponimiei, adică semnificației și originii 

numelor de persoană înregistrate la populația de origine sârbă și croată în județele 

Timiș, Caraș-Severin și în Arad, cel de-al doilea capitol fiind consacrat toponimiei. 

O contribuție recentă este volumul Onomasticon. Studii despre nume și 

numire I, care are drept scop de a pune în lumină interferențele multietnice 

reflectate în antroponimia maramureșeană. Apărut în 2010, coordonat de Oliviu 

Felecan, studiul este axat „pe investigarea peisajului antroponimic românesc, în 

general, și a celui maramureșean, în particular, precum și oferirea unui cadru 

pluridisciplinar, inovativ, în ceea ce privește studierea prenumelor actuale” 

(Felecan 2010c: 9). Atragem atenția că cercetările onomastice au devenit obiect de 

studiu pentru cercetătorii băimăreni acum patru decenii, studii notabile apărând la 

trecerea dintre două veacuri: Ștefan Vișovan. 2003. Note de antroponimie istorică 

maramureșeană; Oliviu Felecan. 2004. L'antroponimia rumena tra Est ed Ovest; 

Oliviu Felecan. 2007. Interferențe româno-slave în antroponimia maramureșeană 

(1987-2007); Ștefan Vișovan. 2007. Studii și articole de onomastică; Daiana 

Felecan. 2008. Nume noi pentru năravuri vechi; Ștefan Vișovan, și Mircea Farcaș, 

coord. 2007. Dicționar de frecvență a numelor de familie din Maramureș; Oliviu 

Felecan. 2009a. Interferențe multietnice reflectate în antroponimia maramureșeană; 

Oliviu Felecan. 2009b. Limba română în context european; Oliviu Felecan. 2010a. 

A Diachronic Excursion into the Anthroponymy of Eastern Romania; Oliviu 

Felecan. 2010b. Antroponime romanice în spațiul maramureșean contemporan; 

Oliviu Felecan, coord. 2010c. Onomasticon. Studii despre nume și numire I. 

Daiana Felecan. 2011a. Antroponime neconvenționale românești: tipare de 

construcție și funcție discursivă – premise ale cercetării; Daiana Felecan. 2011b. 

Names within the Romanian Public Space: Formation Patterns and Communicative 

Functions; Daiana Felecan. 2012a. Antroponime cu valoare generică în limba 

română; Daiana Felecan. 2012b. Antroponimele neoficiale (AN) – Realizări 

discursive ale „nivelului individual” al limbajului” / Unofficial Anthroponyms – 

Discoursive Accomplishments of the “Individual Levels” of the Language; Daiana 

Felecan 2012c. Pragmatica actului de numire personală neconvențională / The 

Pragmatics of Unconventional Personal Naming; Oliviu Felecan, coord. 2011. 

Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică, Ediția I, 

Interferențe multietnice în antroponimie. Oliviu Felecan, ed. 2012. Name and 

Naming: Synchronic and Diachronic Perspectives; Oliviu Felecan. 2013a. Un 
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excurs onomastic în spațiul public românesc actual; Oliviu Felecan, ed. 2013b. 

Proceedings of the Second International Conference on Onomastics ”Name and 

Naming”. Onomastics in Contemporary Public Space; Oliviu Felecan, and Alina 

Bugheșiu, eds. 2013c. Onomastics in Contemporary Public Space; Oliviu Felecan, 

and Daiana Felecan, eds. 2014. Unconventional Anthroponyms: Formation 

Patterns and Discursive Function. 

Privitor la studiile apărute în Serbia, menționăm: Milica Grković. 1977. 

Rečnik ličnih imena kod Srba, în care sunt prezentate și explicate etimologic cele 

mai frecvente prenume în onomastica sârbească; Gordana Vuković şi Ljiljana 

Nedeljkov. 1983. Rečnik prezimena Šajkaške (XVIII i XIX vek), studiu dedicat 

cercetării numelor de familie în regiunea Šajkaška; Velimir Mihajlović. 2002. 

Srpski prezimenik, unde autorul înregistrează și lămurește originea celor mai 

frecvente nume de familie sârbești. 

Prezentând pe scurt cele mai de seamă contribuții românești și sârbești, 

enumerăm în ordine cronologică și studiile în onomastica europeană: Albert Dauzat. 

1951. Dictionnaire des noms de personne et de famille; Alan Gardiner. 1965. The 

theory of proper names, A controversial essay, 2-nd edition; Max Gottschald. 1954. 

Deutsche namenkunde; Carlo Tagliavini. 1955. Un nome al giorno; Alejandro 

Cioranescu. 1958-1961. Diccionario Etimológico Rumano; Alfonso Burgio. 1970. 

Dizionario dei nomi propri di persona; Basil Cottle. 1978. The Pinguin Dictionary 

of Surnames. Subliniem importanța dicționarului lui Tagliavini, „întrucât lingvistul 

italian, în afara unor contribuţii proprii, a preluat cu remarcabil spirit critic tot ce 

este mai bun în acest domeniu” (Ionescu 2001, 8). 

În final, atragem atenția asupra cercetărilor întreprinse în Voivodina. Deși 

remarcăm un număr mic de realizări, menţionăm contribuțiile lui Radu Flora, Nume 

de familie româneşti din Banat și Porecle româneşti din Banatul Iugoslav, apărute 

în anul 1976. Remarcăm și Contribuţii la studiul onomasticii din Voivodina din 

1977 de Ioniță Vasile. 1977, precum și Onomastica românilor din Banatul Sârbesc 

Central: studii de antroponimie, din 2014 și Etimologia numelor de persoană la 

românii din Banatul Central și de Sud, din 2017, ambele aparținând Laurei 

Spăriosu. Prima realizare prezintă considerații generale referitoare la numele de 

persoană înregistrate la populația românească în sec. 20 de pe acest teritoriu și un 

amplu material constituit din liste de antroponime selectate din registrele matricole 

de la 1900 la 2000. Listele de antroponime sunt grupate în cinci secţiuni, după 

localităţile incluse în corpus: Ecica, Iancaid, Sărcia, Torac şi Uzdin, fiecare cu 
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particularităţi privind structura populaţiei, interacţiuni, obiceiuri. Cea de-a doua 

realizare este elaborată pe baza tezei de doctorat Românii în Banatul Central – 

nume de persoană (2006), scopul acestei cercetări fiind întocmirea un inventar al 

numelor de persoană în localităţile româneşti de pe teritoriul Bantului Central și de 

Sud - Ecica, Iancaid, Sărcia, Torac şi Uzdin - cu accentul pe etimologia lor. 

Corpusul îl constituie antroponimele colectate din registrele matricole, care apar pe 

parcursul veacului trecut, de la 1900 la 2000, alcătuindu-se o listă a prenumelor în 

ordine alfabetică, cu explicații despre originea și semnificația numelui, răspândirea 

în Europa, căile de pătrundere, formele derivate şi hipocoristice, corespondentele în 

alte limbi. Cartea constituie constituie un reper în onomastica românească actuală, 

un exemplu de cercetare acribioasă și spornică (cu atât mai mult cu cât terenul pare 

unul „arid” și greu de „desțelenit”), fiind, în același timp, și o lucrare 

interdisciplinară, de cea mai pură factură filologică, cu implicații practice, didactice, 

dar și culturale în cel mai larg sens al termenului. 

3. Onomastica și lingvistica: importanța și locul 

Strâns legată de delimitarea sferei onomasticii este problema locului 

acesteia printre celelealte ramuri ale lingvisticii. 

Mai persistă şi astăzi părerea că onomastica ocupă un loc marginal în 

lingivistică. Aceasta este rezultatul modului în care a fost pusă problema. S-a pornit 

de la ideea că materia studiată de onomastică s-ar deosebi de materia principală a 

lingvisticii (Graur 1965). E adevărat că în ceea ce priveşte vocabularul limbii, 

exceptând numele proprii, relaţia care se fixează între corpul sonor al cuvântului şi 

învelişul lui şi care ajută la transmiterea limbii din tată în fiu, se păstrează mai mult 

sau mai puţin neschimbată, pe când la fixarea şi păstrarea unor nume proprii 

intervine, de cele mai multe ori, arbitrariul. Aceasta se întâmplă tocmai din cauză că 

învelişul lor sonor nu este legat de un anumit conţinut semantic (Teiuș 1969). 

Numele proprii fac parte din lexicul limbii. Ca atare, ele pot contracta 

diferite relaţii sintactice în propoziţie sau în frază, ca şi celelalte elemente lexicale 

ale limbii, ajutând astfel la realizarea comunicării. Pe acest plan, se poate evidenţia 

legătura dintre onomastică şi gramatică. 

În domeniul lexicului găsim o permanentă trecere a apelativelor în nume 

proprii şi invers, a numelor proprii în apelative (Tagliavini 1955). Acest fapt 
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determină îmbogăţirea vocabularului cu sensuri şi cuvinte noi. Totodată, 

onomastica introduce în limbă noi procedee de formare a cuvintelor. 

Studiul numelor de persoană oferă date importante nu numai lingvisticii, ci 

şi altor ştiinţe. Elemente ale limbii reflectă prompt modificările produse în societate, 

numele aducând informaţii preţioase despre fazele trecute ale civilizaţiei umane, 

fiind, ca şi descoperirile arheologice, depozitare ale modului de viaţă materială şi 

spirituală. Curiozitatea pe care o manifestă oamenii faţă de numele lor implică, însă, 

şi o motivaţie de ordin subiectiv. În uz, fiecare nume este intim legat de 

personalitatea celui care îl poartă, cu tot ce are el cunoscut sau misterios. Simpla 

pronunţare a numelui cuiva - adevărat simbol al persoanei în faţa lumii – poate 

declanşa în noi stări afective complexe, reflectând relaţiile ce ne leagă de persoana 

numită. Istoria fiecărui nume în parte este, în ultimă instanţă, un domeniu de 

interferenţă în care obiectivul şi subiectivul se îmbină şi se influenţează nu rareori 

într-o manieră cu totul surprinzătoare (Ionescu 1975). 

Autorul subliniază că valoarea deosebită pe care o au numele proprii pentru 

studiul limbii este determinată, în primul rând, de îndelungata lor persistenţă în 

timp, în ciuda modifcărilor la care sunt supuse. Numeroase limbi vechi din care nu 

s-a păstrat uneori niciun text, au putut fi cunoscute şi clasificate numai prin analiza 

unor nume de locuri şi persoane, create în aceste limbi şi ajunse până la noi. Este 

cazul limbilor celtă, iberă, ligură, iliră, frigiană, tracă. Deşi, în general, numele 

proprii urmează aceeaşi evoluţie fonetică ca şi celelalte cuvinte ale limbii, sunt 

numeroase cazurile când ele păstrează trăsături fonetice şi morfologice din stadiile 

mai vechi ale limbii şi care altfel n-ar putea fi cunoscute. Mai mult chiar, sub formă 

de nume de locuri şi persoane, se păstrează sensuri sau cuvinte ieşite din uz. 

Etimologia este cu siguranţă domeniul cel mai fascinant al lingvisticii, nu 

numai pentru publicul larg, ci şi pentru specialişti, cu deosebirea că aceştia sunt 

conştienţi de faptul că acest domeniu este şi cel mai dificil (Hristea 1968; Ionescu 

1975).  

Etimologia s-a născut în vechea Grecie, unde era practicată de istorici, 

geografi, filozofi. Căutând să justifice poziţia socială şi politică a unei persoane, 

familii sau cetăţi prin găsirea unor eroi eponimi, primii etimologişti au trebuit, în 

mod fatal, să se ocupe de numele proprii. Reconstituirea istoriei cuvântului şi 

descoperirea „adevăratului lui înţeles”, nu era posibilă fără temeinice şi numeroase 

cunoştinţe despre limbaj şi despre fiecare limbă în parte, cunoştinţe care, acumulate 
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în decursul timpului, au dus la constituirea, în secolul 19, a ştiinţei limbii. 

Dificultăţile legate de stabilirea unei etimologii corecte explică prudenţa, reticenţa 

şi chiar renunţarea, astfel că sunt din ce în ce mai puţini lingvişti care se ocupă de 

etimologia cuvintelor (Ionescu 1975). 

 A face etimologie înseamnă a stabili existenţa unei relaţii între două 

cuvinte, etimonul sau baza şi derivatul său morfologic ori semantic. Legătura se 

poate face fie între elemente ale aceleiaşi limbi, fie între elemente aparţinând unor 

limbi diferite, când este vorba despre împrumuturi. Cum fiecare cuvânt reprezintă 

unitatea dintre latura sonoră şi semnificaţie, istoria cuvântului comun poate fi 

refăcută urmărind şi comparând ambele elemente (Ionescu 1975). Totuși, lucrul 

acesta nu este posibil la numele proprii, întrucât multe dintre ele nu mai au sens sau 

acesta are o natură deosebită, care sprijină, într-o măsură mult mai mică, studiul 

etimologic. În acest caz, cercetarea trebuie să se sprijine mai mult pe latura sonoră a 

cuvântului. Folosind comparaţia între limbi, se poate ajunge, trecând de la un 

etimon la altul mai îndepărtat, până la etimonul iniţial. În rezolvarea etimologiei 

oricărui cuvânt trebuie să se respecte o serie întreagă de criterii, ca, de pildă, 

cronologia (etimonul trebuie să fie mai vechi decât derivatul său), transmiterea 

(pentru ca un cuvânt să poată trece dintr-o limbă în alta între grupurile lingvistice 

trebuie să existe contacte social-culturale în timp şi spaţiu), etc. (Ionescu 1975; 

Graur 1955). Dacă, în principiu, lipsa atestărilor documentare nu afectează 

corectitudinea etimologiei unui cuvât comun, pentru numele proprii, ea depinde în 

primul rând de numărul şi calitatea informaţiilor pe care le avem despre nume. 

Lipsa acestora poate face chiar imposibilă găsirea etimonului corect (Ionescu 1975). 

Onomastica este strâns legată de dialectologie. Aceste ramuri se 

completează reciproc: pe de-o parte, numele proprii pot conserva stadii arhaice ale 

unor fapte fonetice, morfologice sau sintactice din graiurile populare, ajutând astfel 

la interpretarea lor, iar, pe de altă parte, adesea se întâmplă ca unele nume proprii să 

nu poată fi explicate decât prin intermediul unor cuvinte regionale (Spariosu 2006). 

Am enumerat aici doar câteva dintre legăturile onomasticii cu celelalte 

ramuri ale lingvisticii, fără a avea pretenţia de a epuiza problema, intenția fiind de a 

sublinia interdependenţa dintre ele, scoţând astfel în relief rolul pe care-l ocupă 

studiul numelor proprii în lingvistică. 
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The aim of this research is to make an inventory of the most frequent male and female 

anthroponyms in the Romanian villages in the central and south Serbian Banat region: 

Ecica, Iancaid, Sărcia, Torac, Uzdin and to explain their etymology in terms of 

European onomastics and context. The corpus has been collected from the registers of 

births and the analysis of these anthroponyms appearing in the 20
th

 century, regarding 

their origin, spread in Europe, presence in the Romanian onomastics, derived and 

hypocoristic forms, corresponding forms in other languages, was carried out. At 

present, these anthroponyms, although much less revered, managed, despite the time, to 

maintain. However, the vast majority is no longer in use. Likewise, after the World War 

I, besides to traditional names, which still endured, Slavic names appeared after 1920. 

Following the colonization of people from Bosnia and Herzegovina in 1945, the 

inventory of these names increased accordingly. Finally, in the last decades of the 20
th
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century, a sudden influx of modern personal names from Western European languages 

has occurred.  

Key words: European onomastics and context, etymology, anthroponyms, the 

Romanians, central Serbian Banat region, south Serbian Banat region.  

1. Preliminarii 

Onomastica, „disciplină lingvistică al cărei obiect de studiu este originea, 

formarea și evoluția numelor proprii” (DEX 1998), stârnește dintotdeauna 

curiozitatea cercetătorilor. Totuși, în pofida faptului că interesul pentru numele de 

persoană este foarte vechi, antroponimia (studiul numelor de pesoană) şi toponimia 

(studiul numelor de locuri), s-au constituit ca discipline abia în sec.al XIX-lea, 

înființarea lor și interesul faţă de nume fiind influențat de caracteristicile şi valorile 

distincte ale acestora în raport cu celelalte cuvinte ale limbii (Ionescu 1975). 

În această oridine de idei, autorul atrage atenția că primele nume de 

persoană erau cuvinte care desemnau o caracteristică fizică sau morală a 

individului, o împrejurare legată de viaţa acestuia etc. Modificarea fundamentală s-a 

produs atunci când o serie de nume au devenit tradiţionale şi au început să fie 

atribuite fără a se mai lua în considerare valoarea de adevăr a numelui. Altfel spus, 

fără a se renunța la forma cuvântului comun, pe care-l are la bază, numele de 

persoană abandonează sensul acestuia, indicându-i nu pe purtători, ci pe donatori, 

pe părinţi. Astăzi un nume de familie Creţu arată că purtătorul este fiul unei 

persoane cu acest nume, nu o persoană cu părul creţ. În timp, fiecare popor își 

creează un inventar de nume de persoană, organizate într-un sistem antroponimic cu 

trăsături distincte, astfel asigurându-se stabilitatea numelor de persoană care pot 

supravieţui nu numai circumstanțelor care au influențat formarea lor, ci şi 

cuvintelor comune din care s-au format, uneori chiar și limbii de proveniență.  

În epoca noastră, fiecare persoană are un nume individual şi un nume de 

familie. Acesta din urmă este fix și ereditar, de obicei moștenit pe linie paternă, 

deosebind persoana de membrii altor familii, dar și integrând-o în grupul căruia îi 

aparține prin naştere. Numele individual, atribuit la naștere, deosebeşte persoana de 

ceilalţi membri ai familei, iar în limbile în care acesta stă în fața numelui de familie 

se numește prenume. Prenumele este folosit fie în forma lui oficială, fie sub forma 

unui diminutiv sau hipocoristic. Spre deosebire de diminutive, care se formează prin 

adăugarea unui sufix, fiind proprii și cuvintelor comune, hipocoristicele, forme care 
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iau naștere prin reducere, exprimând sentimente de afecțiune, sunt specifice doar 

numelor de persoană. Nu de rare ori, hipocoristicele apar într-o formă cu totul 

modificată, astfel că este foarte dificil de a detecta numele de la care au luat naștere. 

Un exemplu foarte bun în acest sens este prenumele Ion, cu formele diminutivale și 

hipocoristice Ionel, Nelu, Neluțu, Luțu, transformările fiind atât de drastice, uneori 

nemaiavând nimica comun cu baza de la care s-a pornit (Ionescu 1975). 

Numele de persoană sunt supuse unei influențe permanente a inovaţiei şi 

modei. Unui nou-născut i se poate acorda un nume străin, al cărui destin poate fi fie 

dispariția odată cu persoana care l-a purtat, fie transmiterea și acceptul în sistemul 

de denominaţie, unde poate deveni tradiţional. Din acest punct de vedere, inventarul 

antroponimelor are un caracter deschis, dinamic (Tomescu 2001), alegerea și 

atribuirea numelui fiind „un act de voinţă din partea părinţilor; de aceea opţiunea 

acestora de a rămâne conservatori, urmând tradiţia, sau de a fi în pas cu moda este 

subiectivă” (Zăbavă 2008, 395). În acest sens, unii autori chiar fac o paralelă între 

moda lingvistică și cea vestimentară, unde „ca şi în vestimentaţie, nu tot ce se 

poartă la un moment dat este bun, corect şi frumos, dar nici nu trebuie automat 

respins orice iese din obişnuinţa noastră lingvistică sau contravine gustului 

personal” (Gruiţă 2006, 9). 

În consecință, putem afirma că „în viaţa noastră de zi cu zi moda îşi pune 

tot mai accentuat amprenta. Nici în onomastică nu a trecut neobservată această 

influenţă” (Zăbavă 2008, 393), literatura, muzica, filmul, fiind sursele cele mai 

căutate în alegerea prenumelor (Ionescu 1975). Totuși, indiferent de faptul dacă ne 

place sau nu ne place numele pe care-l purtăm, indiferent de faptul dacă este vorba 

despre unul tradițional sau despre unul modern, dorim să știm ce semnificaţie are şi 

de unde provine. 

În lumina celor menționate, scopul acestui articol este de a enumera, 

consultând registrele matricole, antroponimele masculine și feminine cu cea mai 

ridicată frecvență diacronică în localităţile româneşti de pe teritoriul Bantului 

Sârbesc Central și de Sud: Ecica, Iancaid, Sărcia, Torac (Toracu-Mare şi Toracu-

Mic) şi Uzdin în sec. al XX-lea și de a explica etimologia lor.
1
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Articol elaborat pe baza materialului prezentat în: Spăriosu, Laura. 2006. „Românii din 
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2. Sistemului antroponimic al românilor din Banatul Sârbesc Central și de 

Sud: observații generale 

În ce privește cele peste 1100 de nume de persoană înregistrate și analizate, 

referitor la notarea acestora în registre, identificăm patru perioade distincte: 

 

1.  1900-1919, când, datorită influenţei austro-ungare, notarea numelor s-a 

făcut în limba maghiară;  

2.  1920-1941, notarea făcându-se cu alfabetul chirilic; 

3.  1942-1945, când notarea s-a făcut alfabetul latin; 

4.  1945 - prezent, notarea făcându-se cu alfabetul chirilic. 

  

Începând cu anul 1900 şi până după Primul Război Mondial, pe lângă 

antroponimele tradiţionale întâlnite la populaţia românească, înregistrăm o serie de 

antroponime maghiare şi germane. Prezenţa lor se explică prin faptul că în 

localităţile româneşti de pe acest teritoriu au trăit familii de meseriaşi, de origine 

maghiari sau nemţi. Precum s-a menţionat, prenumele în această perioadă au fost 

scrise și transpuse în registre în limba maghiară: Alexandru - Sándor; Andrei - 

András; Anghelina - Angyalka; Augustin - Ágoston; Avram - Abrahám; Barbara - 

Borbála; Catiţa - Katalin; Dezideriu - Dezsö; Elisabeta, Saveta – Erzsébet; Filip - 

Fülöp; Floarea – Virág, Flora; Gheorghe - György; Ilia - Illés; Iosif - József; Iuliu 

- Gyula; Luca - Lukács; Magdalena - Magdolna; Margareta - Margit; Martin - 

Márton; Matei - Mátyás; Mihai - Mihály; Nicolae - Miklós; Pavel - Pál; Petru - 

Péter; Ştefan - István; Todor - Tivadar; Toma - Tamás; Vasa – Vazul; Vichentie - 

Vince. 

Totuși, o situaţie specifică avem la Torac, unde prenumele sunt scrise fie în 

original, fie că după forma maghiară este trecută forma românească, de exemplu: 

Sándor (Alexandru) Balos.  

Cu privire la antroponimele tradiţionale întâlnite la populaţia românească, 

constatăm că ele sunt, cu precădere, aceleaşi în toate cele cinci aşezări: 

 

                                                      

de Sud. Novi Sad: Filozofski fakultet. Intenția autorilor este de a recapitula, reaborda și de a 

oferi o nouă privire asupra sistemului antroponimic al românilor de pe aceste meleaguri. 
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1. Ecica: Ana, Aurel, Floarea, Gheorghe, Gheorghina, Ion, Ionel, Iosif, Iulian, 

Iuliana, Maria, Mădina, Mărioara, Petru, Roman; 

2. Iancaid: Ana, Gheorghe, Luciana, Maria, Pavel, Persida, Todor, Valeriu, 

Vioara; 

3. Sărcia: Ana, Elisabeta, Floarea, Ion, Iosif, Maria, Nicola, Pavel, Petru, 

Valeriu, Vioara; 

4. Torac: Ana, Anghelina, Catiţa, Costa, Floarea, Gheorghe, Ion, Iosif, 

Iuliana, Maria, Petru, Todor, Vichentie, Vioara; 

5. Uzdin: Adam, Ana, Costa, Floarea, Florica, Gheorghe, Ion, Linca, Maria, 

Petru, Sofia, Todor, Vasa. 

 

Majoritatea prenumelor tradiţionale se enumeră, totodată, printre cele mai 

frecvente. Dăm lista: 

 

I. Antroponime masculine: 

Gheorghe (349)
2
 Todor (221) 

Adam (329)  Pavel (143) 

Ion (291)  Vasa (130) 

Moise (252)  Sima (115) 

Petru (236)   Nicola (111). 

 

II. Antroponime feminine: 

Ana (614)  Anuica (136) 

Maria (386)  Florica (126) 

Floarea (377)  Aniţa (69) 

Sofia (321)  Viorica (63) 

Doina (271)  Livia, Mărioara, Silvia (59). 

3. Contextul european al antroponimelor cu cea mai ridicată frecvență 

diacronică și locul lor în onomastica europeană 

Antroponimele în discuție le prezentăm în ordine alfabetică, sub forma unui 

mic dicționar. Articolele conțin informaţii despre originea și semnificația numelui, 

                                                      

2
 Cifrele între paranteze indică de câte ori este înregistrat antroponimul respectiv. 
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răspândirea în Europa, căile de pătrundere la români, formele derivate şi 

hipocoristice, corespondentele în alte limbi, concepția și datele fiind preulate din 

Ionescu (1975; 2001) și Petrache (1998). 

 

1. Adam - prenume nu prea frecvent în onomastica românească 

contemporană, Adam reproduce vechiul nume biblic ebraic ’Adam. Nume 

potrivit mitului biblic, al primului om, creat de Dumnezeu din lut, „după 

chipul şi asemănarea sa”, ebr. ’Adam a dus la serioase dispute etimologice, 

soluţiile propuse pentru a-i explica originea fiind multe şi diferite. Una din 

cele mai vechi explicaţii, sugerată chiar în Geneză, apropie numele pers. de 

ebr. ’adhamah „sol, pământ”, această etimologie fiind respinsă de o mare 

parte dintre specialişti. O altă etimologie propusă porneşte de la cvt. ebr. 

’adham, care desemna specia umană în general, „omul”, şi uneori avea 

sensul de „bărbat”. Alte încercări etimologice recurg la explicarea lui 

’Adam prin etiopiană „a fi frumos”, arabă „a se uni, a fi sociabil”, sau 

asiriană „a face, a produce”. Răspândit în Europa, Adam este mult mai 

frecvent la catolici decât la ortodocşi. Intrat în onomastica româneacă 

prinfilieră slavă, enumerăm și derivatele: Adaman, Adămiţă, Adămul, 

Adămuş, Adămuţ, Adamachi. Foarte puţin deosebite de forma general 

europeană Adam sunt formele it. Adamo şi sp. Adán.  

 

2. Ana - este unul dintre cele mai răspândite şi frecvente prenume fem., care 

reproduce un vechi nume de persoană ebraic Hannah. Specialiştii apropie 

numele ebraic de vb. hanan „a avea milă, a binevoi”, divergenţe de păreri 

existând numai în ceea ce priveşte forma originară a numelui. În mod 

curent, se consideră că Hannah provine dintr-un subst. cu sensul de „milă, 

bunăvoinţă”, dar, dat fiind specificul vechii onomastici biblice, este 

preferabilă o altă interpretare, care include numele în discuţie în familia 

teoforicelor frazeologice: Hannah ar fi, deci, o abreviere, prin eliminarea 

numelui divinităţii, dintr-o frază verbală, care ar însemna „Iahve a avut 

milă, Iahve s-a îndurat” (i s-a dăruit, potrivit textului biblic, Anei un fiu). 

Redat în greacă şi în latină prin Anna, numele se răspândeşte în toată 

Europa, datorită mai ales cultului dedicat mamei fecioarei Maria. Formele 

şi derivatele prenumelui Ana, create pe teren românesc sau împrumutate, 

sunt frecvente şi astăzi ca hipocoristice sau nume independente: Anca, 
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Anica, Nica, Anişoara, Aniţa, Anuica, Anuşca, Anuţa, Ancuţa, Anicuţa, 

Cuţa, Nuţa, Nuşca etc. Forme aspusene: Aneta, Neta, Net(t)i, Netuţa (deriv. 

românesc), Anita, Anina, Nana, Ani. Forme în alte limbi: engl. Anne; fr. 

Annie; it. Anna; germ. Hanna; sp. Anna; srb. Ana, Anka, Ankica. 

 

3. Anița – vezi Ana 

 

4. Anuica – vezi Ana 

 

5. Doina - este o creaţie românească de la subst. doină. Creaţie lirică specifică 

folclorului românesc, de o mare varietate a conţinutului, expresie a unei 

mari bogăţii de sentimente, doina a constituit o minunată sursă de inspiraţie 

pentru literatura şi muzica cultă. Aceste caracteristici ale doinei au 

contribuit la apariţia şi răspândirea prenumelui fem. Doina şi a dimin. 

Doiniţa. 

 

6. Floarea - în onomastica românească modernă, sunt frecvent folosite multe 

prenume ce pot fi încadrate în aceeaşi familie, a cărei temă este Flor-: 

Florea, Floarea, Flora, Florela, Florentina, Florentin, Florenţa, Florian, 

Floriana, Florin, Florina. Dintre toate numele amintite, doar primele două, 

masc. Florea şi fem. Floarea sunt specifice pentru antroponimia 

românească, toate celelalte fiind curente şi la popoarele romanice, slave, la 

greci, maghiari etc. Lingviştii români cred că formele româneşti în discuţie 

sunt creaţii pe teren autohton, excluzând posibilitatea continuităţii latine 

păgâne sau creştine. Ideea nu este originală, ci continuă opinia romanistului 

german Meyer-Lübke, care, referindu-se la Occident, credea că începând 

din sec. al X-lea este exclusă continuitatea latină în cazul numelor romane 

„păgâne”, care nu au avut şansa de a deveni nume „creştine” prin faptul de 

a fi purtate de persoane sanctificate de Biserică. Studiile asupra 

antroponimiei romanice occidentale dovedesc însă că multe dintre aşa-

zisele nume „păgâne” se menţin în uz după limita menţionată, unele 

ajungând până la epoca noastră. În cazul nostru, forma Floare poate 

continua direct forma latină Flora care, în plus, este şi nume „creştin”. În 

onomastica latină, sunt atestate cu mult înaintea epocii creştine numele de 

persoană Florus, Flora, strâns legate de numele cunoscutei divinităţi din 
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mitologia romană Flora, zeiţă a florilor şi a vegetaţiei. Veche divinitate 

italică a primăverii, zeiţa era celebrată prin serbările denumite Floralii, ce 

se ţineau între 28 aprilie şi 3 mai. Semnificaţia numelui Flora era bine 

cunoscută romanilor, întrucât are la bază un radical italic flo-(s), reprezentat 

în latină de flos, floris „floare”. Cognomenele romane Florens, gen. 

Florentis au la bază participiul florens, florentis „înfloritor”. De la radicalul 

Florent- se formează cognomenul Florentius, fem. Florentia, prin derivare 

cu suf. -ius. Tot de la Florentius se formează derivatul Florentinus, fem. 

Florentina. Cele mai frecvente nume actuale din această serie sunt Florin şi 

Florina, corespunzătoare numelui pers. Florinus. Florian reproduce forma 

lat. Florianus, iar Florea, fem. Floarea, sunt creaţii româneşti de la subst. 

floare. Floarea a dat naştere unei lungi serii de derivate: Florac, Floran, 

Florel, Florinel, Florica, Ica, Floriţa. Forme în alte limbi: engl. Flora; fr. 

Fleur, Florence, Florin; germ. Flor, Flora, Florian; it. Floro, Flora, Fiore, 

Fiorella; magh. Flóra, Florencia.  

 

7. Florica – vezi Floarea 

 

8. Gheorghe - este unul dintre cele mai răspândite şi frecvente prenume masc. 

nu numai la români, ci şi la celelalte popoare ale continentului. Nume 

afectiv, indicând iniţial ocupaţia purtătorului, corespunde numelui pers. gr. 

Geórgios, format de la subst. georgós „agricultor, ţăran”. Dintre sfinţii 

purtători ai numelui, cel mai important este cel onorat cu titlul de „mare 

mucenic purtător al biruinţei”. Enorma popularitate de care s-a bucurat 

numele acestui martir nu se poate înţelege fără lămurirea unui fapt esenţial: 

data la care e sărăbătorit sfântul coincide cu un moment important din 

„calendarul” comunităţilor precreştine în a căror economie predomină 

creşterea vitelor: începutul păstoritului. În calendarul popular, Sângiorzul 

(în Transilvania şi Banat) sau Gheorghe este, pe de o parte, numele unui 

ciclu de sărbători de la sfârşitul lui aprilie şi începutul lui mai care 

marchează anul nou pastoral şi, pe de altă parte, numele unui „zeu” al 

vegetaţiei, protector al cailor, vitelor cu lapte şi semănăturilor, care în 

reprezentările rituale poartă la brâu cheile cu care „închide” iarna şi 

„deschide” vara. Cultul creştin s-a suprapus, aşadar, unui cult anterior, de la 

care a preluat vechi credinţe, obiceiuri şi practici rituale. Alături de aceste 
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credinţe, de sărbătoarea martirului Gheorghe sunt legate şi câteva obiceiuri 

privitoare la om: scăldatul într-o apă curgătoare până la răsăritul soarelui, 

spălatul cu rouă etc. Ţinerea a tuturor acestor obiceiuri, valoarea şi 

semnificaţia lor sunt de natură să lămurească popularitatea de care s-a 

bucurat Gheorghe la români şi la multe alte popoare. Numele a pătruns mai 

întâi prin intermediar slav, iar din a doua jumătate a secolului 19, Gheorghe 

a trecut printr-un proces de latinizare după modelul lui Georgius, forma 

latină a numelui amintit. Forme care au circulat şi circulă astăzi: Gheorghe, 

Gheorghie, Gheorghia, Gheorghina, Gheorghiţă, Ghiţă, George, Georgel, 

Georgela, Georgeta, Geta, Georgică, Gică, Gelu, Geo, Giura, Gică, Iorga, 

Iuga, Iuri. Forme în alte limbi: engl. George; fr. George(s), Georgette; it. 

Giorgio, Giorgina, Giorgetta; germ. Georg, Georgia; sp. Jorge; magh. 

György, Gyuri; srb. Georgije, Đorđe, Đura, Đurđina, Đurđica, Đurđija, 

Đurica, Đurađ. 

 

9. Ion - se poate afirma că a fost şi este încă cel mai răspândit şi frecvent 

nume de persoană nu numai la români, ci la toate popoarele europene. 

Numele continuă ebr. Yehohanan „Iahve a avut milă”. În N.T. apar două 

personaje fundamentale ale istoriei Bisericii, care au hotărât soarta numelui 

în lumea creştină. Primul este apostolul Ioan, fratele apostolului Iacob cel 

Mare, fiii lui Zebedeu şi ai Salomeii, născut în Galileea, pescar şi discipol 

al lui IoanBotezătorul înainte de a-l urma pe Isus, de care nu s-a despărţit 

până la cruce. Apostolul Ioan este cel mai mare personaj dintre autorii N.T. 

Conform canonului şi tradiţiei, i se atribuie ultima evanghelie. Al doilea 

personaj important este precursorul lui Isus, Ioan Botezătorul, fiul lui 

Zaharia şi al Elisabetei, predicator evreu al penitenţei, care practica botezul 

pocăinţei pentru spălarea păcatelor, închis şi decapitat din ordinul lui Irod 

Antipa, tetrarh în Galileea şi Perea. Dintre toţi sfinţii cu acest nume, Ioan 

Botezătorul este cel care a generat cultul cel mai popular, iar din sărbătorile 

care i se dedică de-a lungul anului (zămislirea, soborul, tăierea şi aflarea 

capului), cea mai importantă este cea a naşterii (24 iunie), care în calendarul 

popular îi poartă numele sub forma Sânziene. Formele sub care circulă 

numele la români: Ioan (formă savantă, reproduce forma gr.): Ioana, Oana, 

Ioanete, Ioanichie, Ioanim, Ioanca; Ion (forma specific românească): 

Ionac, Ionaşcu, Ionea, Ionel-Ionela, Nelu-Nela, Ioniţă, Niţă, Ionuţ;Ivan 
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(formă specifică slavilor): Ivana, Van(a), Ivaşcu, Ivănuţ;Iovan (forma 

sârbă): Ioţa, Iova, Iovana, Iovanca;Ian(formă neogrecească): Iane, Iana, 

Iani, Ianuţă, Iancu;influenţe apusene moderne: Jan, Jana, Janina, 

Gianina.Din aceeași familie mai fac parte:Ioanide, Ioanichie, Ioanina. 

Forme în alte limbi: engl. John (cu hipoc. frecvent Johnny); fr. Jean, 

Jeanne (hipoc. Jeannette); germ. Johannes, Johann, Johanna (cu hipoc. 

Hans, Hannes, Hanna); it. Giovanni, Giovanna (cu hipoc. Gianni, Gianna); 

sp. Juan; magh. János, Janka; bg. rus. Ivan; srb. Ivan(hipoc. Vanja), Ivana, 

Ivanka, Ivica, Jova, Jovan, Jovana, Jovanka, Joca, Jovica. Forme locale: 

Ioviţă, Iovinel (înregistrate la Uzdin). 

 

10. Livia - vechi nume gentilice romane, cu semnificaţie obscură din punct de 

vedere etimologic. Numele sunt puse în legătură fie cu lat. lividus „livid, 

albăstrui”, fie cu gr. Libia „Libia”. De aceea, numele în discuţie ar trebui, 

probabil, considerate de origine etruscă, încadrându-se astfel în puternica 

influenţă pe care onomastica vechilor etrusci a exercitat-o asupra întregului 

sistem de denominaţie personală al romanilor. Forme în alte limbi: it. Livio, 

Livia; magh. Líviusz. Forme locale: Livi(înregistrată la Torac), Livian 

(înregistrată la Iancaid). 

 

11. Maria - având o largă arie de răspândire care acoperă Europa, cele două 

Americi, Australia, o parte a Africii şi a Asiei, Maria, cel mai cunoscut şi 

frecvent dintre prenumele fem., comun unui mare număr de popoare şi 

limbi, continuă în onomastica modernă un vechi nume biblic. Tradiţional la 

vechii evrei, purtat de profetesa Maria, sora mai mare a lui Moise, numele 

în discuţie este mult mai bine cunoscut din N.T., în care este purtat de şase 

femei: Maria din Betania (un sat lângă Ierusalim), sora lui Matei şi a lui 

Lazar; Maria, sora lui Cleopa, care asistă la crucificarea lui Isus; Maria din 

Magdala; Maria, mama evanghelistului Marcu; Maria, o creştină din 

Roma; Fecioara Maria, mama lui Isus. Deşi unul dintre cele mai 

răspândite, Maria este numele pers. cu cea mai controversată etimologie. 

După o ipoteză, corespunde ebr. Maryam sau Miryam şi este probabil un 

nume afectiv de origine egipteană, format de la mri „iubit, drag” şi suf. 

afectiv ebraic -am. O altă ipoteză pune numele în legătură cu vb. mrj care în 

vechea egipteana însemna „a iubi” sau chiar cu un nume pers. ca mrj-imn 
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„iubit de Amon” (în religia vechilor egipteni Amon era marele rege al 

zeilor). Nume calendaristic creştin. Este posibil ca populaţia românească de 

la nordul Dunării, în parte creştinată, să fi folosit numele Maria încă 

dinaintea contactului cu slavii. Răspândirea numelui se datorează însă 

influenţei slavone. Maria are şi o bogată familie de variante, derivate şi 

hipoc., împrumuturi mai vechi sau mai noi ori creaţii pe teren românesc: 

Mari, Marica, Maricica, Marian, Mariana, Marieta, Mariţa, Maruşca, 

Maşa, Mărie, Mărioara, Mărica, Măriuţa, Meri, Mia, Mimi, Mioara, 

Miorica. Forme în alte limbi: engl. Mary; fr. Marie; germ. Maria; it. Maria; 

magh. Mária; srb., bg. Marija, Marika. 

 

12. Mărioara vezi Maria 

 

13. Moise - nume biblic cu valoare afectivă, prezintă etimologie nesigură. 

Dintre ipotezele etimologice moderne menţionăm: 

 

1) ebraicul şi arabul mşh „a scoate, a trage afară” (interpretare puţin 

probabilă); 

2) radicalul egiptean mşi „a naşte”; 

3) radicalul ugaritic şi arab mşw „fiu”. 

 

Ipoteza originii egiptene a numelui este susţinută şi de existenţa unor 

antroponime egiptene compuse cu -mose, -m(o)ses: Ahmose, Kamose, 

Ptahmosis, Thoutmes etc. Nume calendaristic creştin. Intermediar greco-

slav. Forme vechi care au circulat în onomastica românească, folosite astăzi 

ca nume de familie sau toponime: Moisi, Moiseiu, Moisa, Moisin, Moisil, 

Moico, Moicea, Moiş.Forme în alte limbi: germ. Moses; it. Mosè; sp. Moisé; 

mgh. Mózes; srb. Mojsije. 

 

14. Nicola - unul dintre cele mai frecvente nume româneşti, Nicolae, reproduce 

vechiul nume pers. Nikólaos, un compus care cuprinde elementele niké- 

„victorie” şi -laós „popor”, semnificaţia acestuia explicând în bună măsură 

favoarea de care se bucura numele şi, implicit, frecvenţa lui în onomastica 
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greacă. Cu siguranţă că anticilor nu le era indiferentă nici legătura 

antroponimului cu numele zeiţei victoriei, Nike, şi nici faptul că Nikátor sau 

Nikephóros (rom. Nichifor) erau şi supranume ale lui Zeus. Trecut în latină 

sub forma Nicolaus, continuată în limbile moderne din Apus, numele era 

folosit la romani cu funcţia de cognomen. Intermediar slav. Forme atestate 

la români: Nicoară (continuă forma latină a numelui), Nicola, Nicula, Nicu, 

Nicuşor, Nicolina (masc. Nicolin), Necula, Neculai, Naie, Lae, Micu,la care 

se adaugă împrumuturile moderne occidentale: Nicoleta, Coleta, Nic, 

Nichi.Forme în alte limbi: engl. Nicholas; fr. Nicolas, Nicole (Nicolette, 

Colette); germ. Nikolaus (Klaus); it. Nicolá, Niccoló; sp. Nicolás; 

magh.Miklós; srb. Nikola, Nikica, Nikosava; rus. Nikolaj. Forme locale: 

Coliţă (hipoc. înregistrat la Uzdin). 

 

15. Pavel – formă a lui Paul, care este la origine un vechi cognomen roman, 

Paul(l)us, corespunzător adj. paul(l)us „mic”. Nume calendaristic creştin. 

Pavel se explică prin filieră greco-slavă, iar Paul corespunde lat. Paulus şi 

a pătruns în onomastica românească prin influenţă catolică. Numele 

prezintă o bogată familie de forme şi derivate: Pau, Pavel, Pavăl, Păvălaş, 

Pavelică, Pava, Pavu, Pavlu, Pavle, Paşa, Palache, Palcu, Paloş, Paul, 

Paula, Paulina, Polina, Păulina. Forme în alte limbi: engl. Paul; fr. Paul; 

germ. Paulus, Paula, Paulinus; it. Paolo, Paola; sp. Pablo; bg. Pavel; srb. 

Pavle, Paja. Forme locale: Pavilian, Păvilică (înregistrate la Uzdin). 

 

16. Petru - nume devoţional de origine greacă, este o creaţie a onomasticii 

creştine, corespunzătoare subst. gr. pétros şi arameanului kepha „piatră, 

rocă, stâncă”. La fel de popular ca şi în alte părţi, cultul lui „Sân Petru” 

explică frecvenţa numelui românesc. Cu siguranţă însă că elementele 

creştine s-au altoit peste mai vechi urme păgâne, păstrate până aproape în 

zilele noastre. Considerat patron al pescarilor (Simon-Petru fusese pescar), 

apostolul este şi patron al lupilor, în legătură cu care s-au păstrat vechi şi 

interesante credinţe. Oamenii ţineau cu mare grijă „postul Sâmpietrului” 

(sau Ielele), să nu le răpească minţile, să nu le pocescă trupul şi să nu-i facă 

să sufere de boli, de foamete, să nu bată piatra etc. Forme ale numelui: 

Petru, Petrucă, Petruş, Petran, Petraş, Petrache, Petre, Petrică, Penca, 

Penciu, Pentia, Petiş; Petra, Petria, Petrina, Pătruţa, Petruţa (fem.). 
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Forme în alte limbi: engl. Peter; fr. Pierre; germ. Peter; it. Pietro; sp. 

Pedro; magh. Péter; srb. Petar(hipoc. Pera, Pero); fem. Petranka, 

Petronka. Forme locale: Petrinel (înregistrată la Uzdin), Petroi(prenume 

înregistrat la Uzdin), unde apare și ca nume de familie. 

 

17. Silvia - prenume moderne, reproduc pe cale cultă două nume celebre în 

istoria legendară a romanilor. Conform tradiţiei Rhea Silvia era fiica lui 

Numitor, regele cetăţii Alba Longa. Amulius, uzurpatorul tronului fratelui 

său, o constrânge să se facă vestală (preoteasă a zeiţei Vesta; ea trebuia să 

menţină focul sacru şi să-şi păstreze castitatea timp de treizeci de ani, cât 

dura funcţia sacerdotă; încălcarea acestei prescripţii era pedepsită prin 

înmormântarea de vie). Iubită de zeul Marte, Silvia dă naştere lui Romulus 

şi Remus. Pedepsită de rege pentru păcatul zeiesc, ea este aruncată în Tibru, 

dar divinitatea râului o ia de soţie. Silvius, fiul lui Enea şi a Laviniei, este 

considerat strămoşul regilor din Alba Longa. Numele este explicat în mod 

curent prin subst. silva „pădure” şi atestat în epoca romană ca nume 

gentilic, cognomen şi nume independent. Nume calendaristic creştin. 

Împrumut apusean modern pe cale cultă. Forme în alte limbi: fr. Silvie, 

Sylvie; germ. Silvia; it. Silvio, Silvia; magh. Szilviusz, Silvia. Forme locale: 

Silvi (înregistrată la Uzdin). 

 

18. Sima - nume devoţional de origine ebraică, corespunzător lui Siméon 

(Simon), nume biblic purtat de fiul lui Iacov şi al Liei. Este explicat în mod 

tradiţional prin intermediul vb. ŝama/shama „a auzi, a îndeplini”, 

semnificând „(Domnul) a auzit”. Prin contaminare cu un frecvent nume 

grecesc, Simon, iniţial un supranume format de la adj. simós, simé, simon 

„cârn”, vechiul nume ebr. Shimeon (gr. Symeon) apare mai răspândit sub 

forma Simion. Nume calendaristic creştin. Intermediar greco-slav. Numele 

prezintă o bogată familie onomastică, cuprinzând forme, variante şi 

derivate, împrumutate sau create pe teren românesc: Simeon, Semion, 

Simeona, Simioana, Simin, Simina, Sămina, Siminic, Siminica, Siman, 

Simca, Sema, Seminea, Semenic, Semenica, Sima, Simcea, Simoc, Simota, 

Simon, Simona, Simiona, Simoneta, Simonela, Simonica. Forme în alte 

limbi: engl. Simon; fr. Simone; germ. Simon; it. Simone, Simona; magh. 

Simon, Simeon. 
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19. Sofia - nume devoţional şi augural de origine greacă, atestat abia în epoca 

creştină, format de la subst. gr. sóphia „înţelepciune”. Nume calendaristic 

creştin. Intermediar greco-slav. Forme curente: Sofica, Sofiţa, Fica, Fiţa, 

Zosina, Sofí (influenţa apuseană modernă). Forme în alte limbi: engl. 

Sophia, Sophy; fr. Sophie; germ. Sophie; it. Sofia; magh. Zsófia; srb., bg., 

rus. Sonja, Sofija(hipoc. Soja, Sojka, Soka). Forme locale: Sofina 

(înregistrată la Uzdin), Pica (înregistrată la Torac). 

 

20. Todor - continuă vechiul nume pers. gr. Theódoros, un compus onomastic 

cu valoare teoforică, semnificând „daruri ale zeului” (theós şi doron „dar”). 

Din aceleaşi elemente, dar în ordine inversă, este format şi numele pers. 

fem. Doroteea. Datorită semnificaţiei sale, numele se bucură de o mare 

favoare printre primii creştini, o dovadă sigură fiind şi numărul 

impresionant (aproape treizeci) de martiri şi martire numiţi Teodor şi 

Teodora.În documentele moldoveneşti din sec. 15 numele este foarte 

frecvent, dar sub forme datorite influenţei slave: Fedor, Fedora. Iată şi alte 

forme sub care a circulat sau mai circulă numele: Toader, Todor, Todorică, 

Todoruţ, Tudor, Dorin, Dorina, Dorinel, Dorel, Dorela, Dora, Dorian, 

Dorica, Doru (foarte apreciat datorită apropierii de subst. dor), Teo, 

Teodor, Teodora. Uneori se fac apropieri de numele Teodoric sau 

Teodolinda, ambele fiind vechi nume germanice: primul corespunde germ. 

Dietrich, de unde toponimul german Dridu (thiud „popor”, riks „stăpân” 

sau „puternic, bogat” ), iar al doilea, germ. Dietlinde (thiod şi linda „tei” 

sau „scut din lemn de tei”). Forme în alte limbi: engl. Theodor; fr. 

Théodore; germ. Theodor; it. Teodor, Teodora; sp. Teodor; magh. Tivadar.  

 

21. Vasa - nume afectiv şi augural, de origine greacă, formă a lui Vasile, este 

format pe baza adj. basíleos „regal”, un derivat de la subst. basileos „rege, 

conducător”. Nume calendaristic creştin. Intermediar slav. Forme vechi: 

Vasilie, Vaselie, Vasile (forma specific românească), Vasil, Vasălie, 

Vasilicu, Vasilcea, Vasilin, Văsiiu, Vasea, Vasilica, Vasca, Vascan; fem. 

Vasila, Vasilia, Vasilena, Vasilisa. Sub influenţa occidentală s-a folosit şi 

Bazil, azi foarte rar. Forme în alte limbi: fr. Basile; it. Basilio; sp. Basil; 
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magh. Vazul, Bazsó; srb. Vasilije, Vasa. Forme locale: Vasin (înregistrată la 

Uzdin).  

 

22. Viorica - nume afectiv cu implicaţii augurale, este o creaţie românească de 

la subst. comun viorică, viorea. Forme curente: Viorica, Viorel, Viorela. 

Pornind de la cuvântul latin viola „viorea”, a fost creat numele personal 

Viola, iar în limba română a apărut numele personal Vioara. De la acesta, 

cu nuanţă diminutivală, s-a format prenumele Viorica. 

4. Considerații finale 

În concluzie, constatăm că antroponimele cu cea mai ridicată frecvență 

diacronică își găsesc locul atât în onomastica românească, cât și în cea europeană. 

Prenumele precum Ana, Maria, Sofia, Doina, Livia, Silvia, Ion, Nicola, Todor, deşi 

în momentul de față mult mai puţin adorate, au reuşit, în pofida vremii, să se 

menţină. Totuși, marea majoritate nu mai este în uz. De asemenea, după terminarea 

Primului Război Mondial, pe lângă prenumele tradiţionale, care încă mai persistă, 

după anul 1920 înregistrăm o prezență sporadică a antroponimelor de origine slavă 

care, drept consecință a migrării și colonizării populaţiei din Bosnia și Herțegovina, 

după anul 1945, devin foarte frecvente. În final, în ultimele decenii ale secolului al 

XX-lea, observăm o creștere a afinității pentru prenumele moderne, de provenienţă 

apuseană (Eduardo, Raul, Roberto, Vanessa). În contextul celor menționate, 

subliniem o evidentă evitare a antroponimelor tradiţionale în favoarea 

antroponimelor moderne, de influenţă occidentală. 

Abrevieri: 

adj.  = adjectiv 

bg.  = limba bulgară; bulgar 

cvt.  = cuvânt 

deriv.  = derivat 

dimin.  = diminutiv 

ebr.  = limba ebraică; ebraic 
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engl.  = limba engleză; englez 

fem.  = feminin 

fr.  = limba franceză; francez 

gen.  = genitiv 

germ.  = limba germană; german 

gr.  = limba greacă; grecesc 

hipoc.  = hipocoristic 

it.  = limba italiană; italian 

lat.  = limba latină; latin 

magh.  = limba maghiară; maghiar 

masc.  = masculin 

N.T.  = Noul Testament 

pers.  = persoană; personal 

rom.  = limba română; românesc 

rus.  = limba rusă; rusesc 

sec.  = secolul, secolele 

sp.  = limba spaniolă; spaniol 

srb.  = limba sârbă; sârbesc 

subst.  = substantiv 

suf.  = sufix 

vb.  = verb 
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O serie lungă de scriitori din spaţiul central-european se impune şi se 

menţine, prin intermediul traducerilor, în atenţia celor interesaţi de viaţa culturală, 

sub toate aspectele ei, sau, mai punctual, de dezbaterile criticilor şi comentatorilor 

europeni, dar nu numai. Propunem, în acest material, să urmărim câteva modalități 

concrete de abordare, în proza unora din cei mai reprezentativi romancieri ai 

literaturii central-europene, a unor toposuri prezente și productive din perspectivă 

stilistică şi, implicit, estetică, cum ar fi situarea în viaţă, trecutul / istoria şi relaţia 

cu prezentul, adevărul / minciuna, iubirea / aneantizarea ş.a., aflate, nu e nicio 

mirare, într-o permanentă relaţie semiotică. Mijloacele, procedeele şi tehnicile 

artistice de care se servesc autorii pentru a lumina din diverse unghiuri aceste mari 

noduri din spatele canavalelor cu ţesături simbolice care sunt textele lor nu sunt mai 

puţin interesante, meritând amintite şi ilustrate, fie şi sumar. Privite atent, abia ele 

sunt instrumentele care contribuie cel mai deplin la crearea impactului estetic al 

operelor asupra publicului. 

În povestirea Cuțitul cu plăsele din lemn de trandafir, care deschide 

volumul Criptă pentru Boris Davidovici, personajul Micșa Hăntescu are un moment 

de autentică și profundă exaltare în fața portretului Dictatorului:  

„Micşa privi acest portret, acea faţă stăpânită de un zâmbet ciudat, fața unui bătrân 

înțelept atât de asemănătoare cu a bunicului lui; o privea rugând-o cu un sentiment 

de frică și de respect. După luni de foame, bătăi și chinuri, aceasta era singura clipă 

luminoasă din fața lui Micșa, acest birou modest și cald al procurorului, unde în 

vechea sobă rusească pâlpâia focul ca odinioară, în vremuri îndepărtate, în casa 

familiei (lui) Micșa din Bucovina, acest loc liniștit, unde nu se auzeau urletele 

întemnițaților și loviturile surde și unde acest portret de pe perete îi surâdea 

părintește. În extazul puternic al credinței, Micșa își scrisese declarația (...)” (Kiš 

1992, 15).  

Asemănarea cu scena din finalul celebrului roman orwellian este mult prea 

izbitoare încât să fie trecută cu vederea, sau să fie considerată o simplă coincidență. 

Și acolo, Winston Smith, amţit de gin contrafăcut, la masa unui spelunci ordinare, 

privește portretul Marelui Frate și o „revelație” mistică îl inundă, atunci când 

„pricepe” că „lupta s-a sfârșit” și că „îl iubește pe Fratele cel Mare” (Orwell 1991, 

262). 

Tehnicile narative utilizate sunt diverse, toate contribuind la plasarea 

romanului Criptă pentru Boris Davidovici (dar și a prozei lui Danilo Kiš, în 
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ansamblul ei) în straturile rarefiate ale literaturii europene postmoderne. Valoarea 

indubitabilă și exemplară este conferită, cum anticipasem deja, de accentul pus pe 

dimensiunea estetică. Iată, spre exemplu, o mostră de ironizare a tehnicilor 

tradiționale (în principal, realiste), surprinse în lumina inutilităţii, a irelevanţei lor 

în raport cu menirea ultima (primă, în esenţă) a artei: 

„Iată şi câteva detalii tehnice, poate nesemnificative pentru cursul ulterior al 

povestirii: acesta este un vapor cu aburi, vechi, din lemn, cu o greutate de 

aproximativ cinci sute de tone și, oficial, transportă antracit în portul Rouen” (Kiš 

1992, 23). 

„Povestea se desfășoară în continuare după modelul clasic (...)” (Kiš 1992, 73). 

„(Cititorul, înclinăm să credem, desigur că recunoaște lirismul stângaci al lui Lev 

Mikulin, ucenic al imagiștilor.”) (Kiš 1992, 81). 

Un pasaj din Nota lămuritoare plasată după cea de-a șasea povestire, Câini 

și cărți, pare pe deplin autoreferențială; la fel și o altă frază, câteva pagini mai 

încolo, unde „vocea” este a unui narator, de astă dată – procedeu de „glisare” între 

instanțe narative și ambiguizare intenționată dragi lui D. Kiš: 

„Descoperirea întâmplătoare și surprinzătoare a acestui manuscris, descoperire ce 

s-a nimerit să coincidă cu terminarea muncii la povestirea Criptă pentru Boris 

Davidovici, a avut pentru mine (s.m.) o importanță aproape de miracol și de 

luminare profundă: analogia cu povestirea amintită este atât de vizibilă, încât am 

considerat suprapunerea motivelor, a datelor și a numelor ca o participare a 

providenței la actul creator (...)” (Kiš 1992, 113). 

„Eu (care relatez această povestire) stăteam la o parte și priveam cum așa-zisul poet 

se zbate ca peștele pe uscat în scaunul ascetic al lui Niegos și, profitând de apluzele 

care răsunau și de vânzoleala ce izbucni, mă strcurai afară din sală să nu văd 

scandalul pe care îl provoca intervenția unchiului meu, paznicul tezaurului din 

muzeu” (Kiš 1992, 121). 

„Documentele” de care face adesea paradă naratorul, fără să le numească 

însă, ori, atunci când le citează, să o facă într-o manieră mai mult decât ambiguă: 

„Documentele de care ne-am servit vorbesc în limba necruțătoare a argumentelor, 

în care cuvântul suflet are ecou de blestem” (Kiš 1992, 11-12).  
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Formulările abrupte, tipice știrilor senzaționaliste, sunt plasate, asemeni 

formulelor din textele orale populare, la începutul povestirii, în miezul sau la 

sfârşitul ei:  

„Doctorul Taube, Karl Gheorghevici Taube, a fost ucis la 5 decembrie 1956, la nici 

două săptămâni încheiate de la reabilitarea sa oficială şi la trei ani de la întoarcerea 

din lagărul de la Norilsk“ (Kiš 1992, 50); 

„Zinaida Mihailovna Maisner moare de malarie în august 1926, în Persia. Avea 

doar 30 de ani” (Kiš 1992, 81); 

„Mihail Hăntescu a murit de pelagră în lagărul Izvestkovo, în ajunul sărbătorilor de 

Anul nou, 1941” (Kiš 1992, 16). 

„Gould Verschoyle a fost omorât în noiembrie 1945, la Karaganda, în urma unei 

tentative nereușite de evadare. Trupul lui, înghețat și gol, legat cu sârmă și atârnând 

cu capul în jos, a fost pus în fața intrării în lagăr, în semn de avertizare a acelora ce 

visau imposibilul” (Kiš 1992, 27).  

„Acel om curajos a murit la 21 noiembrie 1937, la orele patru după amiaza. În 

urma lui au rămas câteva ţigări şi o periuţă de dinţi“ (Kiš 1992, 99). 

Alte procedee exploatate eficient sunt relativizarea (adesea chiar dublă) și 

afirmaţia sigură, tehnici menite să sporească „veridicitatea” informației și, implicit, 

a „realismului” povestirii, să întrețină „suspansul”, dar, mai cu deosebire, să 

sporească gradul de estetizare a scriiturii. Complementaritatea lor evidentă ar 

îndreptăți afirmația că avem de-a face cu un singur procedeu, cu dus și întors, cu 

dublu sens. Iată și două exemple grăitoare:  

Celelalte date despre el sunt destul de contradictorii şi de aceea nu au prea 

mare importanţă. Dar le amintim aici, deşi unele izvoare aruncă umbra unei îndoieli 

motivate asupra lor: că ar fi fost comisar politic în războiul civil din Spania şi că s-

ar fi distins în regimentul de cavalerie luptând în apropiere de Barcelona (...) (De 

remarcat că aici sunt șapte asemenea propoziții subordonate, conținând 

„presupuneri” despre respectivul personaj).  

„B. D. Novski, acum reprezentant al Comisariatului poporului pentru comunicaţii, 

a fost arestat în Kazahstan la 23 decembrie 1930, la orele două după miezul nopţii. 

(…) Cu ocazia percheziţiei, care a durat până la opt dimineaţa, s-au confiscat toate 
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documentele, fotografiile, manuscrisele, schiţele şi planurile şi cea mai mare parte 

din cărţile sale. Acesta era primul pas în lichidarea lui Novski. În baza unor date 

mai recente, destăinuite de A. L. Rubina, sora lui Novski, lucrurile au decurs în 

felul următor“ (Kiš 1992, 82). 

D. Kiš optează adesea pentru plasarea personajelor / subiecţilor naraţiunilor 

sale în medii care presupun (ori sugerează) recurgerea la tortură, la spălarea 

creierului, ori la indicarea „meticulozității” autorităților când vine vorba de 

momentele la care îi vor aresta, sau îi vor ucide pe indezirabili, dar și la trimiterile 

indirecte la (și conexiunile cu) alte produse culturale (sau intertextualitatea) (nu 

întâmplător, referentul metatextual cel mai la îndemână rămâne O mie nouă sute 

optzeci şi patru): 

„Verschoyle şi-a petrecut cele opt zile sub puntea vasului, într-o cabină îngustă de 

lângă sala de maşini, unde zgomotul asurzitor îi măcina, ca o râşniţă, cursul 

gândurilor, cât şi somnul“ (Kiš 1992, 24).  

„[M. Hanteși/Miksat Hantesku/ Micșa Hăntescu] a fost arestat în noiembrie 1936” 

(Kiš 1992, 15). 

„A. L. Celiustnikov e arestat la Moscova, în septembrie 1938...” (Kiš 1992, 49). 

„Doctorul Karl Taube, alias Kiril Beitz, fu arestat (...) la 13 noiembrie 1936, la 

orele două și treizeci și cinci de minute după miezul nopții” (Kiš 1992, 58).  

„B.D. Novski, acum reprezentant al Comisariatului poporului pentru comunicații, a 

fost arestat la 23 decembrie 1930, la orele două după miezul nopții” (Kiš 1992, 82).  

„Mihail Hăntescu a murit de pelagră în lagărul Izvestkovo, în ajunul sărbătorilor de 

Anul nou, 1941” (Kiš 1992,16). 

„Gould Verschoyle a fost omorât în noiembrie 1945, la Karaganda, în urma unei 

tentative nereușite de evadare” (Kiš 1992, 27).  

„Doctorul Taube, Karl Gheorghevici Taube, a fost ucis la 5 decembrie 1956, la nici 

două săptămâni împlinite de la reabilitarea sa oficială și la trei ani de la întoarcerea 

din lagărul de la Norilsk” (Kiš 1992, 50).  

„Acel om curajos a murit la 21 noiembrie 1937, la orele patru după amiaza” (Kiš 

1992, 99) 
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„Această intervenţie a tradeunioniştilor pune întreaga anchetă în faţa unei sarcini 

deloc uşoare, de a confirma exactitatea afirmaţiilor făcute şi, prin aceasta, de a-şi 

păstra reputaţia pe un plan mult mai larg, internaţional“ (Kiš 1992, 90). 

Trecutul, istoria sunt eludate sistematic, șterse, răstălmăcite, igorate, iar 

cunoscătorii / profesioniștii domeniilor (sau pasionații de ele) – prigoniți:  

„Acum, sub bolțile înalte ale Catedralei Sfânta Sofia din Kiev se adăpostesc o parte 

a berăriei Spartak, uscătoria și depozitul” (Kiš 1992, 39).  

Trecutul, ca și prezentul, foarte adesea, nu mai constituie surse de 

verificare, de validare a adevărului; acesta e constant reformulat, rescris, 

răstălmăcit, „machiat”, conștient și programatic. Sensul cuvintelor e transformat 

fără nicio ezitare, întrucât „e adevărat tot ceea ce e folositor clasei muncitoare”, iar 

corespondența dintre enunțuri și fapte nu mai este de la sine înțeleasă. Afirmarea, 

ori salvarea ideologiei, a filozofiei și a aserțiunilor regimului este tot ce contează, 

„adevărul” se va plia după această logică. Printre altele, anchetele servesc acestui 

scop fundamental. Un exemplu elocvent îl constituie anchetarea lui B. D. Novski, în 

cadrul căreia se înfruntă, așa cum le „teoretizeză” naratorul însuși, două poziții 

ireconciliabile: anchetatul luptă pentru păstrarea mândriei proprii, dar și a identității 

„revoluționarului”, în general, pe când Fediukin, anchetatorul monstruos, strivește 

victimele în numele adevărului sistemului. „Micul adevăr” al omului individual nu 

face doi bani pe lângă cel al „Marelui Mecanism”.  

„… Este mai bine să sufere adevărul unui singur om, al unui organism mărunt, 

decât, din cauza lui, să se pună sub semnul întrebării interesele și principiile 

superioare” (Kiš 1992, 91). 

Contrastul izbitor al frazei de mai sus cu textele sacre (în care se spune că 

viața (adevărul) unui singur om e mai presus de orice) e foarte clar. Caracterul 

diabolic al sistemului totalitar e subliniat și de această opoziție la nivel metafizic, de 

vreme ce el se opune Cuvântului divin.  

Prin tehnicile sale narative, Danilo Kiš pare că „torturează” sensibilitatea 

receptorului de literatura atunci când insistă să sublinieze, naturalist şi grotesc, 

maniera în care destinele atâtor oameni au fost zdrobite de mașinăriile represive ale 

unor regimuri politice dezumanizate.  
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Alți autori central-europeni găsesc căi diferite de a spune (a sugera…?) 

publicului cum se poate supraviețui (la propiru, și nu doar cultural și literar!) în 

vremurile cele mai tulburi. 

În romanul Un strop de pornografie maghiară, Péter Eszterhazy recurge la 

umorul abundent, care, de altfel, îi caracterizează mare parte din operă. A trăi și a 

supraviețui răului, minciunii, delațiunii, slugărniciei ș.a. e mai ușor atunci când total 

e îndulcit cu ancdote: 

„Pecs, Hotelul Nador. Apare un vestitor, răsuflă greu. A murit iubitul nostru 

conducător, făclia și lancea noastră: Stalin. Se lăsă o tăcere cumplită, orchestra 

amuțește, chelnerii aproape că rămân împietriți între două mese, lucru de înțeles, 

nimeni nu știe ce e de făcut în asemenea situații. Și atunci, în această tăcere 

monotonă, asiatică – vai ție, Panonia -, aproape insuportabilă, cineva (să fie oare 

unchiul unui ,mare poet?) bate încetișor în ceașca de cafea și spune cu glasul stins, 

șters doar atât:  

‒ CHELNER, ȘAMPANIE. 

A ieșit de la pârnaie după n ani. Unde n mai mare sau egal cu 1” (Esterházy 2007, 

101-102).  

Un anume vorbitor, renumit pentru glasul său răsunător, se adresează 

maselor, de pe treptele Muzeului Național, la un miting.  

„ ‒ Vreți să fiți sclavi? 

Mulțimea un mai așteaptă sfârșitul frazei, ci se apucă să scandeze în cor: 

‒ Vrem să fim, vrem să fim! 

Și astfel luă sfărșit discursul” (Esterházy 2007, 83-84).  

O altă anecdotă are în centru dialogul savuros (și licențios…) dintre 

secretarul general și o artistă emigrată la timp, astfel încât să poată reveni în 

Ungaria comunistă în chip de stea muzicală de anvergură internațională și, de la 

înălțimea acestui statut, să-i dea o replică memorabilă „tovarășului” din fruntea 

statului:  
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„Despre secretarul general nu putem spune că era tocmai un bel ami, dar era un 

flăcău dintr-o bucată, că doar nu din întâmplare ajunsese în acest post, așa că tânăra 

și frumoasa artistă și mai dintr-o bucată – că asta ajunsese fata cu ajutorul eficient 

al impresarului grăsan – s-a apucat să flirteze cu bărbatul care, om însurat fiind, a 

întrebat-o pe cântăreața provenită din clasa muncitoare: 

- Ce credeți despre mine, tovarășa? Nu știți că mi-s om însurat? 

Micuța muncitoare unguroaică s-a înclinat impertinentă, cu experiența ei 

internațională.  

- Dragă Mátyás, dragă tovarășe, n-am știut că chibriturile ungurești nu se aprind 

decât frecate de propria lor cutie…” (Esterházy 2007, 65-66). 

În ciuda „colecției” de anecdote, romanul lui P. Eszterházy nu se reduce 

doar la atât; mai mult, trebuie remarcată construcția lui impecabilă, echilibrată, 

căutat „clasică” prin prezența a patru capitole ca patru acte de piesă dramaturgică. 

Discursul fiecărei părți e diferit: rezumând la maxim, s-ar putea spune că primele 

două mustesc de umor, a treia este o mare interogație, întinsă pe zeci de pagini, 

despre ruptura, veche și actuală, din „istoria” și din cultura Ungariei, în vreme ce 

ultima, (inginerul sufletului), poate fi o încercare de a recompune (cu ironie, uimire 

și jale), dintr-o puzderie de imagini reflectate în miile de cioburi ale unei oglinzi 

sparte, și de a pricepe sensul prezentului. 

„Omul, dacă-i trabantist, simte pentru Trabant exact ceea ce simte și pentru 

orânduirea socială în care trăiește” (Esterházy 2007, 210).  

Dacă Danilo Kiš intelectualizează și estetizează într-o manieră foarte 

complexă întreaga sa proză, dacă Péter Esterházy răscumpără prin ironie acidă și 

durere adâncă frumusețea vieții amenințată de teroarea politică, romanul de debut al 

lui Saša Stanišić propune cititorului, în cel mai pur spirit balcanic, o altă rețetă 

narativă și, implicit, o altă modalitate de salvare – de monstruosul și neinteligibilul 

prezent, de uitare, de moarte. Aleksandar, naratorul din Cum repară soldatul 

gramofonul, este un copil ce refuză să accepte barbaria oamenilor mari (unchiul 

său, Miki, va face „carieră” de criminal de război) și să cedeze în fața ororilor 

conflictului sârbo-bosniac, dar care se încăpățânează să păstreze vie amintirea lumii 

în care „toate erau la locul lor”, prin tot ceea ce face: prin desenele sale, prin 

pescuit, prin prieteniile pe care le cultivă ca nimeni altul, prin obsesia cu care o 
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caută pe Asija, fetița din vecini, ani în șir după exodul musulmanilor bosniaci. 

Aleksandar ține cu toate puterile sale de copilărie și atunci când, biologic, a depășit-

o demult, când revine, în chip de tânăr școlit în Germania, de turist rătăcit printr-un 

oraș aproape străin pentru el, în Višegradul din care fugise cu familia în urmă cu 

aproape zece ani. 

„Mă cheamă Aleksandar. Fac desene neterminate, uite, niște cărți fără praf, iată-l și 

pe Iuri Gagarin fără Neil Armstrong, iar ăsta e un câine fără zgardă. Asta e coada 

despletită a lui Nena Fatima (...) 

Sunt Asija. I-au luat pe mami și pe tati. Numele meu are o semnificație aparte. 

Desenele tale sunt urâte” (Stanišić 2007, 239).  

Umorul este un ingredient presărat din belșug peste paginile cărții lui 

Stanišić, tot așa cum naturalismul cel mai tare își găsește, și el, locul. Familia, cu 

figura luminoasă a bunicului Slavko în centru, e universul armonios al copilăriei, 

pierdut de două ori: prin moartea bunicului și prin risipirea la care o împinge 

războiul. Aleksandar nu insistă pe detaliile „sociologice” ale lumii distruse, nu caută 

și nu numește vinovați: toate acestea „se știu”; despre ele, ca și despre întreg 

războiul, de altfel, nimeni nu vorbește pe șleau, ele nu sunt numite, ci doar cumplit 

simțite:  

„Cine trage în cine? (...) Pe noi cine ne apără? Când se termină?” (Stanišić 2007, 

314-315). 

 Pare că topos-ul central ar fi pulverizarea: a unei familii – prin moarte (a 

bunicului), prin degradare mentală (a străbunicilor), prin emigrare (Aleksandar și 

părinții săi, unchiul Bora și mătușa Taifun), prin opțiunea de-a deveni criminal de 

război (unchiul Miki), și a unui stat – prin războiul-măcel la care îşi supune proprii 

cetățeni. În noua conjunctură, pare că strădania lui Aleksandar de a recompune 

vechea lume e zadarnică: 

„Uită-te și tu în jur, Aleks! Uită-te, te rog! Cunoști pe cineva aici? Nici pe mine nu 

mă mai cunoști! Ești un străin, Aleksandar! Zoran se holbează la mine de aproape. 

Bucură-te că-i așa!” (Stanišić 2007, 304). 

Cu toate acestea, finalul ține aprinsă flacăra speranței: reprezentanți ai 

diferitelor generații ale familiei risipite (decrepiții străbunici, unchiul Miki și 
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Aleksandar) se reunesc la mormântul bunicului, într-un gest firav de reînnodare a 

legăturilor. Tot atunci sună și mobilul, tânărul auzind, ca prin vis și prin aburii 

beției, glasul ce pare a fi al Asijei:  

„Da, spun, sunt aici. (...) Sunt aici, e-n regulă, sunt aici” (Stanišić 2007, 342).  

Structura Migraţiior lui Crnjanski se dovedeşte una binară, ridicată pe 

opoziţii, mai mult sau mai puţin vizibile, între tipuri umane, tipologii spaţiale sau 

culturale, între religii sau moduri de raportare la istorie. Aparent, romanul este 

istoric :  

„Se încheiaseră aproape două săptămâni de când sosise mesajul de la marchizul 

Ascanio Guadagni, comandantul oraşului Osjek, să echipeze trei sute de ostaşi aleşi 

pe sprânceană, pentru a porni în războiul împotriva Franţei…“ (Crnjanski 1993, 7). 

„Astfel porni Vuk Isakovič, în primăvara anului 1744, la război“ (Crnjanski 1993, 

15).  

Timpul romanului, de-a lungul căruia are loc acţiunea, este cuprins între 

primăvara lui 1774 şi vara următorului an. În această istorie, personajul principal e 

Vuk Isakovič. Din perspectiva lui, dar şi din cea a naratorului, e văzut războiul, cu 

tot ridicolul, inutilitatea şi grozăviile sale, sunt percepute instituţiile centrale 

imperiale sau reprezentanţii lor (orchestratorii conflictului), mizeria locurilor şi a 

oamenilor lui Vuk Isakovič sau bunăstarea ţinuturilor prin care armata sa trece. 

Devine limpede, destul de repede, faptul că Vuk Isakovič, deşi oştean prin vocaţie 

şi comandant înzestrat, nu simpatizează excesiv Centrul, care, la rândul lui, îl 

marginalizează sistematic pe maior. Imaginile Imperiului, ale Curţii de la Viena, ale 

reprezentanţilor administraţiei (guvernatori, înalţi ofiţeri, prelaţi etc.) sunt mediate, 

alternativ sau concomitent, de două „filtre“, conştiinţa şi vocea naratorului şi cele 

ale personajului Vuk Isakovič. Discursul este când muşcător, caustic, mocnind de 

mânie, când ironic, parodiind tonul oficial, formalist, grijuliu cu imaginea Puterii, 

când obiectiv, atent, iscoditor, necosmetizând episoadele dure, chiar naturaliste: 

„În acest răstimp, Guvernatorul, înzorzonat şi îngâmfat sub pene, ca un curcan, 

roşu în obraji şi verde la ceafă, încerca să facă ordine strigând la ceata ofiţerilor …“ 

(Crnjanski 1993, 26). 
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„Isakovič era iritat de teama ce-i inspira acest fătălău vârstnic în straie ostăşeşti, iar 

Guvernatorul fiindcă Isakovič împovărase caleaşca în partea sa , astfel încât, 

crispat, de-abia îşi mai ţinea echilibrul“ (Crnjanski 1993, 27).  

„În timp ce, sub drapel, în bătaia tobelor, a fost citită osânda redactată pe o foaie de 

pergament de care atârnau peceţi roşii, mari, condamnatul zăcea la pământ, 

îngenunchiat, întunecat la faţă ca ţărâna“ (Crnjanski 1993, 29).  

„În ochii tuturor acestor ofiţeri imperiali, pomădaţi şi împopoţonaţi, naţia lor era 

ţinta oricărei batjocuri …“ (Crnjanski 1993, 88). 

„Comandantul curţii vieneze, Karl von Lotharingen, nu se grăbea să comande 

acestor armate. El le mâna de colo-colo, ca pe nişte cirezi mari, hotărât să 

recupereze orice oaie rătăcită şi să arate o faţă amabilă oricui dorea să pactizeze, fie 

acesta şi-un sat obişnuit, ori un oraş. (…) Ostenindu-se aşa, cu călătoriile, pe 

drumurile proaste de la tabăra de pe Rin la Viena şi înapoi, era întotdeauna 

satisfăcut în a-şi găsi odihna lângă baletul italian, ori lângă comedia franceză, 

legând pe drum cunoştinţe şi prietenii, împăcând şi învrăjbind micile castele, 

prinţii, ţările şi oraşele, cu scrisori, daruri, cu ameninţări şi mişcări de trupe 

executate cu nonşalanţă“ (Crnjanski 1993, 105-106). 

După unii cercetători, principalele trăsături ale literaturii central europene 

sunt ironia, pesimismul, obsesia autodefinirii şi surprinderea rupturii dramatice, a 

prăpastiei uriaşe dintre capitală (sau marile oraşe) şi provincie (Cf. Judt 2000, 80-

84), atunci romanul lui Crnjanski le coagulează pe toate, într-o măsură mai mare 

sau mai mică. Cel puţin primele două caracteristici sunt relevate de fragmentele 

citate, celelalte rămânând să se vădească pe parcurs.  

Spaţiul în care se desfăşoară acţiunea romanului e un teritoriu întins, 

cuprins între Dunăre şi Rin (toponimele cu cea mai mare frecvenţă în text: 36, 

respectiv 32). Romanul face o radiografie a Europei secolului al XVIII-lea, textul 

abundă în toponime, aspect ce contribuie la realizarea impresiei de veridicitate 

istorică, implicit de realism literar, şi la schiţarea traseelor urmate de protagonişti în 

spaţiul romanesc (suprapus celui real-geografic). Unele toponime apar adesea 

împreună, formând perechi : „Dunărea şi Tisa“, „Valahia şi Turcia“, „Triest şi 

Veneţia“, „Worms şi Mainz“. Alteori, ele se constituie în opoziţii : Dunăre şi Rin, 

Belgrad (sau Zemun) şi Viena, Serbia şi Austria (sau Steier), Serbia şi Rusia etc. Pe 

malurile Dunării se formează „polcul slavo-dunărean“, pentru a fi decimat pe 

malurile Rinului. Din Serbia, ţară a bejeniei, oamenii pleacă atunci când ea cade sub 
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turci, pentru a reveni când e eliberată; iar Vuk Isakovič visează la un timp în care va 

pleca definitiv, cu oamenii săi, în ţinutul făgăduinţei: Rusia. Dar, amară ironie a 

vieţii, nu în Est, ci în Vest vor ajunge Vuk şi oştenii lui sârbi, căci, lasă textul să se 

înţeleagă, niciodată nu au făcut ce au vrut, ci doar ce le-au impus alţii să facă. Cu 

alte cuvinte, o migrare înspre Est e o utopie, în vreme ce o migrare către Vest e 

oricând posibilă, dar nedorită.  

Opoziţia dintre Serbia săracă şi Austria, de fapt Steier-ul bogat, înalt 

civilizat, e clar pusă în lumină de perplexitatea ostaşilor lui Vuk, ţărani necăjiţi de la 

Dunăre, în faţa „minunăţiilor“ văzute în locurile prin care treceau: 

„Auzeau o muzică pe care nu şi-o puteau explica de unde vine, deoarece ieşea din 

zidurile caselor. (…) Această ţară nouă, verde şi răcoroasă (…), le-o scotea din 

suflet pe cealaltă, ţara vânturilor. (…) Murdari şi nenorociţi, treceau prin ogrăzi 

pietruite, ţărăneşti, pline cu fân şi animale şi simţiră cât de lucie era sărăcia lor şi 

cât fără de margini noroiul satelor unde se născuseră“ (Crnjanski 1993, 77).  

Spaţiul european, din perspectiva lui Vuk Isakovič ― nu însă şi a fratelui 

său, Arhanghel ―, pare împărţit în trei mari segmente: Est (Rusia, Turcia şi 

Valahia), Vest (dincolo de Rin, marea Franţă) şi ceea ce putem numi Centru 

(Austria, Italia, Ungaria, Serbia, Banatul sau, cel puţin, cetatea Timişoara). 

Opoziţiile puternic marcate sunt acelea dintre Estul utopic (e vorba de Rusia, patria 

„dulcei ortodoxii“, limanul către care visează Vuk să-şi ducă oamenii, asemeni unui 

nou Moise) şi Centrul în care sârbii, dar şi alţii ca ei, se simt şi sunt trataţi ca nişte 

paria, şi dintre Vest şi Centru ― ţinuturi dezbinate de război. E un set de opoziţii 

configurate, după cum se observă, pe coordonate spaţiale.  

Un prim plan compoziţional al romanului, având drept ax central războiul, 

istoria masculinităţii prin excelenţă, are, în chip de contrapondere, planul istoriei 

feminităţii, istoria „mică“, domestică, ce pivotează în jurul vieţii cenuşii, consumate 

în aşteptare, flecăreală, spaime şi zbucium, a Dafinei Isakovič, soţia lui Vuk: 

„Stătu îndelung la fereastra mare, cu grilaj, ce dădea înspre fluviu. Alese acest loc 

în primele zile pentru a plânge. Ziua şi noaptea curgea aici fluviul larg, molcom. 

Şi-n el, umbra ei“ (Crnjanski 1993, 47). 

„Zemunul află de la ea că împotriva greţii de la fiere un leac excelent era uleiul de 

măsline fiert cu zahăr (…)“. „După aceea Zemunul a mai aflat că ea fusese orfană 

(…)“. „După aceea Zemunul a mai aflat şi faptul că (…)“. „Aşa s-a cunoscut 
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doamna Dafina Isakovič cu Zemunul şi Zemunul cu ea. Nu ieşea niciodată şi 

plângea mult“ (Crnjanski 1993, 47-48). 

„Erau în viaţa doamnei Dafina Isakovič destule zile triste şi fără noroc, ca de altfel 

în viaţa tuturor femeilor (…)“ (Crnjanski 1993, 61). 

Romanul feminin al Dafinei caută să-şi organizeze un spaţiu propriu, în 

funcţie de repere specifice acestei „istorii“:  

„Afară bătea vântul, răzbătea lătrat de câine, iar sub fereastră clipocea apa pe care o 

auzea neîncetat“ (Crnjanski 1993, 56). 

„Nu mai auzi nenumăratele ţipete de animale, în noroi, din jurul casei, care o 

deranjau de altfel în zori şi nici nu băgă de seamă că se răcise cuptorul“ (Crnjanski 

1993, 59). 

„Pe fereastră se vedea crepusculul, imens, iar deasupra apelor revărsate, cerul rece, 

cenuşiu. Râul era tulbure şi galben, plin de mâl, iar sălciile, ce începuseră deja să 

înmugurească, îngheţaseră în frigul ultimelor zile, neaşteptat de reci. Deasupra 

ostroavelor însă, pe fundalul cerului, se deschise un albastru luminos, în care se 

iviră limpede, din seara luminoasă umedă, minaretele şi meterezele Belgradului. În 

jurul casei începu să se audă orăcăitul broaştelor “ (Crnjanski 1993, 65).  

Destinul Dafinei e crud, viaţa – tristă şi scurtă, plăcerile – puţine, vinovate 

şi periculoase. Părăsită periodic de soţul războinic, lăsată singură cu cele două 

fetiţe, sedusă de cumnatul ei, sfâşiată de dor, regrete şi aşteptări, lucidă totuşi, 

salvată de autor de la căderea într-un bovarism de gust îndoielnic, era cu neputinţă 

ca sentimentul deşertăciunii, senzaţia vieţuirii în zadar, a ratării, să nu-şi facă loc în 

mintea eroinei. Iluzia de care se mai agaţă tânăra femeie, înainte de a-şi sfârşi zilele 

într-un mod atât de deplorabil, ar putea fi înţeleasă ca o ultimă rezistenţă în faţa 

revelării irosirii vieţii: 

„…Dafina simţea înlăuntrul ei că era la fel de şovăitoare atât în afacerile mari cât 

şi-n cele mărunte. (…) Sub influenţa amintirilor privind felul cum făcea dragoste 

cumnatul ei, ea vru, ca şi-n ultima zi a vieţii sale, să se convingă că a pornit spre o 

viaţă agreabilă, cutremurător de plăcută, care o aştepta lângă Arhanghel Isakovič. 

Pe scurt, o viaţă fără de care viaţa-i anterioară se dovedise a fi fost nu numai 

nefericită, ci şi zadarnică, cumplit de zadarnică, cu copilăria la un tată vitreg, cu 
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adolescenţa la o mătuşă, cu măritişul, naşterile şi trecerea timpului, care, în lipsuri 

şi mutări, fusese atât de monotonă şi de mărginită“ (Crnjanski 1993, 147).  

Dacă Vuk apare în chip de personaj utopizant, visător, dar şi erou 

civilizator pentru comunitatea pe care o conduce, Arhanghel, fratele său, e departe 

de a fi un idealist; el întruchipează spiritul nou al Europei, valorizând banul, timpul, 

mărfurile, dovedind spirit practic, chiar dacă asta însemna, nu de puţine ori, tragerea 

pe sfoară a partenerilor de afaceri. Arhanghel e negustorul, capitalistul, 

întreprinzătorul care visează să refacă lumea în care trăieşte după standardele 

traiului din ţările unde sunt mulţi ca el; ţinteşte Vestul, nu doreşte Estul: 

„Simţea o anumită putere supranaturală şi în talerii săi, deoarece acolo unde-i 

scotea din pungă, acolo se opreau corăbiile şi casele deveneau ale lui. Talerii 

circulau după dorinţa şi imaginaţia lui şi, în curând, i se păru că ploile cad, şi 

primăverile se nasc atunci când voia şi cum voia el (…). Cumpărase nu de mult o 

casă şi în Pozun, şi în oraşul Buda. O construcţie mare, uriaşă, din piatră, cu 

magazii şi pivniţe în mal, deasupra apei. Nici nu mai voia să audă de întoarcerea în 

Turcia, cu atât mai puţin de vreo migraţie în Rusia“ (Crnjanski 1993, 72). 

Pragmatismul lui e dovedit şi în iubire şi în raporturile cu biserica. De 

altfel, Arhanghel, în ciuda numelui, e departe de ceea ce îndeobşte înţelegem prin 

persoană religioasă, chiar dacă, în spiritul vremurilor, contribuie ― financiar ― cu 

dărnicie la vistieria bisericii. Ba mai mult, anumite pasaje din text conturează ideea 

că Arhanghel ar întruchipa opusul a ceea ce numele său desemnează: 

„…Credea că trebuie să existe în viaţa lui un timp al fericirii, al raiului pe pământ, 

aşa cum credea fratele său Vuk că trebuie să existe undeva o ţară bună şi minunată, 

unde trebuiau cu toţii să se mute“ (Crnjanski 1993, 154). 

„…Considerase întotdeauna spovedania o nebunie şi o absurditate“ (Crnjanski 

1993, 152). 

„… Arhanghel Isakovič începu să le spună [preoţilor] tot ce avea pe suflet, cu un 

surâs acru şi amar. [Pe patriarh] l-a făcut un josnic zgârie-brânză, care va mai avea 

trebuinţă de banii lui (…), în timp ce călugării miroseau tot mai des busuiocul“ 

(Crnjanski 1993, 158).  

Amândoi fraţii Isakovič trăiesc sentimentul irosirii („Neantul era viitorul lui 

şi deşertăciune trecutul“, gândeşte Vuk), la fel cum ambii suferă un proces de 
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transformare, unul în urma războiului la care participă, celălalt - datorită morţii 

femeii pe care o iubise cu adevărat. Vuk, veşnicul luptător, îndrăgostit de război, 

ajunge să iubească libertatea şi pacea, iar desfrânatul său frate e privit de graţia 

divină:  

„Răsfăţat şi adesea răsplătit, el purta în sine un sentiment vag, însă profund, de 

fericire, susţinut fiind de speranţa că toate aceste războaie se vor sfârşi printr-o 

pace generală…“ (Crnjanski 1993, 130). 

„Ca şi fratele său, în vis, şi el vedea, aplecat deasupra ei, tulburat de teamă şi 

durere, un cerc albastru şi-n el, steaua“ (Crnjanski 1993, 169-170). 

În privinţa tehnicii narative, ni se impune o naraţiune heterodiegetică, iar 

perspectiva utilizată este, în cea mai mare parte, tipică povestirii non-focalizate, 

dacă e să folosim terminologia impusă de G. Genette. Nu de puţine ori însă, M. 

Crnjanski recurge şi la focalizarea internă, precum în rândurile în care cititorului îi e 

indusă ideea, mai degrabă senzaţia (gândită, trăită de Arhanghel) demonismului 

Dafinei : 

„Evitând-o în primul an, aşa cum fugi de o năpastă, mormăia iritat: „Pleacă, 

nenorocire“. (…) El se temu în prima clipă pentru frate. Văzând că i-l adusese în 

casă pe diavol“ (Crnjanski 1993, 41). 

Roman modern în toate datele sale, Migraţiile lui Crnjanski îl călăuzeşte, 

uşor, pe cititor nu către universul epopeii, aşa cum poate părea la prima vedere, ci 

către lirica cea mai pură. 

Potrivit lui Blaga, o trăsătură specifică a culturii bănăţene – arie clturală 

central-europeană prin excelenţă – e constituită de un baroc aparte, configurat de 

bogăţia materială a regiunii şi de bogăţia ei culturală, etnografică, de multitudinea 

de forme ale spectacolului, de prestigiul de care se bucură orice act cultural şi, 

totodată, de inexplicabila absenţă a unor mari personalităţi culturale (Cf. Blaga 

1977, 240-242), aspect definitoriu pentru viaţa intelectuală a regiunii. Pe de altă 

parte, Banatul, „cu buna înţelegere a intelectualilor români, germani, maghiari, 

sârbi, a fost întotdeauna un teritoriu al circulaţiei libere de idei“, scria Cornel 

Ungureanu (1989, 202). Apartenenţa Banatului la cea mai stabilă putere din centrul 

Europei face ca în imaginarul colectiv să se insinueeze „sentimentul unei lumi 

constituite“, omogene sub raportul trăirii aceleiaşi istorii, a aceloraşi evenimente. Pe 
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de altă parte, sunt resimţite o serie de dezechilibre, generate de raporturile de 

servitute faţă de Curtea imperială. (În astfel de condiţii, comunităţile etnice din 

Banat promovează o dominantă dezirabilă pentru alte regiuni, realizată însă aici, a 

unităţii în diversitate. Acest aspect singularizează, se pare, Banatul de-a lungul 

întregii sale istorii, atât a celei imperiale, cât şi a celei contemporane.) Imaginea 

artistică a acestei diversităţi, cel puţin aşa cum apare ea în proza lui Sorin Titel, dar 

şi în jurnalele altui scriitor timişorean contemporan, Livius Ciocârlie, este 

bucătăria. În acest loc, o dată cu produsele gastronomice extrem de variate, cu 

denumiri provenite din toate limbile vorbite în regiune, „se fabrică“, „se coc“ 

poveştile, banale, senzaţionale sau fantastice, care prind în ţesătura lor lumea 

vechiului imperiu şi pe cea nouă, ivită după dispariţia lui. Unul din sensurile largi 

ale barocului e dat de calitatea lui de categorie a spiritului, alături de clasicism şi 

romantism (Marino 1973, 227). Barocul, sentiment universal al contradicţiilor 

vieţii, al receptării polarităţilor, divergenţelor, opoziţiilor, al caducităţii şi al 

vanităţii existenţei, al curgerii spre moarte, pune în evidenţă dualismul realitate / 

irealitate, esenţă / aparenţă, adevăr / iluzie, privilegiind termeni precum joc, lumini, 

teatru, spectacol, fast, lux, splendoare, ostentaţie, deghizare, mască. Reversul 

acestora este, mai de fiecare dată, implicit : dramatism, decepţie, gol, epuizare. 

Decepţia generează pesimism, scepticism, care, la rândul lor, facilitează lansarea 

unei aserţiuni („totul e iluzie“), şi, pe de altă parte, naşterea unei atitudini (căutarea 

satisfacţiei imediate). Poate că aşa se explică amestecul de ascetism, hedonism şi 

voluptate tipice perioadelor de „decadenţă“, de sfârşit de ciclu istoric. Cea mai 

apropiată şi mai la îndemână exemplificare o reprezintă Imperiul Habsburgic şi, cu 

deosebire, Viena. „Cercetătorii barocului văd în înflorirea culturală a Vienei ultima 

strălucire impresionantă a acestui stil, înţeles în sensul său cel mai general – mod de 

existenţă şi de cultură“ (Roşca 2000, 22). 

Sorin Titel şi Danilo Kiš s-au născut în acelaşi an, 1935, primul în 

localitatea Margina, la aproximativ o sută de kilometri est de Timişoara, al doilea la 

Subotica. Între cele două localităţi distanţa e de aproximativ două de kilometri, ele 

plasându-se cam la extremităţile de vest (Subotica) şi de est (Margina) ale 

Banatului, care, la rândul său, este, cum se spune astăzi, o euroregiune, o regiune 

transfrontalieră, pluriculturală prin excelenţă. Marginalitatea localităţii natale a lui 

Titel poate fi pusă în raport atât cu universul vechiului Imperiu habsburgic, cât şi cu 

Centrul dominant, puternic, fie că e vorba de Viena, fie că e vorba de Bucureşti, 

după ce o mare parte din Banat intră în componenţa României. Ca orice margine, e 
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un loc în care oamenii imită într-un fel aparte şi păstrează multe din manifestările 

centrului; le păstrează după ce le-a prelucrat într-un mod propriu. Cei doi scriitori s-

au stins la patru ani unul de celălalt, Titel în 1985, iar Kiš în 1989. Nu e de mirare 

că scrierile acestor doi autori sunt impregnate de spiritul baroc ce a marcat definitiv 

centrul Europei, întrucât „Viena şi agonia imperiului au hrănit o extraordinară 

mişcare a ideilor, a culturii în general de la istoria artei la psihanaliză, de la 

economie la literatură; reminiscenţele şi reverberaţiile ei au marcat pretutindeni 

literaturile din centrul şi estul Europei“ (Roşca 2000, 22). 

Sorin Titel îşi construieşte universul său romanesc pe axa Margina – 

Szeged – Viena, ajungând la castelele de pe Rin, apoi la Paris, şi, mai sus, la 

Deauville, în nordul Franţei. E o redescoperire şi o recucerire a Europei de la 

periferie către centru, de la sud către nord. Opera lui Sorin Titel reprezintă, cel puţin 

în proza românească, poate oglinda cea mai fidelă a imperiului multinaţional. În 

romanul Femeie, iată fiul tău, amestecul etniilor reflectă normalitatea unei lumi, 

aspect ce caracterizează şi romanul Pasărea şi umbra. În Clipa cea repede, 

mozaicul etnic şi relatarea înălţării hotelului cu numele pompos „La Împăratul 

Traian“ amintesc mitul Turnului Babel, ce are în comun cu mitul habsburgic tocmai 

acest amestec al seminţiilor. Omogenizarea acestei lumi se realizează printr-o 

mişcare centripetă, dinspre Banat înspre centru prin intermediul drumurilor făcute 

de personaje. De exemplu, pentru tinerii care plecau în armată Szeged-ul era un 

centru al lumii, chiar dacă însemna, în multe cazuri, doar cazarma şi câmpul de 

instrucţie, locul înstrăinării, al nefericirii pentru tinerii recruţi, locul prin care 

trebuia să treacă în cursul maturizării lor bărbăteşti. Prin intermediul altor eroi, 

Sorin Titel construieşte cronotopul fundamental al lumii habsburgice : Viena 

imperială, cu împrejurimile şi punctele ei de atracţie (Cf. Roşca 2000, 23-27). 

Universul prozei lui Sorin Titel îşi păstrează aspectul multietnic şi după 

destrămarea imperiului. O dată ce imperiul se prăbuşeşte, iar statele naţionale 

integrează minorităţi etnice, încep să se acumuleze şi tensiunile. Pentru Tisu, 

personaj din Clipa cea repede, capitala imperiului este varianta dilatată la maxim a 

oraşelor cunoscute de acasă. În acelaşi timp însă, Viena îi apare ca fiind în pragul 

scufundării în moarte:  

„Viena i se păru a fi un oraş cam somnoros; bătrâni politicoşi, în pardesiuri bine 

croite, se foiau tot timpul cu umbreluţe pentru vreme proastă sub braţ, pe sub 

castanii cu umbră deasă. Admiră statuia împăratului – în mantie ostăşească, uşor 
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aplecat înainte, căzut pe gânduri – în timp ce fanfara din chioşcul din mijlocul 

parcului cântă cu mult zel vestitele şi nemuritoarele valsuri vieneze a căror epocă 

de aur trecuse, bineînţeles, dar de care vienezii nu vroiau în ruptul capului să se 

despartă“ (Titel 1988, 337). 

Se desprind din acest pasaj câteva trăsături specifice culturii Biedermeier: 

evocarea trecutului, pasiunea faţă de muzică şi faţă de artele plastice, interesul 

pentru omul mărunt, comun. Revenirea la modă la începutul secolului a 

Biedermeierului marca apogeul nostalgiei după gloria imperiului. William M. 

Johnston însă, mai puţin sentimental, scria: „perioada Biedermeier reprezintă anii 

declinului unei societăţi neadulterate, pre-industriale“ (Johnston 2000, 32). 

Cultura Biedermeier reprezintă ultimele zbateri ale unei societăţi între 

Gemeinschaft şi Gesellschaft (adică între omogenitatea rurală, coeziunea familiei, 

absenţa conştiinţei statului şi societatea anonimă a capitalismului industrial). 

Urmele evoluţiei culturii habsburgice de la baroc la Biedermeier se regăsesc şi în 

Banat la marginea sud-estică a imperiului. Iar opera lui Sorin Titel le-a conservat 

foarte bine. „Stilul Biedermeier, spre exemplu, a încurajat clasele mijlocii să imite 

preocupările artistice ale aristocraţiei. Burghezia se întoarce de la politică spre alte 

activităţi artistice susceptibile executării în familie: muzica de cameră, pictura, 

improvizarea versurilor. Domină alte interese, aranjarea unui interior plăcut, 

întâlnirile de familie, cultivarea grădinii, dar şi a gustului pentru frumos“ (Roşca 

2000, 28). 

Mica intelectualitate a târgurilor şi satelor bănăţene, bine conturată în proza 

lui Titel, reprezintă clasa de mijloc, care conservă stilul Biedermeier şi care 

împreună cu lumea ţărănească, prezentă de asemenea în scrierile lui Titel, trăiesc 

din plin barocul bănăţean prin intermediul banchetelor, sărbătorilor, petrecerilor, 

dar şi prin pasiunea pentru arta nouă, a începutului de secol, prin răspândirea kitsch-

ului. Un aspect mai puţin evident îl constituie, în opera lui Titel, evitarea 

politicului, fuga de politizarea făţişă. Dramele anilor postbelici (deportările, 

abuzurile, delaţiunile) nu lipsesc sau, mai bine zis, sunt prezente şi sunt posibile ori 

favorizate de personaje pe măsura timpurilor: monstruoase, demonice. Însă, cu toate 

acestea, lumea titeliană se fereşte cât poate mai mult de impactul cu istoria, prin 

evadarea în trecut (amintiri, povestiri) sau într-o lume de obiecte ce amintesc de 

acel trecut (mobilier, bibelouri, instrumente muzicale, tablouri, statuete etc.). În 

romanul Grădina, cenuşa, al lui Danilo Kiš, imaginea vechii lumi a fostului imperiu 
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se întrevede pentru puţin timp, mediată, prin oglinda scoasă în mijlocul curţii 

domnului Rheinwein:  

„Covoare, goblenuri, lavabouri, vane de porcelan, secretaire, psihe, mese de 

marmură, preţioase cărţi vechi în legătură de piele, fotolii biedermaier asemenea 

tronului, otomane, dulapuri, veselă, sticlărie, cristaluri, vaze cu ficuşi, vaze cu 

oleandri, cu muşcate, cu portocali japonezi, cu lămâi, cutii cu esszieg de argint, 

căptuşite pe dinăuntru cu postav roşu, asemănătoare cutiilor cu pistoalele de duel, 

pianină, cutia cu vioară, ca un mic sarcofag de copil, fasciculele de documente, 

tablouri de familie în rame baroce, tulburate în pacea lor prăfuită, sărăcite de 

verticalitatea veşniciei, puse în perspectivă înjositoare, infamantă, cu capul în jos 

sau în nişte imposibile prescurtări în care se pierde expresia chipului şi puterea de 

caracter, orologii cu pendulul galben, asemenea altarelor, şi mărunte deşteptătoare 

cizelate ca un măr de aur, mari umbrele negre ca nişte steaguri de înmormântare 

înfăşurate, multicolore amrele demodate, cu buline, cu lungi mânere aurite, 

unduitoare, tivite parcă în dantelă, combinezoane de mătase, balanţe şi cântare …“ 

(Kiš 2000, 127).  

Nu lipsesc, în scrierile lui Sorin Titel, trimiterile, voalate, vătuite, la cele 

două puteri aflate la vestul şi la estul Imperiului: Germania şi Rusia. În vreme ce 

unele personaje (bavareza doamnă Binder) semnifică pofta de război a Germaniei 

sau mentalitatea confreriilor războinice, ori a societăţilor studenţeşti germanice, alţi 

eroi sau întâmplări simbolizează apropierea sau prezenţa marii puteri răsăritene, 

Rusia sovietică. O serie de detalii presărate în texte, pe care intenţionat naratorul nu 

le privilegiază, marchează schimbările care au loc în Europa centrală după al doilea 

război: colectivizarea, deportările, ascensiunea şi teroarea politicului. 

Aşa cum Danilo Kiš surprindea, în Criptă pentru Boris Davidovici, 

construirea unei noi mitologii politice, Sorin Titel dezvăluia o mişcare profundă de 

deplasare a centrului Europei dinspre Viena înspre Moscova. Această realitate 

teribilă, prin mijloacele prin care e pusă în fapt şi prin consecinţe, este „îmbrăcată“, 

pentru atenuare, în veşmintele derizoriului, ale comicului grotesc, ale ludicului.  

Exemplificatoare este, în acest sens, povestirea Leii mecanici, din volumul 

amintit mai sus al lui Danilo Kiš (în care, pentru a-l convinge pe un important 

politician francez de existenţa libertăţii religioase în URSS, autorităţile sovietice 

„înscenează“ o slujbă ortodoxă, în care „joacă“, cu mult aplomb şi talent, ofiţerul 

Celiustnikov) sau dialogurile evazive, pline de subînţelesuri, dintre două personaje 

titeliene, care vorbesc despre „binefacerile“ sistemului politic stalinist, de curând 



Daniel Sorin Vintilă, Ivana Ivanić, Laura Spăriosu 

 

142 

instaurat. Titel surprinde cum Centrul se mută către est şi cum figura împăratului 

Franz Iosef e substituită de cea a lui Stalin. „Portretului împăratului îi iau locul 

afişele cu Stalin, ele impun alte stereotipii ale unei noi imagini a conducătorului: 

poalele mantiei bătute de vânt îi imprimă o mişcare avântată, care sugerează 

cutezanţa. E însă aici o desubstanţializare completă, reducerea la schema goală şi la 

clişeul pur“ (Roşca 2000, 34). 

Se pare că „nicăieri ca în imperiul agonic arta nu a atins o asemenea 

bogăţie, ea a contaminat chiar modul de existenţă, căci se trăia frumos în acel timp 

numit la belle époque şi lumea petrecea cu o frumoasă frenezie. Şi nicăieri în proza 

românească, ori în literatura imperiului agonic nu coexistă atâţia cronotopi ai artei: 

circul şi teatrul, expoziţiile şi cinematograful (…). S-a înmulţit peste măsură şi 

numărul consumatorilor de artă, dar şi al creatorilor, actul artistic sau cultural a 

devenit pur şi simplu o marfă (...). Sorin Titel are îndrăzneala să cuprindă în tărâmul 

său romanesc teatrul şi circul, genul nobil şi vechi al tragediei, definit prin stil înalt, 

şi clovnii, adică spectacolul popular, şarjat prin stilul comic inferior (…). Autorul 

are prilejul să construiască tipurile cele mai pregnante de artişti: tragediana, 

dresorul, clovnii, acrobaţii“ (Roşca 2000, 48). Astfel, personajul feminin Fela 

Weiringer, deşi cucereşte spectatorii cu rolurile (extraordinar interpretate) din 

tragicii greci sau Shakespeare, din Corneille sau Racine, este aparent o provincială 

ignorantă, fără extraordinare profunzimi sufleteşti. Ivo Filipovac, ofiţerul care se 

îndrăgosteşte de ea, intuieşte în spatele tuturor măştilor ei actoriceşti formidabilul 

talent nativ al femeii, precum şi ingenuitatea ei, simplitatea ei sufletească. Fela 

Weiringer trăieşte la maxim orice rol, orice scenă jucată:  

„Se lăsa furată, minţind, de un fel de vârtej, simţea imensă bucurie descoperind, în 

timpul unui astfel de delir al „minciunii” şi al „prefăcătoriei” că ea cea adevărată 

nu mai există, nu mai există nimic altceva decât un ţinut fermecat şi feeric, al cărui 

stăpân absolut este ea, „mincinoasa”, Fela Weiringer; tărâm aflat, desigur, în afara 

vieţii, născocit de ea cu bagheta fermecată a talentului ei“ (Titel 1997, vol. II, 88). 

În spirit pur baroc, e proclamată aici puterea iluziei, fascinaţia teatrului, 

trăirea lui intensă. Actriţa se teme totodată să nu-şi piardă identitatea în timpul 

performării actului teatral, lucru care ar duce-o la nebunie, la propria ei anulare. 

Fela Weiringer oscilează între a juca (teatru) şi a trăi (iubirea), ratându-le pe 

amândouă. Pe Fela o pierd convenţiile actoriceşti, rolurile şi gesturile învăţate şi 
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neputinţa de a-şi trăi propria-i viaţă. Imposibilitatea ei de a se descurca între cele 

două lumi e pedepsită de destin, murind într-un accident. 

Circul, formă de artă pentru vulg, e prezent în aproape toate romanele lui S. 

Titel. Personaje cu mască (clovnii) sau cei care degajă siguranţă, putere (dresorii, 

trapeziştii) îşi fac apariţia în lumina reflectoarelor. Dincolo de aparenţe, de măşti 

poate să vadă doar cititorul, prin intermediul naratorului, ori al unui personaj 

privilegiat. Astfel, clovnul Coco Trubadurul nu e vesel deloc în culise, îl macină 

infidelităţile soţiei şi deopotrivă alcoolul. Povestea lui Johann, dresorul de purici, 

căruia, din răzbunare, soţia infidelă îi fură cutia cu purici, determinându-l să 

călătorească în căutarea ei, din Banat la Budapesta şi apoi până la Triest. La capătul 

acestui drum nu se găseşte o împlinire ori un nou început, ci sfârşitul carierei şi apoi 

al vieţii lui Johann. Acest episod poate fi o parabolă a epuizării forţelor artistului, la 

rândul lui imaginea demiurgului; la fel de bine povestea poate fi interpretată 

psihanalitic ori simbolic. 

La Danilo Kiš, tema circului nu apare în texte în mod explicit. însă un 

întreg circ, populat cu dresori cinici, cu populaţii întregi dresate sub biciul ideologic 

cu clovni odioşi sau tragici, inconştienţi de rolul lor e tot ceea ce se întâmplă în 

spaţiul sovietic, iar apoi şi în Europa Centrală după al doilea război mondial 

(Vintilă 2013, 47-57).  

În vreme ce S. Titel îşi poartă personajele, implicit şi cititorii, printr-o 

succesiune de stări sufleteşti, începând cu seninătatea, chiar naivitatea, cărora le 

urmează debusolarea, decepţia, şi, în final, nostalgia inocenţei iniţiale, D. Kiš 

construieşte texte labirintice, derutante, în fond iniţiatice, menite să piardă pe drum 

cititorii care nu rezistă întregului ritual ori nu-l percep. Cărţile lui Danilo Kiš sunt 

jocuri inteligente, care constrâng la o înţelegere profundă a lucrurilor, în pofida 

măştilor sub care se ascunde esenţialul. De altfel, una din expresiile recurente 

subliniate de multe ori în text, cu precădere în Criptă…, este : în ciuda tuturor 

lucrurilor. Domeniul artistic cel mai evident atins de modernitate este pictura. Sorin 

Titel pune alături, „în aceeaşi lume a Vienei de început de secol, artistul autentic şi 

producătorul de kitsch-uri“ (Roşca 2000, 54), prin personajele din Pasărea şi 

umbra, Dorel Honoriu Raţiu şi Ignasia. În cazul celui dintâi, stadiul vienez 

marchează formarea sa ca pictor, iar punctul culminant al iniţierii îl constituie 

călătoria pe Rin şi experienţa trăită într-unul din castelele de acolo. Dacă la Viena 

arta şi viaţa, ficţiunea şi realul puteau fi uşor sesizate şi disociate de către tânărul 

pictor, în castelul de pe Rin al domnului Günter această operaţie nu mai pare 
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posibilă. Amfitrionul îi arată un uriaş cocoş, produs atât al naturii, cât şi al 

intervenţiei proprietarului. Episodul pare să conţină ideea că natura poate întrece 

orice imaginaţie şi că unul din rolurile artistului ar fi acela de a surprinde această 

calitate a naturii, de a observa modul în care realitatea îşi relevă fantasticul:  

„Honoriu Dorel privi cu un ochi nesăţios de pictor, modelul viu din faţa lui atât de 

real şi în acelaşi timp aproape fantastic“ (Titel 1988, 370).  

Honoriu Raţiu este în căutarea unicităţii, a particularului, a esenţei 

modelului, în timp ce „dublura“ sa artistică, poloneza Ignasia, nu face decât să 

reproducă la nesfârşit aceeaşi Madonă, înconjurată de îngeri, jucându-se cu pruncul, 

într-un câmp cu flori, cu un cer cu norişori diafani deasupra: „Pretutindeni în lume, 

la bâlciuri, poţi admira tablouri de aceeaşi valoare“, remarcă naratorul. Însă Ignasia 

participă cu una din lucrările sale, Matca Bosca, cum le spune ea, la un concurs 

care, aşa cum spune naratorul, „îşi propunea să premieze cele mai ciudate sau mai 

bizare…creaţii artistice“, şi câştigă premiul al doilea. Acest lucru e posibil în Viena 

imperială agonică, în atmosfera de sfârşit de lume din marea capitală legănată de 

leneşa, feminina Dunăre. E de neconceput însă în susul Rinului, apa războinicilor 

aspri, unde-şi desăvârşeşte iniţierea tânărul Raţiu. Livius Ciocârlie priveşte destul 

de indulgent modul în care kitsch-ul proliferează : „Neadaptarea satului la unele 

realităţi din afara lui îl conduce către un kitsch nevinovat. Autorul îl surprinde fără 

să-l ironizeze, ba dimpotrivă, introducându-l într-un soi de feerie. Kitschul se abate 

mai ales asupra manifestărilor de artă. (…) Asupra Ignasiei, ţăranca poloneză, a 

cărei pictură naivă se lasă năpădită de poetica bâlciului“ (Ciocârlie 1983, 55-56).  

Concluzia pare să fie aceea că arta a intrat, o dată cu debutul secolului al 

XX-lea, în era producţiei de serie (Ignasia face tablouri – de fapt, mereu acelaşi – la 

comandă, pe bandă rulantă), a gustului îndoielnic, epocă în care cu foarte mare 

greutate îşi mai găseşte loc opera autentică şi creatorul ei. 

Extrem de frecventă şi de productivă în acelaşi timp este apariţia, în textele 

lui Titel şi Kiš, a cărţii sau a manuscrisului. În romanul Grădina, cenuşa, tatăl 

naratorului lucrează ani în şir la un Regulament al transporturilor, care se 

transformă, dintr-o lucrare pur tehnică, într-o enciclopedie cu pretenţie de 

exhaustivitate. Un alt roman a lui Danilo Kiš are chiar titlul Enciclopedia morţilor, 

în vreme ce Criptă pentru Boris Davidovici are drept subtitlu Şapte capitole ale 

uneia şi aceleiaşi istorii. Toate acestea vin să sublinieze dublul caracter al operei lui 
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Kiš, modernitatea ei, pe de o parte, căutarea împlinirii visului de realizare a unei 

Cărţi a cărţilor, şi caracterul ei postmodern, pe de altă parte, prin jocul permanent cu 

multitudinea de tehnici şi procedee narative, prin construcţia şi deconstrucţia 

poveştilor, a coerenţei şi a credibilităţii lor. În cazul lui Sorin Titel, acest aspect este 

mai puţin evident decât la Kiš, dar, cum aminteam mai sus, plăcerea extraordinară 

pe care o au personajele sale pentru povestit (acţiune desfăşurată de regulă în 

preajma sărbătorilor, ori a locului în care ele se pregătesc, bucătăria), are, am 

impresia, acelaşi rol ca şi în cazul jocului savant cu textul operat de Kiš.  

Romanul central-european continuă să dea măsura vivacității sale, 

demonstrând lumii întregi nu doar că nu i-au sleit forțele, că n-a dispărut odată cu 

năruirea Imperiului, și nici după risipirea totalitarismelor, ci, dimpotrivă, că întreaga 

moștenire care-l împinge din spate îl face mai conștient de sine, mai încrezător și 

mai prolific. 

În concluzie, spiritul ludic al artei din perioada „Veselei apocalipse“ 

continuă să supravieţuiască, să atingă aproape sfârşitul secolului al XX-lea datorită 

manierei în care a infuzat cel puţin creaţia câtorva mari scriitori central europeni, să 

producă necesarul catharsis pentru ca textele analizate să se înscrie, fără tăgadă, 

etern, sub semnul esteticii elevate. 
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Literatura modernă, ca producţie artistică a unei etape culturale deja bine 

circumscrisă în evoluţia artei cuvântului, se distinge atât prin capacitatea ei de 

continuatoare a unei moşteniri apăsătoare, adesea, cât mai ales prin aceea de rupere, 
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de re-scriere, re-ordonare a miturilor universale. Nu îi sunt însă necunoscute nici 

„textualizările“ riturilor arhaice, încercări aproape „regizorale“, adesea, cu indicaţii 

transparente în încercările de reinterpretare a lor. Un exemplu pe care îl vom analiza 

în materialul de faţă e cel al călătoriei iniţiatice, cu valenţele pe care le capătă 

drumul în modernismul (şi postmodernismul, pe alocuri) literar românesc. 

Drumul, prezent, ca temă, în nenumărate scrieri, este o cale de acces la 

viaţă şi la tainele ei. Vom încerca să stabilim, cu privire la cele câteva titluri la care 

ne-am oprit în mod special, dacă avem de-a face doar cu simple exerciţii stilistice 

(ori convenţii tocite) sau dacă trebuie descifrate (tocmai fiindcă e posibil acest 

lucru) ca adevărate strategii romaneşti, fundamentate pe poetici bine închegate, 

menite să ilustreze tema drumului şi a călătoriei drept model de receptare a lumii, 

dar şi de recompunere a ei în date culturale, în chip de operă de artă. Cu alte 

cuvinte, vom încerca să evidenţiem drumul ca element structurant al operei literare, 

a celei romaneşti, în speţă. 

Diferitele tipuri de drum întâlnite în romane şi feluritele călătorii pe care le 

întreprind personajele cărţilor vorbesc despre strategia literară pentru care au optat 

scriitorii lor, despre viziunea lor asupra lumii, despre poetica literară; căile de acces 

şi străbaterea ţin de imaginarul artistic şi dau seamă despre ceea ce în lirică se 

numeşte „artă poetică“, iar în proză — „poietică“. Ca univers închis şi rotund, 

romanul realist se constituie ca un surogat al realităţii deschise şi infinite, pare să fie 

(şi urmăreşte acest lucru) „o felie de viaţă“, dar e, totuşi, complet izolat de ea. 

Drumul nu doar leagă, ci şi izolează cele două sfere, realul şi virtualul. El 

este, prin urmare, şi un hotar dar şi o componentă fundamentală a imaginarului. „Un 

drum pustiu, la început, ne conduce el însuşi în miezul imaginarului. Acest drum e o 

metaforă a romanescului. Să ne amintim că el îndeplineşte un rol dublu: asigură o 

continuitate firească între lumea „din afară“ şi cea „dinăuntru“; şi realizează o 

convergenţă a acesteia din urmă. Cu alte cuvinte, deschide şi închide o lume. 

Paradoxul drumului reflectă în fond un paradox al romanului: acela de a se lăsa în 

voia similarităţii, situându-şi lumea fictivă în marele flux al lumii reale, şi de a se 

construi totodată ca un duplicat, relativ autonom, condus de legi proprii. Şi 

convergent. Altfel spus, romanul e o imago mundi şi o structură: o felie de viaţă, 

cum pretindeau zoliştii, şi un substitut logic la vieţii. Cel mai important lucru este 

că, datorită acestei structuri logice şi convergente, modelul lumii ne apare răsturnat 

în roman. În procesul structurării imaginare se produce o inversare de sens: în 

vreme ce viaţa reală este o desfăşurare care-şi conţine cauzele şi-şi ignoră scopurile, 
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viaţa fictivă dintr-un roman e o desfăşurare, care-şi ignoră cauzele şi-şi conţine 

scopurile“ (Manolescu 1991, 164).  

Critica a vorbit adesea despre „drumul“ de la începutul romanului Ion, 

spunând că face legătura între lumea reală şi lumea ficţiunii. Pe această cale se intră 

în şi se iese din roman: 

„Din şoseaua ce vine de la Cîrlibaba, întovărăşind Someşul când în dreapta, când în 

stânga, până la Cluj şi chiar mai departe, se desprinde un drum alb mai sus de 

Armadia, trece râul peste podul bătrân de lemn, acoperit cu şindrilă mucegăită, 

spintecă satul Jidoviţa şi aleargă spre Bistriţa, unde se pierde în cealaltă şosea 

naţională care coboară din Bucovina prin trecătoarea Bârgăului. Lăsând Jidoviţa, 

drumul urcă întâi anevoie până ce-şi face loc printre dealurile strâmtorate, pe urmă 

însă înaintează vesel, neted, mai ascunzându-se printre fagii tineri ai Pădurii–

Domneşti, mai poposind puţin la Cişmeaua–Mortului, unde picură veşnic apă de 

izvor răcoritoare, apoi coteşte brusc pe sub Râpele–Dracului, ca să dea buzna în 

pripasul pitit într-o scrântitură de coline“ (Rebreanu 1983, 5). 

Deosebit de important este faptul că primele case din satul Pripas, aşa cum 

le „vede“ cititorul care „parcurge“, alături de narator, drumul de acces care îl poartă 

din lumea reală în lumea fictivă, sunt, mai întâi, a învăţătorului Herdelea, a cărui 

familie e una centrală în două mari romane de-ale lui Rebreanu („Casa învăţătorului 

este cea dintâi…“), iar cea de-a doua este casa lui Pop–Glanetaşul: „Drumul trece 

peste Părâul–Doamnei, lăsând în stânga casa lui Alexandru Pop–Glanetaşul“ 

(Rebreanu 1983, 6), casă din care va pleca, la întâlnirea cu destinul, Ion, personajul 

central al romanului. Poziţionarea casei în care locuieşte Ion în stânga drumului e, 

ca element narativ, o analepsă, întrucât anticipă destinul sumbru al eroului central, 

lipsit de şansa reuşitei, fiind totodată şi o reiterare a credinţelor populare privitoare 

la maleficul „de pe partea stângă“. Finalul cărţii e construit simetric faţă de început, 

ca o imagine în oglindă, ieşirea din lumea ficţiunii având drept „poartă“ acelaşi 

drum care-l duce pe cititor din imaginar în realitatea de necuprins, „în şoseaua cea 

mare şi fără început“:  

„Apoi şoseaua coteşte, apoi se îndoaie, apoi se întinde iar dreaptă ca o panglică 

cenuşie în amurgul răcoros. În stânga rămâne în urmă Cişmeaua–Mortului, pe când 

în dreapta, peste hotarul veşted, delniţele se urcă, se împart, se încurcă până sub 

pădurea Vărarei. (…) Copitele cailor bocănesc aspru pe drumul bătătorit şi roţile 

trăsurii uruie mereu, monoton-monoton ca însuşi mersul vremii. Drumul trece prin 
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Jidoviţa, pe podul de lemn, acoperit, de peste Someş, şi pe urmă se pierde în 

şoseaua cea mare şi fără început…“ (Rebreanu 1983, 442– 443). 

Intrarea şi ieşirea, pe drumul de ţară ce se desprinde din şoseaua naţională, 

în şi din romanul Ion izolează o lume virtuală, în interiorul căreia se petrece o 

poveste oricând posibilă a se petrece şi în realitatea concretă, în condiţii similare, 

având toate şansele să afecteze în mod identic destinele cuprinse în ea. Miza 

romanului Ion este, aşadar, ţinând cont de aceste date, una de natură morală şi etică.  

În romanul lui Mateiu Caragiale, Craii de Curte–Veche, finalitatea cărţii, 

„mesajul“ ei, cum se spune printr-o formulă nu prea exactă, care se poate desprinde 

urmărind aceeaşi idee, a drumului şi a modurilor de parcurgere a lui, va fi de o cu 

totul altă factură. În orice caz, Mateiu Caragiale nu a căutat să spună o poveste 

despre hărnicie, onestitate, responsabilitate familială şi socială, utilitatea renunţării 

la orgolii şi ambiţii nemăsurate etc. Ba, într-o oarecare măsură, Craii… a putut lăsa 

impresia unei cărţi destul de scandaloase. N. Manolescu distinge, în această carte, o 

opoziţie între două atitudini faţă de vorbire, serioasă şi zeflemisitoare, şi, implicit, 

dintre ariile pe care fiecare din acestea le creează: „seriozitatea (transfiguratoare, 

idealizantă, poetizantă) dă naştere domeniului povestirii (trecut, spirit cărturăresc şi 

eroic, patetism, imaginaţie, iluzie, vrajă); zeflemeaua (caricaturizantă, realistă, 

pragmatică) dă naştere domeniului vorbirii (prezent, spirit comun, viaţă, comic, 

luciditate)“. Ambele poartă pecetea unui stil, a unei arte de expresie, fără a urmări 

producerea vreunei realităţi lingvistice. O caracteristică fundamentală a întregii 

opere a lui M. Caragiale — anume tendinţa spre contrafacere artistică, spre 

artificialitate, spre estetism — ar fi de regăsit în însăşi limba prozei sale. Relaţiile 

dintre cei patru crai creează mecanismul capabil să producă acţiunea romanului. Ei 

sunt, pe rând, călăuze ai celorlalţi, iar apoi „călători“ în „hagialâcurile“ propuse de 

prietenii lor. Pantazi, prima călăuză, în cronologia strictă a textului, desfăşoară în 

faţa ochilor celorlalţi fabuloase spaţii geografice. A doua călăuză, Paşadia, le 

propune o călătorie în timp, în istorie, în vreme ce Pirgu, a treia călăuză, îi conduce 

pe ceilalţi la „adevăraţii Arnoteni“,o crâşmă – bordel ce simbolizează infernul 

(sau… paradisul vicioşilor!). Întrebarea la care cititorul trebuie să găsească răspuns 

este dacă se poate vorbi şi de o a patra călătorie. Înainte însă de aceasta, criticul 

citat ridica o altă chestiune esenţială pentru romanul lui M. Caragiale: pe unde trece 

graniţa dintre „serios“ şi „parodic“, dintre „idealitate“ şi „realitate“, dintre 

„înălţător“ şi „josnic“, dintre „nostalgia paradisului pierdut“ şi „ispita infernului“? 

Dacă în structura stilului matein din Craii... coexistă, amestecate, două registre, care 
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reflectă două atitudini faţă de vorbire, tot aşa se poate observa o ambiguitate în 

planul faptelor şi al personajelor. „Înhămaţi pe rând la căruţa cu paiaţe solemne care 

este acest quartet de donjuani, protagoniştii încearcă s-o tragă, fiecare, acolo unde îi 

este voia: Paşadia, în trecut, Pantazi, departe, departe, Pirgu, în ticăloşia vieţii, 

Povestitorul …el încotro trage căruţa?“ (Manolescu 1991, 93).  

Visul naratorului, al celui de-al patrulea personaj din grupul de cheflii, al 

Povestitorului, cum l-a numit critica, conţine imagini ale unei călătorii către 

moarte. La nivel textual însă, este şi unica poveste introdusă de narator, relatată aşa 

cum ceilalţi îşi prezentaseră „hagialâcurile“, motiv pentru care ea poate fi 

considerată o punere în abis. Cele patru personaje ale romanului sunt surprinse 

topindu-se în purpura asfinţitului, ca într-o scenă de tablou care încearcă redarea 

dinamică a mişcării, ori ca într-un stop-cadru de film. E vorba de un vis 

transfigurator. „Nu numai solemnii cavaleri, în mantalele lor de aur şi verde, dar 

schimonoselile şi năframa neagră fluturată de măscărici sunt înălţate în spaţiile 

purpurii ale eternităţii. Aceasta este cu adevărat călătoria în care-i conduce 

Povestitorul: de la început bănuită, realizată doar în visul final: călătoria în artă. 

Ultimul şi cel mai important dintre hagialâcuri. (…) Nu un „roman de moravuri 

bucureştene“, cum credea Pirgu, nici „schiţe“, sau „studii“ în vederea unei opere de 

observaţie, cum bănuia Paşadia, urma a face Povestitorul, ci acest poem al 

glorificării şi eternizării crailor; operă de transfigurare estetică nu de descriere 

realistă. Hagialâc în imaginaţie şi în vis, nu în spaţiul ori în timpul istoriei; dincolo 

de bine şi de rău, în frumuseţea inalterabilă a artei“ (Manolescu 1991, 95). 

Prin urmare, pe Mateiu Caragiale l-a interesat în mod special cum ar fi 

putut reda mai bine drumul parcurs de un artist în căutarea operei, calea către arta 

autentică. La întrebarea cât de bun, de adevărat, de ferm este un astfel de drum nu 

poate nimeni răspunde cu certitudine, iar îndoieli vor exista mereu. Importantă este 

însă indicarea unei direcţii posibile şi urmarea ei cu mult curaj.  

Literatura, cum bine se ştie, e adesea interpretată prin grilă semiotică, motiv 

pentru care nu ne-am sfiit să abordăm subiectul drumului în spaţiul urban (Vintilă 

2005, 231-243) din această perspectivă, reluându-l aici cu noi exemple, nuanţe şi 

ajustări. 

Marele bulevard Calea Victoriei, pare să fie, de cele mai multe ori, în 

Drumul ascuns, al Hortensiei Papadat–Bengescu, doar o cale de acces nu către un 

loc anume, ci către împlinirea unui tabiet; e redus la o funcţie minimală şi e folosit 
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doar întrucât e mai larg, mai bun, probabil, ca şi suprafaţă de rulare, mai neted, mai 

rapid decât alte tipuri de drum — o şosea ocolitoare, o străduţă lăturalnică ori un 

drum de periferie sau de ţară. Spre deosebire de Nevski Prospekt, aşa cum apare el 

la Gogol ori la Belîi, marele bulevard bucureştean nu îndeplineşte, la Hortensia 

Papadat–Bengescu, rolul de debuşeu social, de spaţiu al etalării averii, al statutului 

şi al rangului social. Un singur adjectiv poate fi „suspectat“ de învestirea Căii 

Victoriei cu această funcţie, „întoarcere înceată (s.n.)“, însă nu e susţinut de un 

context mai amplu, mai dezvoltat.  

„Aceste plimbări monotone aveau un itinerariu neschimbat: Calea Victoriei în tot 

lungul, cu oprire la magazine de ortopedie şi la diverse laboratorii, apoi prin cele 

două bulevarde viteză liberă până la aerodrom, cu întoarcere înceată spre 

sanatoriu“ (Papadat-Bengescu 1985, 18). 

Strălucirea pe care o afişează Coca–Aimée în orice ocazie, nevoia ei 

aproape bolnăvicioasă de a fi văzută şi admirată sunt mărci ale categoriei sociale 

căreia îi aparţine, fără îndoială, cum sunt şi gesturi definitorii pentru personajul 

respectiv. Însă drumurile pe care le face în afara casei lor sunt asemeni volutelor 

păianjenului care îşi ţese pânza pentru a-şi prinde mai bine victima. Tânăra nu iese 

pentru a fi văzută, remarcată, admirată etc. (sau nu exclusiv pentru asta), ci pentru 

a-şi atrage un cerc foarte mare de cunoştinţe în propria-i casă, spaţiul în care pare 

să se mişte cu o graţie şi o dezinvoltură perfecte:  

„Aimée se identifica cu averea, cu faima, cu numele lui Walter, exagerând valoarea 

lor. În nevoia ei de dominaţie şi confort nu se amesteca nici un alt sentiment, afară 

de vanitatea ei imperativă, aşa de bine satisfăcută. Caută să se consolideze în acea 

feudă; toate drumurile pe care ieşea din citadelă erau pentru ea numai drumuri 

pentru a se întoarce înapoi acolo, mai bine înarmată“ (Papadat-Bengescu 1985, 

105). 

Ea întruchipează atât corespondentul feminin al doctorului Walter, cât şi 

certitudinea continuării „drumului“ său ascensional în nucleul exclusivist, închis şi 

dur al noilor îmbogăţiţi din Bucureştiul interbelic. În această lume, nu legăturile de 

sânge contează (Aimée e fiica vitregă a lui Walter, fiind doar fata Lenorei), cât 

împărtăşirea aceloraşi ambiţii şi a aceluiaşi mod de a le împlini: 

„Sclipirea de fir, de perle şi strasuri, în umbra albăstrie a Rollsului, ilumina ca un 

peisagiu polar, dând ochiului un fel de hipnoză care se comunica imaginaţiei. 
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Walter luneca pe un teren de fantasmagorie. Feerie care era un nou capitol al operei 

întreprinse cândva de obscurul student Walter; strălucirea mantalei de seară a fetei 

era un punct de reper pe drumul ambiţiei lui victorioase (…)“ (Papadat-Bengescu 

1985, 96). 

Raportul personajelor cu acţiunea de a călători este edificator pentru 

postura în care se vor regăsi ele către finalul romanului, pentru „locurile“ pe care se 

vor „clasa“ la finalul acestei adevărate curse către împlinire socială, către 

confirmarea ori infirmarea dezideratelor lor:  

„Devotată slujbei sacre de gazdă, Aimée repeta neobosit că adoră călătoriile 

lungi…“ (Papadat-Bengescu 1985, 103). 

„Lenora suportase bine drumul, încântată de fiece lucru în voiaj. Walter regăsise cu 

plăcere decorul familiar al călătorului pasionat ce fusese altădată. Despărţirea de 

Hilda se făcuse la o staţie mică de bifurcare. (…) Fata aceea era de treabă şi în 

voiaj fusese chiar agreabilă, ca şi cum îşi regăsise personalitatea odată cu patria, 

sau poate era dintre femeile cărora le şade bine cu drumul“ (Papadat-Bengescu 

1985, 154). 

„Dar într-o acalmie a răului şi faţă de dorinţa stăruitoare a Lenorei, fusese totuşi 

condusă la Viena. Călătorie fără rezultat şi prescurtată de voinţa Lenorei de a se 

întoarce acum curând acasă“ (Papadat-Bengescu 1985, 168). 

Este evident că Aimée are capacitatea de a suporta oboseala, de a face orice 

şi de a trece peste multe neplăceri, numai să-şi atingă supremul ţel fixat: ocuparea 

celei mai înalte, mai privilegiate, mai invidiate poziţii în ierarhia tineretului monden 

bucureştean. Într-un anume sens, toate acestea sunt pentru ea exerciţii de „călire“, 

de supunere la nişte rigori similare acelora cerute de lumea pe care vrea să o 

domine. E foarte posibil ca ea să nici nu mintă prea mult atunci când repetă, 

obsesiv, cât de mult îi plac lungile călătorii, întrucât se aseamănă foarte mult cu 

Walter, despre care textul afirmă că, în tinereţe, fusese un pasionat călător. Mai 

mult, cei doi sunt şi oamenii cei mai de succes în lumea lor, aşa încât diversele 

similitudini vin să întărească, să confirme structurile lor atât de asemănătoare. 

Lenora, în schimb, dacă la început „suportă“ drumul, mai târziu îl tolerează tot mai 

greu; firea ei comodă o determină să caute degrabă o încheiere prematură a 

voiajului şi calea către casă. Hilda, făptură delicată, sensibilă, omenoasă, loială, 

cinstită, îşi regăseşte pofta de viaţă o dată ce părăseşte spaţiul claustrant al casei 
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Walter şi societatea, impregnată de un snobism sufocant, a tineretului bogat din 

Bucureştiul atât de drag Cocăi–Aimée, cea pe care Hilda o considerase un timp 

prietena ei adevărată. Drăgănescu, devenit de prisos atât în propria-i viaţă (fictivă, 

evident), cât şi în roman, după plecarea Elenei, găseşte o cale de ieşire din această 

situaţie — sau îi este trasată de resorturile romanului — în moartea rapidă şi 

oarecum previzibilă, care-l întâmpinase tocmai … pe drum, în tren:  

„Drăgănescu se simţea aşa de nerăbdător, încât se gândea să scrie chiar din drum 

Elenei (…). Numai osteneala drumului de nu l-ar da înapoi (…). Nemulţumit, 

ieşise pe culoar şi dase drumul geamului (…). Nu-i pria voiajul! Se va potoli după 

drumuri!“ (Papadat-Bengescu 1985, 211–212, passim). 

Elena, în schimb, caracter din acelaşi aluat ca şi Walter ori Aimée, pare 

imună la oboseală, acţionează mecanic atunci când trebuie să-şi prezerve resursele, 

având capacitatea de a-şi urmări fără şovăială interesele şi … drumul propriu: 

„Călătoria decursese monoton, dar satisfăcător. Elena se ocupase de tot în chip 

mecanic, ceea ce îi păruse prielnic“ (Papadat-Bengescu 1985, 205). 

Romanul, care schiţase de la început o mică „hartă“ cu drumurile concrete 

(puţine la număr şi rare, de altfel) pe care le urmau personajele, îşi cantonează 

acţiunea cu preponderenţă în spaţiul închis al casei, al sanatoriului doctorului 

Walter, pentru a se încheia tot cu imaginea deplasărilor concrete şi a drumului ca 

ascensiune socială, precum şi cu surprinderea constatării orgolioase a lui Walter că 

el e cel care a ajuns aproape de vârful piramidei societăţii, urmându-şi drumul:  

„Am putut ceea ce voi credeţi mai de seamă şi am putut ceea ce voi nu sunteţi în 

stare. Am putut binele şi răul şi voi trece mai departe pe un drum asemuitor cu 

şoselele care şerpuiesc pe suişuri, întoarnă unghiuri, taie peste prăpăstii, pentru a 

sparge în tenebrele vreunei stânci un tunel dăltuit“ (Papadat-Bengescu 1985, 231); 

„O intuiţie bună îl cârmuise în alegerea Lenorei cu Aimée, indivizibile, iar 

Patroana — Salema era Patroana — admirabilă femeie! Prin ochii jumătate închişi 

dimensiunile îi apăreau solide, mari, aşa cum şi trebuia, pentru a-i fi deschis drum 

peste orice obstacole“ (Papadat-Bengescu 1985, 233). 

De asemenea, în final, e introdusă şi utilizată în text sintagma care 

alcătuieşte titlul cărţii. La sfârşit, când întreaga atmosferă (nu foarte dinamică nici 
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până atunci, să recunoaştem) intră într-o evidentă acalmie, referirile la drum sunt tot 

mai numeroase, ca şi cum abia acum ar fi cazul ca romanul să-şi justifice titlul: 

„Coborând scara hall-ului somptuos, condusă de Walter, Elena, împotriva situaţiei 

echivoce ce dovedise, reflecta că locul era bun pentru Coca– Aimée, impresie ce 

trecea peste orice argumente contrarii. Fără a cunoaşte comanda imperioasă care 

punea stăpânire pe Walter la momentele decisive, graţie cărei comande acceptase 

pe Salema, se slujise de Lenora şi acum păstra pe Aimée, simţea că pe acel om îl 

purta înainte, biruitor, o vocaţiune. Treptele casei somptuoase erau treptele unui 

drum ascuns, mai puternic ca orice raţiune“ (Papadat-Bengescu 1985, 239). 

Personajul care dovedeşte o uimitoare clarviziune, care intuieşte tulburător 

de exact relaţiile dintre locatarii casei doctorului Walter, care surprinde aproape 

dintr-o privire esenţa lumii (poate tocmai fiindcă o incarnează) în care intră (palatul 

Barodin al lui Walter), care înţelege mai bine decât oricine ce se „cuvine“ şi ce nu 

în casta exclusivistă peste măsură a parveniţilor Bucureştiului interbelic, este Elena. 

În ciuda statutului de personaj secundar pe care îl are în acest roman, Elenei i se 

rezervă, de către autoare, rolul de a intra pe scenă, de a trage concluziile şi de a 

extrage sensurile universului în care se mişcă. În romanul precedent — şi poate mai 

celebru —, Concert din muzică de Bach, totul gravitează şi se raportează la 

gândirea, la sensibilitatea şi la voinţa puternicei Elena Drăgănescu. 

Spre deosebire de alte situaţii literare asemănătoare (Vintilă 2002), la 

Hortensia Papadat–Bengescu, Walter nu face decât drumuri strict necesare, cu 

maşina, ori plimbări, acumulând averi, stimă, poziţie socială, în timp ce el rămâne 

egal cu sine, rece, calculat. Doctorul Walter este mai mult admirat decât invidiat. 

Dispreţul cu care societatea înaltă a Bucureştiului îl întâmpinase în tinereţe s-a topit, 

fiind înlocuit de respectul faţă de cel care poate constitui un model de „înălţare“ 

socială. Aceeaşi Elena gândeşte, în finalul romanului, văzând că tot ceea ce făcuse 

Walter era acum pe potriva exigenţelor ei, că „toate valorile se răsturnau“. Dacă A. 

Belîi contrapune straturile sociale ale Rusiei, prin „reprezentanţi“ ca senatorul şi 

studentul–revoluţionar anarhist Dudkin (Vintilă 2005, 235), Hortensia Papadat–

Bengescu, deşi surprinde aproape aceeaşi perioadă istorică, începutul secolului 

douăzeci, şi procesul modernizării societăţii româneşti, nu are pretenţia 

radiografierii întregului corp social autohton, ci îşi focalizează atenţia asupra noii 

burghezii, în ascensiune, pe care o pune faţă în faţă cu ea însăşi, evidenţiindu-i 

tarele (parvenitismul, snobismul, indiferenţa, chiar dezumanizarea), dar şi, destul de 
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obiectiv, rolul îndeplinit în sumarea necesităţii înnoirii, a modernizării şi 

sincronizării, chiar dacă, pentru moment, doar prin imitaţie, vorba lui E. Lovinescu, 

cu întreaga viaţă a continentului european.  

Cei doi autori subliniază, credem, ideea splendorii reci a civilizaţiei 

contemporane lor, adică a modernităţii, dar şi dezumanizarea aceleiaşi lumi, 

degradarea relaţiilor umane. În vreme ce A. Belîi nu privilegiază nici un personaj 

de-al său, toate rătăcindu-se, într-un fel sau altul, în labirintul Petersburgului, ori în 

cel al propriilor minţi, Hortensia Papadat–Bengescu o propulsează pe Elena în 

postura de personaj–ordonator. Ea este cea care „călătoreşte“ dintr-un roman în 

altul, ea parcurge, se poate zice, un „drum ascuns“, cu scopul de a face vizibile 

acele înţelesuri pe care autoare nu ține să le evidenţieze singură şi în mod direct.  

Roman kafkian, parabolic, oniric şi poliedric, Lunga călătorie... (Titel 

1991) iradiază o multitudine de sensuri. Mai întâi, este povestea unei treceri prin 

labirint, a unei ispăşiri suferite de „un individ culpabil care greşeşte mereu drumul. 

(…) Pare o iniţiere în moarte, o călătorie prin micul infern însoţită de o lentă 

depersonalizare a individului“ (Zaciu, Papahagi, și Sasu 2002, 564). În al doilea 

rând, cartea aceasta, în ansamblul operei titeliene, reprezintă în sine o graniţă, un 

hotar: marchează sfârşitul prozei scurte şi experimentale a scriitorului bănăţean, dar 

şi momentul de maximă modernizare a literaturii române de la începutul anilor 

şaptezeci, prin adoptarea formulei Noului Roman. Structura cărţii are la bază 

schema epică a călătoriei, verificată în atâtea secole de literatură universală şi. poate 

tocmai de aceea, atât de intens utilizată în secolul al XX-lea. Călătoria pe care o 

întreprinde aici micul grup al celor trei personaje inseparabile, prizonierul şi 

gardienii lui, nu se încadrează în tipologia obişnuită şi nu actualizează nici una din 

valorile ei cunoscute (drum iniţiatic, metamorfoză spirituală, cale de cunoaştere, 

devenire existenţială, experimentare, învăţare şi transformare modelatoare etc.), 

propunând, în schimb, o altă funcţie: diluarea substanţei umane, pierderea reperelor 

spaţiale, dar şi a celor sociale, uitarea numelui şi a familiei, renunţarea la propria 

identitate. „Prizonierul şi însoţitorii săi — în fond, toţi sunt ipostaze ale Călătorului 

— parcurg astfel o cale ce le dizolvă identitatea, călătoria lor ajunge o rătăcire fără 

sens, de vreme ce nici unul nu-i mai percepe finalitatea“ (Lasconi 2000, 101). Nu se 

precizează când a început călătoria, fiindcă de la prima frază a cărţii e limpede că 

personajele sunt pe drum, călătorind, se poate presupune, de ceva vreme: 
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„Traversară împreună piaţa pustie a oraşului venind din partea stângă a ei, (…) 

apoi urcară în maşină, o maşină pe care o cunoştea foarte bine, şi acolo, în stânga 

lui, alăptându-şi copilul, femeia pe care la început n-o recunoscu (…)“ (Titel 1991, 

5).  

De asemenea, structura romanului se sprijină pe două perspective narative, 

una heretodiegetică, aparent mai obiectivă, presărată totuşi cu suficiente mărci 

menite dacă nu să-l identifice pe narator, măcar să ofere câteva relaţii despre el, şi o 

a doua homodiegetică, survenită în urma „învestirii“ în funcţia de narator a unuia 

din cei trei. Iniţial, acest narator este prizonierul, dar, o dată cu trecerea timpului şi 

cu pierderea oricărui sens al călătoriei, nu mai este clar, şi poate nici nu mai 

contează, cui aparţine vocea naratorului. Cu deosebire în prima parte a cărţii, sunt 

lesne de recunoscut semnele, secvenţele unui scenariu iniţiatic. Micul grup 

traversează un fluviu, fiind conduşi de un barcagiu, roşcat, chior şi impertinent, 

aşadar cât se poate de „însemnat“. Toţi pun în mâna acestui Caron câte un bănuţ 

drept vamă:  

„Fluviul era învăluit într-o ceaţă uşoară care se târa pe suprafaţa lui tulbure, şi 

bătrânul barcagiu, cu barba lui roşcată şi cu ochiul lui de sticlă mare şi holbat îl 

privi cam ironic, poate chiar cu o anumită răutate, în vreme ce-i întrebă dacă voiau 

într-adevăr să treacă dincolo. Îi dădură fiecare câte un bănuţ, singura lor avere 

(…). Când plecară, descoperiră că nu erau singuri, cu ei mai era o femeie întoarsă 

cu spatele. (…) După ce ajunseră pe ţărm, femeia plecă fără să le spună un singur 

cuvânt de despărţire. Hotărâră să doarmă pe ţărmul pustiu al fluviului, a cărui apă 

tulbure o auzeau curgând domoală prin întuneric (…). Auziră pe ţărmul celălalt 

cocoşii cântând şi, după ce-şi luară rămas bun de la fluviu, îşi continuară călătoria“ 

(s. n.) (Titel 1991, 8-9). 

După toate datele oferite de text, cuvântul călătorie pare să nu fie cel mai 

potrivit, putând fi oricând înlocuit cu hălăduire, vagabondare sau rătăcire. Grupul 

celor trei urmează un traseu cu adevărat labirintic, străbătând oraşe, păduri şi 

câmpuri, adăstând în hoteluri luxoase, dar şi în gări pustii, în gropi sau printre ruine, 

mâncând la restaurante, dar şi în soare sau în ger, sub cerul liber.  

De-a lungul unei bune părţi din această călătorie, care corespunde, în 

general, segmentului textual în care naraţiunea curge la persoana a III-a, pe lângă 

cei doi paznici care-l escortează, prizonierul este însoţit, foarte discret, de o femeie 

şi de un misterios bărbat, care îşi intersectează căile, din când în când, cu ale sale. 
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Femeia apare alături de el într-o maşină, apoi în barca ce-i transportă peste fluviu, 

mai târziu într-o căruţă, fiind apelată când „Maria“, când „maică“, după cum şi 

arată, tânără sau în vârstă. Ea tace mereu sau plânge, fără să răspundă chemărilor 

prizonierului. Ar putea fi întruchiparea „Animei“, latura feminină a personalităţii 

prizonierului. Celălalt, bărbatul care şi vorbeşte cu prizonierul, are, după toate 

semnele, o puternică legătură cu acesta, identităţile lor putând fi lesne confundate, 

„el pare dublul, fratele din abis al prizonierului, cel ce-i dă puterea să reziste tuturor 

încercărilor“ (Lasconi 2000, 103).  

Un alt sens major care se desprinde din roman este cel al supunerii 

prizonierului, aproape de-a lungul întregului drum pe care cei trei îl parcurg, la un 

şir de probe mai mult sau mai puţin violente, alteori infantile, groteşti sau absurde. 

Este lovit până la sânge, obligat să urce cât mai sus în copaci, să îndure arşiţă sau 

frig, foame ori sete, umezeală sau oboseală peste orice limite, să ascută creioane, să 

spună poveşti ori să facă jocuri de cuvinte. Altă dată, asistând, într-o gară, la un 

adevărat carnaval grotesc, presărat cu tot felul de concursuri, este desemnat chiar 

arbitru la un dintre „probe“. Răbdarea, rezistenţa, docilitatea, umilinţa şi bunătatea 

lui par să nu aibă margini, ajungând să-i impresioneze până şi pe cei doi păzitori 

grobieni, brutali, inumani şi proşti. Scenariul iniţiatic cuprinde întâlnirea cu diverse 

animale (cal, vulpe, prepeliţe, lupi, câini, iepuri), sortite, multe dintre, să constituie 

hrana celor trei, ajunşi de vânători de nevoie. Marea majoritate a animalelor au 

funcţii psihopompe, la fel cum şi fluturii, întâlniţi la un moment dat în număr foarte 

mare, trimit la simbolistica sufletului şi a tărâmului de dincolo. Viziunea folclorică 

asupra locurilor străbătute de sufletul care călătoreşte, după moarte, transpare şi 

opoziţia stânga (pustie, malefică, perdantă) – dreapta (izbăvitoare, benefică, vitală), 

aşa cum se desprinde ea din pasajul de mai jos: 

„Apoi continuară să meargă călcând prin bălţile murdare, împiedicându-se unul de 

celălalt, şi încă înainte de a se lăsa seara, o lună subţire şi palidă apăru la orizont, 

pe un cer aproape transparent, o lună albă, ca de celuloid. (…) „Lună, lună nouă, 

taie pâinea în două şi ne-o dă şi nouă“ (…) şi toţi trei salivară simţind în gură 

gustul proaspăt al pâinii. (…) Apoi, privind drumul pustiu, luna subţire şi palidă, 

drumul cu băltoacele care începeau să prindă pojghiţă subţire, luna decolorată şi 

lividă, oftară din toţii rărunchii privindu-l cu ură pe prizonier. (…) În stânga lor era 

un deluşor pleşuv, doar din loc în loc câte un salcâm pipernicit, iar în dreapta, 

dincolo de miriştea pustie, râul, murmurul plăcut al apei aducând puţină viaţă în 

tăcerea din jur. Apoi trecu o căruţă, cu un singur cal. O femeie adormită ţinea 
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hăţurile în mână, şi trăsura trecu pe lângă ei fără ca femeia să se trezească“ (s. n.) 

(Titel 1991, 25). 

Precizarea pe care o face naratorul, că cei trei „mergeau pe un drum 

pustiu“, şi că înaintarea aceasta îi nelinişteşte, atitudine ce transpare din şovăiala cu 

care se deplasează „pe drumul care se întindea înaintea lor fără să se sfârşească 

vreodată (s. n.) (Titel 1991, 34), sunt amănunte care întăresc impresia că urmărim 

aventura unor suflete dincolo de moarte. Itinerarul „dalbului de pribeag“ din 

cântecele funerare româneşti este transferat, în romanul lui S. Titel, asupra drumului 

vieţii diurne a omului. Dacă autorii romanului clasic, aidoma naratorului din basme, 

credeau că drumul iniţiatic al eroului este o cale a devenirii şi afirmării sale ca 

persoană, în Noul Roman, inclusiv în cel titelian, atât lumea de aici, cât şi cea de 

dincolo sunt un pustiu fără sens, în care călătoria nu e afirmare ori devenire, ci 

numai rătăcire şi disipare. „Traseul călătorilor merge în aceeaşi direcţie, stânga, pe 

care cei trei o preferă întotdeauna când se află la o răspântie, când au de ales între 

drumuri. În deschiderea cărţii, cei trei traversează piaţa pustie a oraşului venind din 

partea stângă, prima oară femeia îşi face apariţia din stânga, când poposesc la 

grajdul ce a fost cândva han la răscruce, drumul o apucă la stânga etc.“ (Lasconi 

2000, 110). Sunt momente în care călătorii se tem de ceea ce e mai rău, de gândul 

că au greşit drumul, plasând însă în registrul neutrului ori a banalului „amănuntele“ 

privind cotirea la stânga sau la dreapta, ignorând, altfel spus, distincţia esenţială 

dintre sacru şi profan, călcând grav şi cu nonşalanţă limitele interzise: 

„Călătoria se prelungise însă neaşteptat de mult. Erau dimineţi în care se trezeau 

cuprinşi de înfricoşare. Erau convinşi că în drumul parcurs de ei până atunci 

intervenise la un moment dat o greşeală care trecuse neobservată, imposibil de 

depistat însă, o mică fisură, un drum cotit din eroare la stânga, de exemplu, când 

ar fi trebuit să facă la dreapta, ceva aparent lipsit de importanţă, dar în fond 

esenţial pentru destinul călătoriei lor. Ar fi fost inutil însă să se întoarcă înapoi, nu 

le rămânea decât să meargă orbeşte înainte (…), cu speranţa că toate aceste 

drumuri întortocheate, pe care ei le parcurg îi vor ajuta să regăsească drumul cel 

bun. Alteori erau convinşi că merg foarte bine, în fond la plecare nimeni nu ţinuse 

să precizeze durata călătoriei „Aveţi un drum lung de făcut, li se spusese, şi atâta 

tot, un drum plin de greutăţi, dar vă descurcaţi voi, suntem convinşi“, iată tot ce li 

se spusese. Câteodată aveau impresia că se apropiau de sfârşitul călătoriei şi se 

bucurau atunci ca nişte copii, bucurie zadarnică însă, repede spulberată“ (s. n.) 

(Titel 1991, 42-43). 
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Adesea, cei doi paznici ai prizonierului îşi reproşează unul altuia abaterea 

din drum, greşirea drumului, alegerea greşită a traseului:  

„Te-am întrebat dacă ţii minte şi tu ai spus că ai o memorie bună şi că nu uiţi 

niciodată nimic.” „Sigur că ţin minte, spuse celălalt. La stânga, la dreapta, şi după 

aceea din nou la stânga, şi iarăşi la dreapta», spuse itinerarul ca pe o poezie şi se 

iută triumfător la celălalt.”Nu-i adevărat, sări furios tovarăşul său de drum. La 

dreapta întâi, şi numai după aceea la stânga, şi apoi din nou la stânga şi numai după 

aceea la dreapta.” „Nu-i nici cum am spus eu, dar nici cum ai spus tu nu e bine, sări 

din nou primul. Dacă vrei să ştii, acum îmi amintesc foarte exact: întâi la dreapta, 

după aceea o luăm la stânga, mergem cât mergem şi iar o luăm la dreapta, şi numai 

după aceea, şi asta mult mai târziu o luăm la stânga”. „Şi noi cum am mers?” 

Întrebă curios celălalt. „Păi noi am luat-o la stânga întâi, ţii minte, şi după aceea am 

luat-o la dreapta“ (Titel 1991, 43). 

După cum se poate observa din explicaţiile oferite de ei (şi care au fost 

exprimate grafic, (Vintilă 2004, 211-214), pentru primul însoţitor, calea urmată este 

o largă şi constantă abatere, fie spre stânga, fie spre dreapta, de la direcţia spre 

înainte. Pentru cel de-al doilea însoţitor, ea este o înaintare greoaie, încetinită de 

efectuarea unor bucle fără nici un rost, care nu îmbogăţesc, ci risipesc (în prima 

variantă), sau o revenire aproape de punctul plecării (în varianta a doua). În toate 

cazurile, ideea de rătăcire, de drum fără rost şi fără ţintă este evidentă. La un 

moment dat perspectiva narării se modifică. Vocea naratorului heterodiegetic 

dispare, substituită fiind de cea a unui narator homodiegetic. Mai mult, cele trei 

personaje centrale ocupă pe rând, cu schimbul această poziţie centrală în schema 

relaţiilor dintre diferitele instanţe narative. Şi la nivel textual este subliniată această 

rotaţie, această privilegiere de care temporar fiecare din cei trei va avea parte:  

„Cei mai bătuţi de ploi din toate părţile eram noi, cei doi de pe margine, căci al 

treilea, cel care mergea la mijloc, abia acum descoperirăm noi asta, se bucura 

oarecum de o situaţie privilegiată. Hotărârăm deci să ne schimbăm, să trecem la 

mijloc fiecare pe rând (…)“ (s. n.) (Titel 1991, 62). 

Cu cât călătoria se prelungeşte mai mult, pe măsură ce timpul scurs de la 

momentul plecării (oricum, şi acesta indefinibil), cu cât cei trei stau tot mai mult 

împreună, cu atât are loc pe de o parte un proces de ciudată omogenizare între ei, 

adică e tot mai greu de făcut deosebirea dintre paznici şi prizonier, şi, pe de altă 
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parte, cei trei par să involueze intelectual, social, comportamental şi afectiv; ei sunt 

din ce în ce mai infantili, mai labili, devin aproape nişte retardaţi: 

„Mă trezesc cu cumplite dureri de cap, mă trezesc plângând şi motivul lacrimilor 

mele fusese undeva în somnul din care tocmai m-am trezit, continuai totuşi să 

plâng fără să ştiu nici eu de ce (…) un fel de frică (…) mă cuprinde, mă ia pe la 

spate, e ca un vânt rece, mai întâi o simt în moalele capului, încep să strig atunci, 

cei doi se trezesc, istericule, se răstesc ei la mine, dobitocule, îmi spun ei, şi după 

aceea, mulţumiţi că au reuşit să mă umilească, se întorc pe partea cealaltă (…). M-

am hotărât, vă părăsesc, eu mă întorc, înţelegeţi, vă las, pentru că eu singur am să 

regăsesc drumul, da, spun eu, şi după ce mă ridic în picioare, după ce le adresez o 

ultimă privire, trebuie să recunosc, încărcată de dragoste, pentru că eu îi iubesc 

(…), îi părăsesc, cum s-ar zice aproape cu durere în suflet, la început merg chiar 

foarte repede, cam fâstâcit, e adevărat, dar după foarte scurt timp îmi dau seama că 

nu am luat-o bine în graba mea, în loc s-o iau la dreapta, am luat-o la stânga, ceea 

ce nu-i acelaşi lucru. Atunci mă întorc la locul de unde am plecat (…)“ (s. n.) (Titel 

1991, 66-67). 

Schimbarea de persoană ambiguizează la maxim raporturile dintre cei trei 

călători, făcând imposibilă atât identificarea prizonierului, cât şi precizarea 

povestitorului. Crearea acestei confuzii e deliberată şi a fost interpretată ca ştergere 

a diferenţei dintre victimă şi torţionari, unificarea vocilor fiind o consecinţă a 

pierderii personalităţii, a confuziei dintre inocenţă şi crimă. „În faţa morţii, Isus şi 

cei doi tâlhari devin egali. Romanul vorbeşte, în fond, despre frică şi 

depersonalizarea omului în imperiul fricii“ (Simion 1989, 537). Grupul celor trei 

călători dintre care orice diferenţă pare să se fi şters realizează, cu mare spaimă, că 

nu mai ştie scopul călătoriei. „Centrul“ labirintului străbătut de ei este întruchipat, 

după toate aparenţele, de circ — una din temele esenţiale ale prozei titeliene. E un 

loc al mizeriei, al ruinei, circul e părăsit, mai sunt doar câteva barăci şi nişte căruţe. 

Unul dintre desenele decolorate de ploi şi soare îi impresionează în mod aparte. El 

reprezintă, cred ei într-o primă fază, pe cei trei magi, dar observă imediat că 

îmbrăcămintea lor e prea sărăcăcioasă şi, mai semnificativ, nu există nici o stea care 

să-i călăuzească: 

„Nu se vedea nici o stea spre care aceştia să călătorească, nici o iesle a pruncului 

Isus spre care ei să se poată îndrepta“ (Titel 1991, 62). 
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Scena este o clară „punere în abis“, o efigie a întregii naraţiuni, în perfect 

acord cu ea. De aceea, este discutabilă opinia Elisabetei Lasconi, care credea că 

acest pasaj e „inversul unei fotografii, clişeul ei negativ“ (Lasconi 2000, 106). 

Călătoria lor e o „rătăcire absurdă“, corelată cu vagabondarea falşilor magi. 

Călătoria şi lectura pot fi oricând reluate, ambele sunt circulare, curgând la 

nesfârşit, asemeni vieţii, aflate în continuă disipare şi entropie. Previziunile nu-şi au 

rostul, iar semnificaţiile când sunt supraabundente, când lipsesc cu desăvârşire; 

universul cărţii este ba mitic sau parabolic, ba absurd şi gol. Romanul lui S. Titel, 

apărut în 1971, e şi o parabolă a unei societăţi închise, dominată de un regim 

totalitar:  

„În iarna aceea călătoriră mai ales cu trenul. Trenurile erau însă supraaglomerate şi 

cu mare greutate reuşeau să se urce. (…) Totuşi se întâmplă odată ca ei să prindă 

unul din acele trenuri internaţionale în care se călătorea atât de comod, reuşiră să 

urce, cu toate că la început conductorul trenului îi privi cu mare suspiciune, de 

altfel trenul era aproape gol pentru că era o perioadă destul de încordată din punct 

de vedere internaţional, şi călătoriile dintr-o ţară în alta erau limitate“ (s. n.) (Titel 

1991, 41). 

Textul lui S. Titel e atât o parabolă a existenţei umane, cât şi o schiţă a unui 

univers concentraţionar, fiind „mijlocul cel mai sigur al unui scriitor ca să 

deconspire mecanismul complet absurd al lumii în care trăia“ (Lasconi 2000, 108). 

El reflectă, lingvistic, tematic şi tehnic, meditaţia (post)modernităţii asupra ei înseşi. 

Periplul haotic al celor trei (posibili) magi dă măsura pierderii înţelesurilor lumii, 

vorbeşte despre universalizarea profanului, a uitării, a opacizării, a însigurării 

individului, a dezumanizării lui. Călătoria, din perspectivă modernă, pentru om şi 

pentru text, şi-a pierdut orice urmă de magie, de frumuseţe a aventurii care 

îmbogăţeşte şi înnobilează şi s-a transformat într-un supliciu, într-o perpetuă caznă. 

Salvarea ar putea veni de la o nouă şansă oferită mitului, ritului şi, ca moştenitor, 

textului, rezultatul fiind o regenerare totală, din adâncuri, a culturii, nu doar a 

literaturii. E ceea ce propune, se pare, nu doar sub aspect ludic gratuit, 

postmodernismul.  
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