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Limba este întâiul mare poem al unui popor.
(Lucian Blaga)
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* Alocuțiune susținută la dezbaterea „Statutul actual al limbii române”, dedicată celebrării Zilei Limbii Române  

(31 august 2021, Clubul Academicienilor, Academia Română)

Ziua Limbii Române (stabilită din 1990, în
Republica Moldova și din 2013, în România)
este o sărbătoare a spiritului românesc, fiindcă
limba este efigia cea mai pregnantă a românilor.
Limba este ca un organism viu care se naște,
crește, se dezvoltă, îmbătrânește și moare odată
cu poporul care a creat-o și căruia i-a servit ca
mijloc de comunicare. De aceea vorbim despre
limbi vii și despre limbi moarte. A noastră este
vie și oricât de contaminată este cu neologisme,
cu barbarisme, cu hiperurbanisme, cu prescurtări
neobișnuite sau cu SMS-uri năstrușnice, nu
trebuie să ne temem. Limba română a avut până
acum puterea interioară de a rămâne ea însăși, în
ciuda variatelor influențe. Dar, oare, astăzi mai
are limba română această forță intrinsecă? Sem-
nele nu sunt deloc încurajatoare. 

1. Limba și literatura română se studiază „cu
program redus”, cu timp minim afectat gra-
maticii, cu trunchierea literaturii, fără res -
pectarea aspectului diacronic. Literatura de
dinainte de secolul al XX-lea devine, în ochii
unora minoră, iar succesiunea curentelor literare
este declarată desuetă, depășită. Concomitența
distruge succesiunea, încât valoarea unui scriitor
nu mai este socotită în cadrul epocii sale, ci la
nivelul de valoare absolută. 

2. Comunicarea corectă în românește nu se
mai face prin studiul operelor literare validate, ci
prin texte de viață cotidiană: regulamente,
statute, legi, reportaje sportive, formulare de

cereri. Faptul conduce la sărăcirea drastică a
vocabularului, la pierderea proprietății ex -
primării, la dialoguri monosilabice și chiar la
înlocuirea dialogului cu monologul.

3. Introducerea abuzivă a unor noi materii se
face, de regulă, în detrimentul orelor de română,
istorie, geografie etc., ceea ce conduce la
degradarea existenței noastre ca indivizi și ca
popor. Rezultatul acestui păcătos parcurs (astăzi
se zice trend!) este părăsirea limbii noastre. Vă
rog să vedeți titlurile manifestărilor culturale și
chiar științifice din România ultimilor ani: mai
toate sunt în limba engleză.

4. Decăderea vorbirii este dublată de
neglijența scrierii. Din secolul al XIX-lea
încoace, Academia normează limba prin reguli
ortografice bine stabilite și aprobate prin lege.
Din păcate, respectarea acestei legi este astăzi,
pentru unii, facultativă. Conform Legii privind
organizarea și funcționarea Academiei Române
nr. 752/2001, în România, forul care „se în -
grijește de cultivarea limbii române și
stabilește regulile ortografice obligatorii” este
Academia Română. Prin urmare, dacă regulile
stabilite de Academie în privința limbii nu sunt
respectate, se încalcă legea. Dar, neexistând
mijloace de coerciție prevăzute de această
lege, situația persistă, spre marea pagubă a
spiritului românesc. Noua ortografie nu a fost
aprobată în unanimitate și a stârnit numeroase
discuții, dar o regulă majoră a democrației
spune, de două mii cinci sute de ani încoace,

Statutul actual al limbii române

Ziua limbii române – 31 august 2021*

Acad. Ioan-Aurel Pop
Președintele Academiei Române
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că minoritatea se supune majorității. Dacă
acest precept nu se respectă, se ajunge la haos,
anarhie, dezordine. 

„Limba noastră-i limbă sfântă!” este un vers
scris de părintele Alexe Mateevici acum mai bine
de un secol și devenit, între timp, parte a unui
imn de stat românesc. „Sfințenia” limbii vine la
români din vremuri imemoriale și rezidă în rolul
identitar al felului nostru de a exprima în cuvinte
lumea înconjurătoare. Acest fel de raportare la

lume ne-a păstrat vii ca popor, încât observația
făcută de umanistul Antonio Bonfini, spre finele
secolului al XV-lea – că românii au dăinuit la
spațiul lor pentru că și-au apărat mai mult limba
decât viața ne definește. Limba noastră este viața
noastră și, din fericire, ea mai are în sine pro -
priile mijloace de apărare, de conservare și de
dezvoltare, cu o condiție: să veghem, ca spe -
cialiști, asupra ei. Aceasta este menirea noastră,
iar Academia Română nu va abdica de la această
misiune niciodată. 



* Alocuțiune susținută la dezbaterea „Statutul actual al limbii române”, dedicată celebrării Zilei Limbii Române  
(31 august 2021, Clubul Academicienilor, Academia Română)

Definirea substratului limbii române*

Acad. Grigore Brâncuş

1. În DLR substratul este definit ca „limbă a
unei populaţii băştinaşe înlocuită cu altă limbă în
urma unei cuceriri, a unei colonizări, a unei
migraţiuni şi din care, ca efect al bilingvismului,
unele elemente persistă în limba cuceritorilor”.
Definiţia este formulată pe bazele concrete ale
istoriei limbii române: latina orientală (sermo
militaris, sermo vulgaris) a fost însuşită de popu-
laţia Daciei după o lungă perioadă de bilingvism,
păstrând multe trăsături ale limbii înlocuite. 

Limba dacilor nu ne este cunoscută. Urmele
ei din română, adică substratul propriu-zis, se
recunosc printr-un procedeu de eliminare: ce nu
este latin, grecesc sau slav ori datorat unei creaţii
in terne a limbii. După această cernere, procedăm
la comparaţia cu albaneza, care, foarte probabil,
se identifică cu limba vorbită de traco-daci.
Raporturile dintre română şi albaneză se reduc
adesea la potrivirile, uneori aproximative, dintre
cele o sută de cuvinte presupuse autohtone.
Comparaţia trebuie făcută nu la nivelul actual al
celor două limbi, ci la cel care rezultă adesea
prin recon strucţie, la stadiul primar al evoluţiei
lor. Trebuie adăugat însă cu insistenţă că această
raportare reciprocă trebuie să aibă în vedere
toate compartimentele limbii: vocabular, fone -
tică, gramatică. Iată ce scria Hasdeu în această
privinţă: „Identitatea lexicală albanezo-română e
secundară, după mine, în comparaţiune cu iden-
titatea gramaticală. Caracteristice mai ales sunt
întâlnirile între ro mână şi albaneză nu prin voca-
bular, ci prin particularităţile fonetice, morfolo-
gice şi sintactice, care nici într-o ipoteză nu se
pot împrumuta de la străini, nu se pot altoi în

cursul timpului, ci datează de la însăşi obârşia
limbii”1.

Mai aproape de noi, vede lucrurile la fel, şi
chiar mai larg, învăţatul albanez Eqrem Çabej:
„Albaneza şi româna – zice el – au legături
strânse în domeniul foneticii, al morfologiei, al
vocabularului, al formării cuvintelor, al sintaxei şi
frazeologiei, al zicalelor şi al locuţiunilor prover-
biale, încât fără a lăsa neobservate deosebirile
adesea ai impresia că este vorba de unul şi acelaşi
spirit al limbii manifestat sub două forme. În sen-
sul acesta, raporturile dintre aceste două limbi pot
înlocui într-o anumită măsură perioada lor prelite-
rară. Cred că aceste raportări pot fi apreciate la
justa lor valoare doar atunci când sunt conside rate
în cadrul mai amplu al relaţiilor culturale dintre
cele două popoare”2. 

2. Tendinţe ale latinei populare erau, cel puţin
unele dintre ele, în acord cu anumite predispoziţii
ale limbii traco-dacilor. De exemplu, dentala s
urmată de iot s-a transfigurat în ş, ca o tendinţă
activă în ariile periferice ale Romaniei. Hidroni-
mele majore Argeş, Timiş, Criş, Someş, Mureş
apar la autorii antici, greci şi latini, în scriere osci-
lantă: Marisos şi Marisia; la fel, Grisia, Tibisia,
Carsium, Carsidava (rom. Hârşova). În albaneză
ş (scris sh) se dezvoltă spontan în cuvintele autoh-
tone şi în împrumuturile de până în sec. al XI-lea.
În general, apariţia africatelor şi probabil a palata-
lelor ń, l’ explică rolul foarte important pe care l-au
avut vocalele anterioare şi iotul în modificarea
acestor sunete. Reţinem observaţia remarcabilă
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făcută de E. Petrovici încă din 1950: „Marele rol
jucat de vocalele anterioare şi de iot în romanica
dunăreană dinaintea influenţei slave, mai mare
decât în celelalte limbi romanice, se datoreşte,
probabil, acţiunii substratului tracic”3. 

Alexandru Graur scria, în 1930, articolul „Ts
en latin” arătând, cu exemple, existenţa africatei ts
în latina târzie, ortografiat z sau s: zappus (rom.
ţap, alb. cjap)4. Din inscripţii se pot reţine exem-
ple şi cu evoluţia dentalei d: adzutor, zaconus, oze
(= hodie), zebus (= diebus, abl. pl. al lui dies) etc.
Din hidronimia traco-dacă, exemple numeroase:
Tsierna (Tierna, Dierna, Zerna) devenit târziu
Cerna (cu o reamenajare slavă).  

În lista numelor de plante a lui Dioscoride ne
întâmpină (pro)diárna „Veratrum nigrum” din
fondul lexical traco-dac, regăsit în zârnă „Sola-
num nigrum”, de unde top. Zărneşti, rostit cu afri-
cată la iniţială: dzârnă.

Aşadar, trebuie urmărite tendinţele fonetice
din latina târzie şi din numele conservate din
traco-dacă. Sunetele se împrumută greu, dar se
preiau uşor din substrat. 

3. Cuvintele comune atribuite substratului
(aproximativ 90) aparţin, cele mai multe, la dome-
niul păstoritului şi al agriculturii de munte: părţi
ale corpului (ceafă, ciuf, grumaz, guşă, rânză),
obiecte de îmbrăcăminte (brâu, căciulă, sarică),
locuinţe primitive (argea, cătun, vatră, gard), ali-
mente (brânză, urdă, zară, bulz, arichiţă). Anima-
lele, păsările, plantele, configuraţiile terenului
denumite prin termeni de substrat constituie
mediul înconjurător al crescătorilor de vite din
zonele muntoase. 

4. Interesantă însă este raportarea acestor
cuvinte la sinonimele latineşti păstrate în română.
Se stabileşte între ele un raport ca de la general la
particular; sinonimul autohton exprimă o speciali-
zare semantică pastorală, cum rezultă, de exem-
plu, din perechea alb (lat. albus) şi barzu (alb. i
bardhë); barz e termen pastoral, se referă la ani-
male şi păsări (oaie barză, pasăre barză). La fel,
lână (lat. lana) denumeşte generalul, iar bască,
atestat doar în Psaltirea Scheiană, se referă la lâna
de pe o singură oaie. Brânză şi urdă sunt în ro -
mâna comună sorturi de caş (lat. caseum), iar
zară, un fel de lapte (lat. lactem), sarbăd însem-

nează acru (lat.) cu referire expresă la lapte acru
(lat.), strepede desemnează numai viermele din
brânză, iar baci se cuprinde ca particular în sfera
semantică generală a lui păstor (lat. pastor) ori
păcurar (lat. pecorarius)5. 

Întregul vocabular autohton este organizat în
felul acesta. Avem astfel certitudinea că fondul
autohton al românei este un ingredient în struc tura
primară, latină, a românei. 

Româna pare să fi moştenit din substrat şi
câteva sufixe: -esc, un sufix adjectival foarte pro-
ductiv: daciscus, thraciscus, balisca vitis „viţă de
origine balcanică”, Lariscus n. pr. masculin. În
latină şi greacă acest sufix (-iscus, -ισκος) for-
mează numai diminutive. 

Alt sufix atribuit substratului -uş e analizat
foarte de vreme la derivate de felul: auş (lat.
avus), căuş (lat. cavus), cătuşă (lat. cattus), mă -
tuşă (lat. amita), brânduşă, căpuşă etc. 

S-ar adăuga sufixul diminutival -ză în coa -
căză, gălbează, pupăză (alb. dorëzë „mânuşă”,
zogëzë „păsărică” etc.) 

5. În Dacia şi în cele două Moesii, latinitatea
lingvistică a fost conservată cu mai multă fideli-
tate decât în Occident, fapt care trebuie pus pe
seama caracterului popular şi colocvial al latinei
din această arie laterală a Romaniei. Astfel se
extind morfemele i şi u pentru reorganizarea
paradigmelor şi a opoziţiilor, se dezvoltă mult
cazul vocativ, apar construcţii prepoziţionale
emfatice ori discontinue de felul: mi-a dat mie,
mă vede pe mine, se extinde cumulul de mărci,
determinarea devine redundantă în structuri de
tipul omul cela bunul şi, la fel, negaţia în nu a
plecat nimeni, nu vede nimic, la timpurile verbu-
lui se creează desinenţe de număr şi persoană,
apar alternanţe în radical ca elemente hipercarac-
terizatoare, se dezvoltă formulele de adresare,
sintaxa are caracteristici populare (coordonarea
şi construcţiile prepoziţionale în flexiunea
cazuală), se preferă forme analitice (perfect, vii-
tor), încărcarea cu valori sintactice a acuzativu-
lui, abateri expresive de topică. Vocabularul a
pierdut termenii citadini de felul pater, mater,
via, platea; „latina devine, deci, idiomul unor
comunităţi sociale cu forme de cultură şi de civi-
lizaţie tipic populare”6. De amintit aici caracte-
rul popular al terminologiei creştine difuzate de
timpuriu în aria romanizată orientală. 9



6. Cantemir este cel dintâi învăţat care a arătat
că limba dacilor s-a păstrat multă vreme în mediul
rural, datorită femeilor, mai conservatoare în
materie de limbă. 

„Cred şi accept că dacii şi-au putut strica
limba şi amesteca unele cuvinte latine, dar nu că
şi le-au putut uita până într-atâta pe ale lor, încât
nici măcar între femeile şi moaşele de la ţară să nu
fi rămas şi cea mai slabă urmă”7.  

Alteori, afirmă Principele, elementele indi -
gene s-au menţinut prin sclavii daci şi mai ales
prin femeile dacilor căsătorite cu colonişti romani.
În Descriptio Moldaviae arată că de la daci ni
s-au păstrat, în expresie latină (mai rar slavă sau
greacă), o mulţime de credinţe, obiceiuri, datini
legate de psihologia lumii rurale: Zâna (Diana),
Sânzienele (Sanctus dies Johannis, etimologie
dată de Cantemir pentru prima oară), Joimăriţele,
Zburătorul, Căluşul, Doina etc., studiate amănun-
ţit de folclorişti şi etnografi. 

Cantemir a observat că există deosebiri impor-
tante de grai între bărbaţi şi femei. Acestea, fe -
meile, sunt mai conservatoare decât bărbaţii;
păstrează mai bine particularităţile de grai ale
locului. Palatalizarea labialelor, de exemplu, un
fenomen fonetic propriu Moldovei, ne întâmpină
mai cu seamă în graiul femeilor şi al aşa-zişilor
„feciori de babă” (filii vetulae), care „au zăbovit
prea mult la sânul maicii”, cum se exprimă Cante-
mir. Observaţia lui privind conservatorismul
femeilor a fost reluată şi generalizată la nivel
romanic de B.P. Hasdeu. „Palatalizarea labialelor,
cum a arătat Cantemir, e un fenomen propriu
femeilor”8. 

„Oriunde s-a introdus la noi şi s-a propagat
acest element de tot femeiesc, el a întâmpinat o
crâncenă rezistenţă din partea elementului celui
bărbătesc a conservării labialelor. Toate naţionali-
tăţile latine extraitalice s-au zămislit din ameste-
cul bărbaţilor romani cu femeile barbare”9. 

Mai târziu, Th. Capidan, ocupându-se mai cu
seamă de vorbirea femeilor aromânce, spune:
„Femeia, ca agent de conservare dar şi de propa-
gare a faptelor sociale ca religia, arta populară
etc., se arată peste tot superioară bărbatului. În
limbă, însă, această superioritate, ţinând seama de
felul cum ea se propagă în familie, devine şi mai
evidentă. Se ştie că la însuşirea unei limbi un rol
important îl joacă elementul psiho-fiziologic:
imitaţia”10.

Copilul de sex femeiesc este mai profund legat
de vorbirea mamei. „Fetele sunt mai apropiate de
felul de a vorbi al mamei”. Capidan îl citează pe
A. Meillet, care a susţinut mereu „ca problemă
fundamentală, ereditatea în limbă”. Tendinţele din
limba indigenă – zice Meillet – se pot manifesta în
noua limbă adoptată11. 

7. Constantin C. Giurescu şi Dinu Giurescu, în
voluminoasa Istorie a românilor, consideră (cu
precauţie) că „o parte din credinţele populare, din
descântece, din leacurile băbeşti trebuie să aibă o
străveche origine dacă”12. Este posibil ca de la
daci să ne fi rămas obiceiul petrecerii „cu bucu-
rie” a morţilor pe ultimul drum. Multe alte mani-
festări ale spiritualităţii rurale (blesteme, injurii,
descântece, farmece, vorbe de ocară) par să fie
moştenite de la daci, menţinute în psihologia
colectivă a satului românesc aproape exclusiv de
femei. Limba acestora este mai conservatoare, cu
rostiri şi construcții vechi, o sintaxă simplă cu
puţine subordonate, mai multe exclamative, cu
verbe ale mirării şi inversiuni afective. Asuprirea
femeilor, inegalitatea lor faţă de bărbaţi, munca
necontenită pe lângă casă, grija uneori totală în
creşterea copiilor, toate acestea motivează conser-
vatorismul în limbaj, în general un limbaj cu par-
ticularităţi speciale faţă de al bărbaţilor. Am scris
pe larg de „blestemele” din La Lilieci a lui Marin
Sorescu. Reproducem aici din poezia Blestemul
Bălii13: „Alege-s-ar praful de el/ Praful şi pulbe-
rea/ Din creştet până-n călcâie/ Şi din călcâie
până-n creştet!/ Dar-ar Dumnezeu, pupa-i-aş tăl-
pile,/ Să-l mănânce viermii,/ Să cure veninul şir,
baltă după el!/ […] N-ar mai călca iarba verde!/
Nu i-ar mai muri mulţi înainte!/ Pulberea să
se-aleagă de casa lui!/ Să-i intre viermii în aşter-
nut!/ N-ar mai ajunge să-i cânte cucul!/ Să cânte
cucuvelele!/ Să urle lupii în curtea ta, mă orbe -
ţule!/” Sau: „Nu i-ar mai răbda pământul, usca-li-
s-ar carnea pe oase!”14

În blesteme limbajul femeilor este pasional,
ne stăpânit, năvalnic, deşi este mai conservator, cu
elemente arhaice. De regulă, imaginile sunt pline
de clocot, pornesc de la realităţile gospodăreşti ale
vieţii închise din satul românesc de odinioară.
Blestemul are o încărcătură emoţională puternică,
este credinţa că invocaţia prin blestem se poate
îndeplini, ceea ce justifică apariţia blestemului în
basme, în legende. 10



Din Leul albastru, o culegere de pagini auto-
biografice a lui D.R. Popescu, am reţinut blesteme
cu aglomerare de cuvinte şi expresii care privesc
forme ale existenţei umile, cu credinţe şi obiecte-
simbol reflectând sărăcia şi destinul tragic: „Tot
plin de ţuică umblă de câtăva vreme, zise Sevas -
tiţa. Este plin ca o damigeană, burtosu’, paştele şi
lingura, şi moaşa ce i-a tăiat buricu’, şi iapa ce i-a
dat lapte, proţapul carului şi-al lui taică-său,
lampa, grâul, grebla cu care-adună Dumnezeu ste-
lele de pe cer, focul, apa, ştreangul, păduchii ce
rod pielea, izmenele, pestelca, Crăciunul, oala în
care fierbe făsuiul! zise ea închinându-se şi por-
nind pe la mijlocul drumului”15. Este un text poe-
tic superb, alcătuit aproape numai din substantive
(comparaţii, metafore, eufemisme) supraîncărcate
de înţelesuri. În general blestemul este „strigat în
gura mare”, în auzul întregului sat. 

8. Medicina populară este veche la români, cu
forme care străbat până în lumea dacilor. Leacu-
rile băbeşti sunt însoţite de descântece spuse ade-
sea într-o terminologie proprie care, uneori, aco-
peră întreaga existenţă a lumii rurale. S-a scris
mult despre limba descântecelor, o recreare a
structurilor gramaticale, a valorilor semantice şi
stilistice. De exemplu, inversiunile perfectului
compus, cu intercalarea unui pronume conjunct,
ar exprima valoarea admirativului, un mod al sur-
prizei cunoscut cu aceeaşi structură morfologică
în unele limbi balcanice: „glas de cuc în gură
pusu-mi-au, cu cizmi de argint încălţatu-m-au,
[…] sprânceni din dragoste scrisu-mi-au, […]
meri di aur în sânu băgatu-mi-au, […] di mâna
dreaptă luatu-m-au, pe hudiţă, pe cărăruş pornitu-
m-au” (descântec de fapt)16.

9. Se adaugă aici numeroase alte fapte de
limbă care exprimă particularităţi de civilizaţie şi
cultură populară veche, credinţe, practici, obi -
ceiuri străvechi cunoscute încă în lumea satelor. 

Am lăsat deoparte elementele de fonetică
despre care s-a scris mult (vocala ă, consoana h,
rotacismul lui -n-) şi de morfologie (articolul defi-
nit, particularităţile cazuale, numeralul, timpurile
şi modurile verbale etc.). Remarcăm totuşi unele
raporturi sintactice mai rare relevate de Spiro
Floqi17: Şi bătrânii că-s bătrâni […], alb. Edhe
pleqtë që janë pleq (raport concesiv); De bună,

bună este, alb. Për e mirë, e mirë është (comple-
ment de relaţie); rom. Că trebuia o ploaie trebuia,
dar mi se pare c-o să ne vină o vijelie, alb. Që
lipsej një shi, lipsej, por më duket se do të na vijë
një shtrëngatë (subordonată de relaţie). De remar-
cat aceeaşi topică şi, surprinzător, aceeaşi ordine
în structura morfematică a cuvintelor. 

10. S-a scris mult, încă din sec. al XIX-lea,
despre frazeologia comună româno-albaneză18.
Reţinem observaţia că termenii-pereche se deose-
besc uneori prin topică: rom. Cât a închide şi a
deschide ochii: alb. Sa çel e mbuyll sytë (lit. „cât a
deschide şi a închide ochii”); rom. A fi unghie şi
carne (cu cineva): alb. Jam mish e thua me dikë id.
(lit. „Sunt carne şi unghie”); rom. S-a făcut piele şi
os: alb. Asht ba âsht e lekurë (lit. „S-a făcut os şi
piele”); rom. Fără cap şi coadă: alb. Pa bisht e pa
krye (lit. „fără coadă şi fără cap”); rom. Ici-colo,
schimbau câte o vorbă: alb. Aty-këtu (lit. „co lo-ici”);
rom. Şi fudul şi cu bube în cap: alb. Dhe qeros dhe
fodull (lit. „bubos şi fudul”). Cum se explică inver-
siunea termenilor de la limbă la alta? 

Rom. şi, alb. e pot avea valoare adverbială:
Mă iei şi pe mine? alb. A më merr e mua? 

În repetiţia şi şi al doilea şi e adverb: Şi şi mai
bine; în albaneză: Edhe (< e, dhe) më mirë. 

În ambele limbi sensul frazeologic poate apă-
rea numai printr-o schimbare de topică. De exem-
plu, propoziţia Sângele nu se face apă, alb. Gjaku
s’bëhet ujë „sângele nu se face apă” capătă cu -
loare frazeologică (deci şi stilistică) doar prin
anticiparea numelui predicativ, deci printr-o
schimbare de topică: Sângele apă nu se face, alb.
Gjaku ujë s’bëhet id.19

11. Unele cuvinte au conţinut mitologic sau
etnografic cu paralele în albaneză şi, uneori, în
alte idiomuri vechi din Balcani. Calea albă, de
exemplu, sau calea primară, denumind „prima
vizită pe care o face după nuntă tânăra nevastă la
casa părinţilor”, este identic cu alb. udha e parë,
udha e bardhë. Se mai spune şi parëtë (de la adj.
i parë „întâi, prim”). 

Ursitoarele (sau urzitoarele) „personaje mitice
implicate în destinul omului”, alb. vitore, -ja id.
(de la vb. vej „a ţese”)20. Sinonim: Bunele „zâ nele
ursitoare” (DA, s. bun), alb. Të Mirat (sg. E mira)
„ursitoare la naşterea copilului”. 11



Frumoasa pământului21 corespunde alb. E
bukura e dheut id. Şi: , Căţelul pământului, Greul
pământului, A face umbră pământului ş.a. 

Babele (alb. Plakat şi în alte limbi balcanice),
denumire a primelor nouă zile ale lunii martie;
legenda configuraţiilor stâncoase din Carpaţi
(Bucegi, Ceahlău); ar. moaşile. La români şi la
albanezi mitul acesta are origini pastorale, este
legat de procesul urcării oilor la munte. 

12. Am arătat în aceste pagini că substratul
limbii române trebuie studiat potrivit unei viziuni
mai largi decât aceea obişnuită în cercetările
actuale. Urmele substratului se regăsesc în grama-
tică, formarea cuvintelor, frazeologie. Trebuie
avute în vedere tendinţele din latina populară,
echivalentele albaneze şi datele reconstrucţiei în
româna comună. Substratul reflectă aspecte ale
psihologiei, civilizaţiei şi culturii populaţiei
autohtone. Rolul femeii în conservarea acestui
ingredient în formele primare ale limbii a fost
covârşitor. 
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1. Despre împrumut1, cu particularitățile lui
din româna actuală, se vorbește mult și din diverse
puncte de vedere. Eu am ales un aspect poate mai
puțin discutat, dar la fel de important, și anume:
dincolo de efectele cantitative și de corectitudine
pe care le implică împrumuturile, îmi propun să
examinez dacă există și consecințe asupra structu-
rii mai profunde a limbii române. 

2. În caracterizarea românei actuale s-a insis-
tat mult asupra a două tendințe contradictorii: pe
de o parte, caracteristica „ospitalității”2 limbii
române, prin deschiderea ei față de împrumut și
prin atragerea a numeroase cuvinte neologice cu
surse etimologice variate, iar pe de alta, rezistența
pe care o întâmpină adaptarea împrumuturilor sub
presiunea tiparelor flexionare preexistente. Limba
însăși opune rezistență împrumuturilor, creându-și
numeroase mijloace de „autoapărare”, actualizate
prin semne clare de „autohtonizare” a formei
împrumuturilor.

3. Dintre procedurile frecvente de „autohtoni-
zare”, aduc în discuție două mai evidente: întâi,
procedura fonetică de transformare a vocalei fi -
nale (terminație frecventă în cazul împrumuturilor
recente) într-un diftong descendent, prin atașarea
semivocalei -u̯: ● -e final > -eu̯ (alizeu, antreu,
aparteu, ateneu, bideu, bombeu, bufeu, bușeu,
careu, clișeu, compleu, croșeu, crustaceu,
debușeu, decolteu, defileu, deșeu, dineu, drajeu,
elizeu, expozeu, fileu, fronseu, fuleu etc.); ● -o
final > -ou̯ (apropou, argou, barou, bibelou,
birou, bistrou, bolerou, borderou, bungalou, car-

gou, cavou, cazinou, chimonou, ecou, ferodou,
gabrou, garou, ghetou, halou, hublou etc.); ● -i /
-ű final > -iu̯ (batiu, bigudiu, bisturiu, crochiu,
lambriu, meniu, pardesiu3, pariu, pliu, potpuriu,
striu etc.). Și chiar dacă forța procedeului de dif-
tongare este în descreștere, chiar și pentru
cuvintele franțuzești, unde s-a manifestat puter-
nic, procedeul a funcționat mult timp ca tip de
modificare și de constrângere impusă neologisme-
lor vocalice.

O a doua manieră curentă de „autohtonizare”
o reprezintă marcatorul de plural -uri. Este sufi-
cient să aducem, spre argumentare, o singură
tranșă de exemple4, cele reprezentate de împru-
muturile cu -i final la singular, pentru a constata
extinderea fenomenului: body – bodyuri, boodgie

– boodgie-uri [bud-ği-uri], cookie – cookie-uri

[ku-k’i-uri], duty-free – duty-free-uri [di̯u-ti-

fri-uri], +emoji – emojiuri, garden-party – gar-

den-partyuri [gar-dăn-par-ti-uri], grafitti – graffi-

tiuri [gra-fi-ti-uri], ice-tea – ice-tea-uri [aĭs-

ti-uri], jacuzzi – jacuzziuri [ğe-ku-zi-uri], maquis

– maquis-uri [ma-k’i-uri], party – partyuri [par-

ti-uri], party-pris – party-pris-uri [par-ti-pri-uri],

racursi – racursiuri [ra-cur-si-uri], sherry –

sherryuri [șe-ri-uri], shimmy – shimmyuri [și-

mi-uri], +smoothie – smoothie-uri [smu-si-uri],

storry – storryuri [sto-ri-uri] etc. Este evidentă
lipsa oricărei restricții în folosirea lui -uri, acesta
fiind selectat în orice fel de condiții5: pentru

* Alocuțiune susținută la dezbaterea „Statutul actual al limbii române”, dedicată celebrării Zilei Limbii Române  
(31 august 2021, Clubul Academicienilor, Academia Română)

Efectele împrumuturilor asupra structurii

limbii române actuale*

Gabriela Pană Dindelegan
Membru corespondent al Academiei Române
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radicali cu finală consonantică sau vocalică, cu
vocală accentuată sau neaccentuată, cu lungimi
diferite ale radicalului (mono-, bi-, trisilabici),
radicali simpli, dar și compuși, inclusiv compuși
acronimici, și cu orice trăsături lexicale (majorita-
tea împrumuturilor sunt de origine engleză, dar nu
lipsesc nici cele franțuzești; vezi maquis, organdi,
schi, taxi); vezi și lipsa alternanțelor (radicalul care
primește desinanța -uri nu participă la sistemul
românesc de alternanțe). Toate acestea ex plică, pe
lângă funcția de marcă de neutru și marcă de plu-
ral, transformarea desinenței -uri6 într-un marcator
de „autuhtonizare” a împrumuturilor.

În esență, cele două tendințe: ospitalitatea (des-
chiderea spre neologism) și autohtonizarea (con-
strângerile impuse de tiparele flexionare românești)
au ca rezultat un anume echilibru neologic în
evoluția limbii actuale, în sensul că limba însăși
acționează ca o frână la  invazia neologică.

4. Și, TOTUȘI, nu putem să nu observăm și
mutații mai semnificative, mai profunde datorate
invaziei neologice. Ne propunem, foarte pe scurt,
să enumerăm aceste efecte înregistrate la nivel
morfologic și fonetic, nivelurile cele mai rezis -
tente, mai conservatoare la presiunea neologică.

4.1. Efecte morfologice
● În flexiunea substantivului, ca efect al

împrumuturilor, se îmbogățește enorm inventarul
substantivelor cu statut flexionar marginal, fie
substantive invariabile, cum sunt multe dintre
împrumuturile recente, fie defective de singular
sau de plural, cum, de asemenea, sunt multe din-
tre neologisme. Crește, astfel, zona de impredicti-
bilitate7 din paradigma substantivală românească.
În română, predominante sunt clasele predictibile,
regulate, cu declinări și conjugări ferme. Or, con-
statăm că inventarul claselor invariabile sau
defective devine impresionant de mare. Cităm
formații înregistrate în DOOM3 ca invariabile sau
ca defective: avocado, bazooka [bazuka], +bonsai
[bonsai], boldo, cachetero, cannelloni, carbona-
do, cassone, caudillo, chou à la crème, chow-
chow [čau̯-čau̯], chulo, coca, cruzeiro, culi, dingo,
duro, emu, fandango, +focaccia, +gazpacho, gnu,
graffito, grizzly, guanaco, guareni, guru, hicori,
hidalgo, hippy, +husky, kiwi, koala, lapili, lori,
millefiori, +paella, picaro, pietà, penny,+pros -
ciuto, +quinoa, quipu, quechua, reality-show,

+rikotta, +sami, sepia, +seppuku, sequoia, sfu-
mato, siroco, sombrero, storno, tory, tuia, yucca,
zebu, zoo etc.

● În flexiunea substantivală, crește ponderea
neutrului, iar, în cadrul acestuia, crește ponde-
rea subclasei de substantive cu desinența de
plural -uri. Paradoxal, neutrul nu este un gen de
împrumut; el nu apare în cele mai multe limbi din
care s-au făcut împrimuturile recente (nu există în
engleză, nu există în franceză), iar -uri nu este o
desinență neologică (este o desinență cu o lungă și
interesantă istorie românească8). Și, totuși, există
o influență indirectă asupra acestora determinată
de mulțimea neologismelor. Facilitățile pe care le
creează neutrul și desinența -uri în preluarea
xenismului (a neologismului recent) explică
frecvența lor de apariție și legătura „indirectă” cu
atragerea neologismului spre aceste clase.

● Continuă procesul de pierdere a
alternanțelor, manifestat, istoric, odată cu
avalanșa de împrumuturi (în DOOM3; toate
formațiile noi cu final în -l păstrează acest „-l” la
plural: barili, emuli, pitbulli, +pixeli, +shekeli,
deosebindu-se de mai vechiul împrumut cu
alternanță colonel – colonei). 

● Există premisele extinderii realizării voca -
lice a desinenței de masculin plural -i, care pierde
determinarea fonetică din tiparele substantivale
autohtone, realizându-se vocalic și independent
de condiționarea fonetică mai veche. Potrivit
regulii românești vechi, selecția lui -i silabic
(vocalic) se face numai în condițiile unei finale de
radical muta cum liquida (socru – socri, membru –
membri, arbitru – arbitri, multiplu – multipli).
Noile împrumuturi dezvoltă însă un -i vocalic:
paparazzi [pa-pa-ra-ți], cannelloni [ca-ne-lo-ni],
graffiti [gra-fi-ti], lapili [la-pi-li], culi [ku-li],
grizzly, hippy, huski, kiwi, lori, penny), iar nu

*[pa-pa-rați], *[ka-ne-loni], *[lapili], *[peni].
Tiparul cu -i silabic (vocalic) este susținut de
substantive invariabile, folosite la sg. și pl. cu
aceeași formă (culi, cannelloni, dandy, grizzli,
hicori, hippy, husky), de substantive cu flexiune
incompletă, folosite ca pluralia tantum (bikini,
cannelloni, musli, ravioli, tutti, tutti-frutti),
precum și de adjective terminate în -i vocalic:
+crazzy, glossy, groggy, sexy, trendy, toate fiind
forme a căror structură morfematică internă este
dificil de precizat.14



Sigur că apare și celălalt tipar flexionar cu -i
nonsilabic (cu -i „șoptit”), ca semn de integrare

completă (vezi: +bloggeri [ri], +boxeri [ri], +bro-

deri [ri], dealeri [ri], designeri [ri], +gameri [ri],

+goalkeaperi [ri], hackeri [ri], +hipsteri [ri], hun-

teri [ri], +influenceri [ri], +interferoni [ni], itemi

[mi], +looseri [ri], +markeri [ri], +menteuri [ri],

outsideri [ri], +profileri [ri], +provideri [ri],

rapperi [ri], +retaileri [ri], +retrieveri [ri],

rockeri [ri], +rolleri [ri], scoreri [ri], +strumfi

[fi], +șalangeri [ri], +traineri [ri], +vloggeri [ri]),
dar nu putem să nu observăm și faptul că, în ciuda
constrângerii flexionare românești, cu -i final non-
silabic. tiparul cu -i silabic (vocalic) se lărgește.
Ba mai mult, se lărgește și la neutre (mai ales la
formele invariabile), fără condiționarea fonetică
tipică neutrelor neologice mai vechi consiliu –
consilii, premiu – premii, stadiu – stadii (vezi
neutre recente ca: lapislazuli, paciuli, soffioni).

Chiar și în acest caz, există dovada unei „sta-
vile” puternice puse de tiparele desinențiale ante-
rioare. Un singur exemplu: substantivele mascu -
line de origine italiană, dezvoltând tiparul de
împrumut -o – -i: ciompo – ciompi, concerto gros-
so – concerti grossi, flamingo – flamingi, glissan-
do – glissandi, paparazzo – paparazzi, picolo –
picoli, straniero – stranieri, prezintă grade dife rite
de adaptare lingvistică: de la realizarea lui -i final
desinențial ca -i vocalic (în cannelloni, paparazzi,
ciompi, glissandi), la -i devocalizat (din picoli,
stranieri; în cazul lui flamingi, -i devocalizat este
integrat în stuctura africatei ğ). Pentru stranieri,
integrarea flexionară a fost totală, substantivul
modificându-și nu numai realizarea pluralului, ci
și realizarea singularului, prin pierderea
desinenței neologice -o. Tot ce este neconform cu
flexiunea românească (în cazul de față, un tipar
nou flexionar) este greu tolerat; în multe situații,
este respins, fără însă a exclude și posibilitatea
acceptării de noi variante (vezi forma actuală
paparazzi, cu -i vocalic).

● În flexiunea verbului, a crescut și continuă
să crească ponderea conjugării I, în defavoarea
conjugării a IV-a (față de prima jumătate a seco-
lului al XIX-lea, unde raporturile cantitative erau
inversate9). Și chiar dacă, sub ochii noștri, se pro-
duce o revigorare a conjugării a IV-a în -i, mai

ales ca efect al productivității crescute a sufixului
lexical -ui (vezi recentele rădăcini neologice10 din
verbele: bipui, brandui, chatui, clicui, killui, lin-
kui, search-ui, update-ui, zipui etc., unele cu
variație liberă zipui//zipa), conjugarea I este
numeric și ca productivitate cea mai bogată. 

4.2. Efecte fonetice/fonologice și grafice
● Dicționarele și lucrările normative recunosc

sunete noi de tipul: -ű final (+barbecue, fondu,
fondue, review [ri-vi̯u], tutu [tű-tű]), ö final (bleu
[blö]), ö, fără niciun echivalent românesc, ű, spri-
jinit de un echivalent apropiat românesc, cel pre-
zent în diftongul ascendent -̯iu (uliu [u-li̯u]).

● Crește ponderea cuvintelor cu finală
vocalică și a celor cu accentuare oxitonă. În ro -
mână, ca tipar flexionar oxiton, apare doar tiparul
feminin cu -a, -ea (accentuat): basma, casma,
vâlcea, rândunea, tip care astăzi are un randa-
ment scăzut, fără nicio deschidere față de împru-
mut11. Prin nenumăratele neologisme recente
accentuate pe finală, tiparul oxiton își întărește
poziția (vezi cu -e final accentuat: aligote, beau-
jolais [bojole], bourrée, cafe, cloisonné, col-
roulé, consommé, duble, ecarte, file, forfait [for-
fe], frappé, gallé, hașe, piure, roze, sote; vezi cu
-i final accentuat: afuzali, alibi, bain-marie, ice-
tea [ais-ti], maquis, parti-pris, pedigri, racursi,
ralanti, travesti).

● Cresc, numeric, condițiile de producere a
hiatului12. Hiatul apare ca legătură între finala
vocalică și prima vocală a articolului hotărât (-ul)
sau prima vocală a desinenței de neutru plural
(-uri). Cum majoritatea neologismelor recente se
încadrează în clasa neutrului și primesc pe -uri,
iar, pe de altă parte, au radical vocalic, se
lărgesc condițiile de apariție a hiatului, atât cu
repetare de vocală (u-u), cât și cu vocale dis-
tincte (i-u, o-u, e-u):

• -u-u (rendez-vous-uri [ran-de-vu-uri]

• -i-u (alibiuri [a-li-bi-uri],  parti-pris-uri

[par-ti-pri-uri])

• -o-u (rizotouri [ri-zo-to-uri])
• -e-u (aligoteul [a-li-go-te-ul], beaujolais

[bo-jo-le-ul])
Tendința de extindere a hiatului, datorată for-

melor de neutru ale neologismelor recente,
întâlnește tendința opusă, de tip popular, de evi -
tare a hiatului. Și chiar dacă cele două tendințe 15



privesc tranșe diferite de lexic și tipuri diferite de
vorbitori, nu putem ignora faptul că neologismele
influențează, direct și indirect, structura și trăsătu-
rile fonetice ale românei.

● Crește ponderea grafiei nonfonetice, prin
preluarea deprinderilor de scriere din limba de
origine. Și, astfel, o limbă, cum este româna, cu o
ortografie predominant fonetică, se îndepărtează,
prin marele număr de neologisme, de trăsătura ei
esențială. De aici, și necesitatea instrumentelor
normative recente (vezi DOOM3-4) de a intro -
duce, între paranteze drepte, pronunția fiecărui
împrumut recent, încercând să redea, cât a fost
posibil14, pronunția din limba de origine.

● Sunt acceptate grafeme noi, ajungându-se,
pentru același fonem/sunet, să se folosească două
semne diferite: vechiul „i” (jacuzzi, lapili, lapis -
lazuli, paciuli, parti-pris, ravioli, +smoothie,
soffioni, torji), alături de neologicul „y” (boy,
country, curry, +ecstasy, grizzly, +husky, lobby,
story, trendy, uneori chiar în asociere; boyi, dan-
dyi, grizzlyi, gayi, pennyi, primul „y” semnifică
desinența de masculin plural14, iar al doilea „i”,
articolul hotărât. În absența cratimei, recoman dare
din partea DOOM2-3 (pentru aceste situații15),
formele sunt destul de bizare.

5. Am trecut în revistă care sunt cele mai
evidente fenomene fonetice și morfologice dato-
rate împrumuturilor. Unele dintre ele sunt deja
semnalate, fiind fenomene mai vechi în limbă
(vezi observații privind statutul și ponderea con-
jugării I16 sau privind pierderea parțială a
alternanțelor17); altele, precum extinderea lui -i
vocalic la plural, sunt noi. Oricum, fenomenele
trebuie privite ca tendință, și nu ca trăsături gene-
ral fixate, dar ele spun ceva despre direcția de
evoluție. 

Sunt numeroase aceste fenomene? Numeric,
nu sunt foarte multe, și puține au efecte „directe”,
imediate, flexionare (poate din ce am prezentat
doar schimbarea condițiilor de selecție a
desinenței -i vocalic la plural). Și, totuși, că vrem,
că nu vrem, aceste efecte structurale profunde se
produc în timp, iar lingvistului îi revine obligația
de a le examina și de a le stabili precis ponderea. 

● N-am vorbit nimic despre împrumuturile
lexicale, care sunt cele mai numeroase, cele mai

vizibile, cele mai supărătoare. Noul DOOM3

cuprinde peste 2000 de împrumuturi recente,
acceptate ca urmare a unei trieri lexicale severe.
Sunt normale/recomandabile aceste împrumuturi?
Răspunsul este pozitiv. Chiar dacă în stadii și cu
ponderi diferite, prezența lor o găsim în orice
limbă modernă, reflectând dinamica oricărei limbi
în relațiile ei cu evoluția societății. Asemenea
fenomene sunt de condamnat doar atunci când
dublează, fără nicio rațiune, sinonime perfecte și
atunci când sunt greșit utilizate (ca formă și ca
semnificație). Ce înseamnă „fără nicio rațiune”?
Fără motivul diferențierii de registru, de stil
funcțional, de nuanță semantică.

Controlul, asigurat prin lucrări  normative de
tipul DOOM și DEX, control cantitativ, dar și de
adaptare a formei flexionare și fonetice, este
măsura obligatorie pentru păstrarea unui anumit
echilibru. Avem deci motive clare să ne bucurăm
de apariția DOOM3-ului. La 16 ani de la ediția
anterioară (2005), Institutul de Lingvistică din
București scoate o nouă ediție, mult diferită de cea
anterioară, diferită atât din punctul de vedere al
inventarului de împrumuturi (peste 2000 de
împrumuturi), cât și al formei gramaticale,
fonetice și grafice de înregistrare a acestora.
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1 Potrivit tradiției terminologice românești (vezi DSL),
împrumut este perfect sinonim cu neologism; în literatura
europeană, neologism, însă, „acoperă” semantic atât împru-
muturile recente, cât și formațiile interne recente obținute
prin derivare și compunere. În textul prezent, vom folosi
accepția terminologică românească, variind sinonimic
neologism cu împrumut.

2 Termenul i se datorează Mioarei Avram (Avram
2001).

3 Formațiile meniu și pardesiu derivă din etimoane
franțuzești terminate în -ű (menu, pardessus).

4 Folosim informația conținută în noul DOOM3, lu crare
aflată sub tipar, în stadiu final de corecturi; preluăm și
convențiile acesteia privind: notarea accentului, prin subli-
nierea vocalei; notarea pronunției, prin informația cuprinsă
între paranteze drepte; indicarea noutăților din DOOM3,

prin introducerea unui „+” înaintea titlului de articol.  
5 Pentru selecția lui -uri fără nicio limitare contextuală

a radicalilor de neutru plural, vezi Pană Dindelegan [2002]
2018 și 2020a.

6 Pentru „plurifuncționalitatea” morfemului -uri, vezi
Pană Dindelegan 2021a.

7 Pentru conceptele de „predictibilitate” vs „impredicti-
bilitate”, vezi Pană Dindelegan 2020b.

8 Pentru „istoria” desinenței -uri, vezi Pană Dindelegan
[2007] 2018.  

9 Vezi Dragomirescu 2015, 189.
10 Pentru alte exemple, dar și unele rediscutate

(hackui/hăcui, blogui(re), șerui(ală)), brandui(ală)), vezi
Zafiu 2001, 2006, 2007, 2015. 

11 Pentru istoria acestui tipar flexionar oxiton, specific
românesc, vezi Pană Dindelegan [2007] 2018. 

12 Pentru o examinare detaliată, vezi Pană Dindelegan
2021b.

13 Redarea fidelă nu a fost totdeauna posibilă, dată
fiind prezența unor sunete/grupuri de sunete inexistente în
română și dificil de reprodus (vezi, de exemplu, redarea
unui împrumut ca +smoothie – smoothie-uri, transcris cu
variante de pronunție [pron. rom. smuti/smusi], dar niciuna
corespunzătoare întru totul etimonului englezesc).

14 Analiza morfematică a acestor forme este discuta -
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fiind, în acest caz, Ø (ex.: dand-y-i vs dandy-Ø-i).
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16 Pentru statutul actual al conjugării I, vezi GALR I,
556–560.

17 Pentru statutul alternanțelor, vezi Pană Dindelegan
2015, 441–444, 560–562. 
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După publicarea celor două articole – Sistemul
energetic global sub furcile caudine** și România
energetică – Quo Vadis?*** – în două numere ante-
rioare ale revistei „Academica”, variate texte și
eseuri despre Schimbările climatice și efectele lor
în societate au continuat să invadeze media și raf-
turile librăriilor. Un recent, foarte voluminos (peste
3900 pagini) Raport al ONU, realizat de un grup de
234 de autori ai echipei de experți de la IPCC1 și
IRENA2), ne apare, prin urgența și gravitatea
mesajelor, drept cea mai importantă lucrare privind
date, fapte, acțiuni, sinteze și recomandări despre
Încălzirea globală, precum și despre necesitatea
unor acțiuni concertate și susținute pentru atingerea
în cât mai scurt timp a obiectivelor primordiale ale
Tranziției energetice. Raportul IPCC reprezintă în
acest moment cel mai puternic avertisment pentru
umanitate cu privire la starea precară a climatului
mondial, iar observațiile de mare rigurozitate asu-

pra schimbărilor care au loc în prezent fac ca
argumentele științifice să fie mult mai precise, dar
cu atât mai neliniștitoare. Accentul pus de Raport
pe riscul încălzirii continue face ca mesajul să fie
mai puternic ca niciodată. Detaliile cu care schim-
bările ce au loc deja pot fi vizualizate extind con-
textul în care scenariile – ce păreau la evaluarea
anterioară a IPCC, din 2014, doar o posibilitate a
unui viitor îndepartat – reprezintă acum o nedorită
și îngrijorătoare realitate. De atunci, Pământul s-a
încălzit doar cu 0,1oC, însă experții au acum o mai
bună înțelegere a diferitelor procese fizice im -
plicate și, în mod crucial, observații de detaliu asu-
pra modului în care lumea s-a schimbat până în pre-
zent. O concluzie majoră a Raportului este că astfel
de schimbări „afectează acum fiecare regiune
locuită de pe glob, influența umană contribuind la
multe schimbări observate în condițiile meteo -
rologice și climatice extreme” (Fig. 1).

Schimbările climatice – Cod roșu 
pentru umanitate, ultimatumul scoțian

Acad. Nicolae Anastasiu 
Doru Cătălin Morariu*

Energia verde în actualitate

Fig. 1 – Influența factorilor umani a contribuit în mod decisiv la încălzirea planetei. Schimbările în media anuală a
temperaturii globale la suprafață, evidențiate prin valorile observate și prin modelele de simulare a influenței factorilor
naturali și umani sau numai a celor naturali (cu modificări după IPCC, 2021).  

* Dr. inginer geolog, CEO – Grupul Raffles Energy, Marea Britanie
** Anastasiu, N., Morariu, D.C. (2021), Sistemul energetic global sub furcile caudine – paradigmele tranziției.

Energia verde – prioritatea momentului. Academica, XXXI, 365–366 nr. 3–4, p. 34–53.
*** Anastasiu, N., Morariu, D.C. (2021), Sistemul energetic în actualitate: România energetică – Quo vadis?

Academica, XXXI, 368–369, nr. 6–7, p. 10–29. 19



Subtitlul Raportului, după cum s-a exprimat
António Guterres, secretarul general al ONU, ar
trebui să fie Un cod roșu pentru umanitate. Pu -
blicat într-o vară „fierbinte” ce a înregistrat tem-
peraturi caniculare, incendii devastatoare și
inundații terifiante, care demonstrează mai mult
ca oricând că modelele schimbărilor climatice
sunt susținute cu observații ale realității cotidiene,
Raportul IPCC s-a dorit să reprezinte o aducere la
zi a tuturor informațiilor relevante pentru ca
viitoarea Conferință a Părților (COP263), ce va
avea loc în prima jumătate a lunii noiembrie la
Glasgow, Scoția, să-și poată desfășura lucrările în
deplină cunoștință de cauză, iar deciziile luate,
așteptate ca un ultimatum, să poată fi adoptate și
aplicate de întreaga societate (Fig. 2). Pentru
binele ei!

Despre ce este vorba?
Conferința părților de la Paris (COP21), din

anul 2015, s-a încheiat fără un acord total al țărilor
participante. Cerințele finale erau dure și impu -
neau o reacție unitară, răspunsuri prompte și
acțiuni rapide. Nu s-a întâmplat acest lucru și au
trecut aproape șase ani de atunci.

COP21 – Acordul de la Paris4 a însemnat:
Țări participante: 196 state.
Țări semnatare: 175
Ratificare, acceptare/aprobare: 191 de țări, în

martie 2021.
În vigoare din: 4 noiembrie 2016

Principale probleme dezbătute (adoptate în
consens la 12 dec. 2015):

● Limitarea încălzirii globale la mai puțin de
2oC și, chiar, până la 1,5oC, față de nivelul din
perioada preindustrială.

● Fiecare țară trebuie să determine, să
planifice și să raporteze în mod regulat cu privire
la contribuția financiară pe care o angajează pen-
tru atenuarea încălzirii globale. 

● Niciun mecanism nu obligă o țară să
stabilească un obiectiv privind volumul emisiilor
specifice până la o anumită dată, dar fiecare
obiectiv ar trebui să depășească obiectivele sta-
bilite anterior. 

● Spre deosebire de Protocolul de la Kyoto,
din 1997, distincția dintre țările dezvoltate și cele
în curs de dezvoltare este nedefinită, astfel încât

acestea din urmă trebuie, de asemenea, să prezinte
planuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră.

● Creșterea capacității de adaptare la efectele
negative ale schimbărilor climatice și de pro-
movare a rezilienței la schimbările climatice,
precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră trebuie realizate într-un mod care să nu
amenințe producția de alimente.

Acordul de la Paris în domeniul schimbărilor
climatice este cel dintâi acord global cu forță
juridică obligatorie. Acesta a fost semnat la
22 aprilie 2016 și ratificat de Uniunea Europeană
la 5 octombrie 2016. S-a deschis, astfel, drumul

Fig. 2 – Ecuația pe care COP26 își propune să o rezolve la limita de echilibru sustenabil. Care sunt deciziile necesare
pentru ca omenirea să parcurgă în cât mai scurt timp și cu un impact social minim traseul de la situația climatică actuală
la dezideratul net-zero.
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către neutralitatea climatică. Liderul conferin -
ței, Laurent Fabius, ministrul francez de atunci al
Afacerilor Externe al Franței, a declarat că acest
plan „ambițios și echilibrat” a reprezentat un
„punct de cotitură istorică” în obiectivul de
reducere a încălzirii globale. 

Acordul de la Paris este considerat un progres
major în negocierile privind modificările clima -
tice la nivelul Naţiunilor Unite, deși tratativele au
fost încetinite de dispute între țările bogate și cele
sărace, legate de împărţirea responsabilităţilor
fiecărui grup în parte. Conform acordului, țările
își vor stabili obiective proprii de reducere a
emisiilor de dioxid de carbon și a altor gaze cu
efect de seră. Obiectivele nu sunt obligatorii, din
punct de vedere legal, dar țările vor trebui să le
actualizeze la fiecare cinci ani. Deja statele se
confruntă cu presiuni suplimentare pentru a-şi
intensifica eforturile.

Statele vor coopera pentru a oferi sprijin (fără
răspunderea de a compensa) pentru pierderi și
daune cauzate de schimbările climatice. Părților li
se cere să își sporească activitatea în domenii de
cercetare și dezvoltare privind pierderea și ate -
nuarea daunelor, precum sisteme de avertizare
timpurie, pregătirea pentru a putea interveni în
situații de urgență, precum și evaluarea și monitor-
izarea riscurilor induse de modificările climatice.

Dezvoltarea și implementarea de tehnologii noi
pentru a aborda schimbările climatice și a reduce
emisiile de GES sunt recunoscute ca reprezentând
un aspect cheie în efortul de a menține o creștere a
temperaturii globale la sub 2oC.

Statele Unite ale Americii a fost prima naţiune
care a ieșit din acord în 2017, sub președinția lui
Donald Trump, dar a reintrat în acord în 2021,
imediat după instalarea președintelui Joe Biden.

La nivelul Uniunii Europene, răspunsurile au
fost clare și rapide: UE și toate statele sale mem-
bre au semnat și ratificat Acordul de la Paris și
sunt ferm angajate în punerea în aplicare a aces -
tuia. În conformitate cu acest angajament, statele
membre au convenit ca UE să urmeze calea către
a deveni prima economie și societate neutră din
punct de vedere climatic până în 2050 (Document
Consiliu European și UE). 

Depășind criza pandemiei COVID-19, socie -
tatea în ansamblul ei, prin organizații interna -
ționale sau instituții guvernamentale, s-a văzut

nevoită să-și focalizeze atenția asupra stării
națiunilor în contextul schimbărilor climatice și a
efectelor încălzirii globale asupra oamenilor, a
economiei mondiale și a raportului dintre zonele
de uscat-continentale și cele marin-oceanice. Pen-
tru aceasta, asistăm, după anul 2020, la o explozie
a informațiilor care readuc în lumină:

● Eșecul parțial al Conferinței de la Paris
(2015) de a-și vedea semnate toate documentele
lansate atunci și de a putea impune reguli clare și
termene precise legate de factorii și efectele
încălzirii globale asupra societății.  

● Speranța de a realiza aceste lucruri în cadrul
Conferinței internaționale de la Glasgow din
noiembrie 2021. O distanță relativ mare în timp,
de aproape șase ani, în care nu s-au realizat prea
multe consensuri între state, dar s-au adâncit
diferențele dintre țările bogate și cele în curs de
dezvolare sau sărace și, implicit, s-au accentuat
capacitățile de punere în aplicare a rezoluțiilor
ONU sau UE, de exemplu.

● S-a conturat o majoritate care a acceptat
anul 1990 ca punct de plecare pentru termeni de
referință și ținte (care era situația atunci a poluării
atmosferei de către gazele cu efect de seră și ce
temperaturi medii se înregistrau deasupra conti -
nentelor și bazinelor marine și oceanice, față de
perioada preindustrială?) și anii 2030, respectiv
2050, pentru care s-ar putea face evaluări a
evoluțiilor posibile a acestor parametri și pentru
care ar trebui elaborate scenarii și măsuri.

● În acest sens, s-au făcut cercetări, s-a con-
sultat o foarte bogată documentație, s-a urmărit, în
direct, starea terenurilor, s-au instalat stații de
monitorizare a parametrilor atmosferici (tempe -
ratură, umiditate, precipitații…), s-au emis
rapoarte, s-au publicat lucrări științifice, s-au scris
cărți și tratate despre Schimbările climatice și
efectul lor asupra societății umane.

● Analizate de guverne/Comisii din America
de Nord, America de Sud, Europa, Africa, Asia și
Australia toate aceste informații au stat la baza
elaborării Strategiilor Naționale privind Energia
verde, tranziția energetică, noile tehnologii,
surse energetice alternative, evoluția mix-ului
energetic. 

● Stabilitatea politică în oricare dintre țări este
o condiție pentru redactarea unei strategii viabile
pe termen lung în orizonturile de timp 2030, 2050, 21



2100. Din păcate, însă, această condiție este greu
de îndeplinit. Poziția SUA în perioada mandatului
președintelui Donald Trump este unul dintre
exemple. În România, în ultimii opt-zece ani, s-au
lansat în spațiul public numeroase strategii (cea
mai recentă în 2016, reactualizată în 2019) și ne
este promisă, ținând cont de contextul științific,
tehnic și economic, o nouă strategie pentru
sfârșitul anului 2021. Ce să mai credem?

Dar, în același timp, pe agendele organizațiilor
internaționale au apărut scenarii care reflectă re -
lativitatea acțiunilor care pot și trebuie luate.
Câteva exemple, în continuare. La începutul celei
de a doua revoluții industriale (1850–1880) valo-
rile termice au depășit de multe ori 1,5oC peste
valorile preindustriale și s-au manifestat succesiv
evenimente extreme (tip El Nino, secete prelun-
gite). Dezvoltarea economică și consumul între
cele două războaie mondiale s-au bazat pe uti-
lizarea intensivă a combustibililor fosili, crescând
astfel emisiile de gaze și temperaturile medii
anuale. 

Acordul de la Paris a stabilit ca limită a
creșterii temperaturilor față de media globală
preindustrială valoarea de +1,5oC, (deși din 1880
temperatura a crescut cu 0,07oC în fiecare dece-
niu), ceea ce ar putea să însemne:

● Tendință de încălzire a regiunilor situate în
nordul Europei, Asiei și Americii de Nord (Alaska
și Canada) care ar genera un regim pluviometric
mai ridicat, o înălțare a permafrostului și o rată
mai mare de topire a ghețarilor. Consecințe ime -
diate: inundații mai frecvente, dar și o reconside -
rare a utilizării terenurilor și a culturilor agricole.

● În emisfera nordică, în sudul Europei
(Spania, Franța, Italia, Grecia, parte din Balcani),
în SUA și în Mexic sau în Asia (Orientul
Mijlociu), Africa de Nord vom asista la o tendință
de supraîncălzire, cu multe zile uscate, lipsite de
precipitații și urmate de o secetă mai accentuată.
Populația va manifesta tendința de migrare spre
sectoarele nordice ale  acestor zone.

● În oraşe, la o creştere a temperaturilor cu
1,5oC alte 350 de milioane de persoane vor fi
expuse penuriei de apă, în timp ce la o creştere cu
2oC vor fi afectate alte 400 de milioane de
persoane.

● Același Raport arată că șocurile climatice
majore anterioare au modificat dramatic mediul

înconjurător și au distrus majoritatea speciilor,
ridicând întrebarea dacă omenirea nu seamănă
semințele propriei sale dispariții. „Condițiile se
vor schimba dincolo de capacitatea multor orga-
nisme de a se adapta” (Fig. 3).

În lipsa unor reacții din partea țărilor afectate,
de a încerca atenuarea unor astfel de efecte,
cercetătorii au atras atenția că scenariile cu tem-
peraturi de +2oC sau +3oC sunt mult mai
alarmante:

●  În Europa, în sectorul nordic al spațiului UE
(rămânând la acest exemplu) va crește fertilitatea
terenurilor și, deci, bunăstarea oamenilor; în timp
ce unele zone din sectorul sudic al UE vor sărăcii
și se vor depopula ca urmare a apariției unor
condiții de secetă severă.

● Numărul și extinderea areală a regiunilor
afectate de secetă va crește de la 13% la 26%, iar
numărul zilelor secetoase din 2020 (28%/an) va
atinge în 2050, circa 49%/an.

●  Scenariul +3oC va afecta mai bine de
jumătate din populația Europei, iar mortalitatea ar
putea ajunge la 95 000 persoane/an.

● Limitând creşterea la 2oC, până la 80 de
milioane de persoane vor suferi de foamete până
în 2050 şi 130 de milioane ar putea ajunge la sără-
cie extremă în decurs de zece ani.

● Peste trei decenii, sute de milioane de per-
soane care trăiesc în oraşe de coastă vor fi ame-
ninţate de inundaţii tot mai frecvente, cauzate de
creşterea nivelului mării, ceea ce, la rândul său, va
duce la migraţii semnificative (Fig. 4).

● Celelalte regiuni din Asia, America de Nord
etc. ne dau propriile lor estimări.

Un proiect ONU (2021) precizează că încălzi-
rea globală chiar și peste 1,5oC ar putea produce
„consecințe progresive grave și, în unele cazuri,
ireversibile”.

Câteva efecte îngrijorătoare reies și din Rapor-
tul scris de Panelul Interguvernamental cu privire
la Schimbarea Climatică (IPCC), la cererea ONU
și publicat în Politico (www.politico.eu):

– întreaga Europă va suferi repercursiuni de
pe urma încălzirii climatice; 

– se prefigurează un secol cumplit în care sute
de milioane de oameni se vor confrunta cu lipsa
apei, zeci de milioane vor fi expuşi foametei, în
timp ce populaţiile din preajma ecuatorului vor fi
expuse unor valuri de caniculă insuportabilă; 22



– pe măsură ce temperaturile cresc, popula -
ţiile din centrul şi sudul Europei vor avea cel mai
mare risc de mortalitate;

– consumul de energie pentru aparatele de
condiţionat, deja o sursă de poluare, se va dubla
până în 2035 în regiunea mediteraneană. În sudul
Europei, se va deschide o nouă prăpastie între cei
bogaţi, ce-şi vor permite sistemele de răcire, şi cei
ce nu vor avea mijloacele să o facă;

– Nordul va deveni mai fertil, în timp ce Sudul
va fi lovit de perioade extinse de secetă şi, astfel,
va fi mai sărac;

– schimbările climatice vor genera ierni mai
calde, sezoane de cultivare mai lungi şi mai multă
ploaie în anumite părţi din Europa, în particular

în Nord, care va produce cantităţi mai mari de
hrană decât anterior;

– în sudul Europei, peste o treime din popu -
laţie va avea mai puţine resurse de apă decât
necesar;

– Europa va avea furtuni cu până la 35% mai
puternice iarna, mai ales în nord, astfel încât la o
depăşire a limitei de 1,5oC inundaţiile ar putea
afecta circa cinci milioane de europeni anual;

– schimbările climatice au crescut riscul apa-
riţiei bolilor infecţioase prin împingerea noilor
specii, inclusiv a vectorilor şi a rezervoarelor de
boli, către noi populaţii umane şi invers;  

– în prezent, viteza de adaptare a populaţiei nu
poate ţine pasul cu dinamica accelerată a schim-
bărilor climatice.

Fig. 3 – Analiza comparativă a posibilelor modificări climatice și a zonelor planetei afectate de acestea pentru diferite
scenarii de încălzire globală (cu modificări, după IPCC, 2021; Climate Action Tracker, 2021).

Fig. 4 – Scenarii posibile de creștere a nivelului mării în funcție de modificările climatice (cu modificări, după IPCC,
2021; Climate Action Tracker, 2021).
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Un raport recent al Organizației Meteorolo -
gice Mondiale arată că planeta se încălzește mai
repede decât s-a estimat inițial. Până în 2025,
există o probabilitate de circa 40% ca tempera tura
globală să fie cu 1,5oC mai mare decât nivelul
înregistrat în perioada preindustrială. În ultima
decadă, estimările au arătat 20% șanse de atin gere
a acestui nivel. Potrivit specialiștilor, 2021 va fi al
șaptelea an consecutiv cu temperaturi medii mai
mari cu 1oC decât nivelurile preindustriale. 2015
a fost primul an când temperatura medie anuală, la
nivel global, a depășit cu 1oC perioada preindus-
trială. 

De la temperatură la emisii
Pentru că una dintre cauzele care generează

încălzirea globală o reprezintă emisiile de gaze cu
efect de seră (GES), în orice strategie sau în orice
scenariu, problemele nu pot fi separate. Toate
acordurile încheiate până acum (de la COP3 –
Kyoto, la COP25 – Madrid) le abordează, îm -
preună. Un comunicat al agenției de presă Reuters
anunța, în iunie 2021, că cele 27 de state membre
ale Uniunii Europene au aprobat, cu o singură
abţinere (Bulgaria) textul legislativ prin care
ţintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră devin obligatorii din punct de vedere juridic,
în timp ce Comisia Europeană pregăteşte un
pachet consistent de politici menite să combată
schimbările climatice.

Cine sunt și cum se manifestă poluatorii?
Organizațiile internaționale și comunitatea

științifică sunt de acord că țările dezvoltate, cu o
industrie puternică, se află în fruntea clasamentu-
lui care ordonează principalii poluatori cu gaze cu
efect de seră. 

China se situează pe primul loc, producând
27% din  totalul de emisii GES (circa 14 mld.
CO2 echiv. în 2019) și este urmată de G7 (20%,
din care, SUA – 11%) și India (6,6%). Țările din
UE contribuie la GES în proporție de circa 8%.
Urmează Rusia, Japonia, Brazilia. Este de remar-
cat faptul că în cei 15 ani care s-au scurs de la
Acordul de la Kyoto, cea mai mare parte a prin-
cipalilor poluatori și-au mărit semnificativ
emisiile de CO2. Excepții notabile în cadrul
țărilor din Top 10 sunt SUA, Germania și
Japonia, care au înregistrat scăderi ale emisiilor
CO2 (Fig. 5 și 6).

În aceste țări, principalele sectoare genera-
toare sunt (Fig. 7), în mod constant, producția de
energie, transportul (mobilitățile rutiere, aeriene,
navale, feroviare), industria (fabricile de ciment,
siderurgia), agricultura și zootehnia (deșeurile).
De aici, apar toate problemele conexe.

Promisiuni climatice 
Anunțurile privind noi promisiuni climatice

vin tot mai des și rapid. În ultimele luni, zeci de
țări, incluzând Nigeria și Malaezia, au actualizat
planurile de atenuare cunoscute sub denumirea de
„contribuții determinate la nivel național”
(Nationally Determined Contributions sau
NDCs), necesare în temeiul acordului climatic de
la Paris. Dar, din cauza pandemiei Covid-19,
desfășurarea summit-ului a fost amânată până în
noiembrie anul acesta. În mod implicit, termenul
pentru prima rundă de actualizări a fost și el
extins. Până în prezent, 58% dintre cei 191 de
semnatari au depus noi documente.

Țintele climatice ale țărilor îmbracă mai
multe forme și dimensiuni. Aproximativ două
treimi din economia globală este acum acoperită
de un angajament de a realiza emisii „net-zero”
până la jumătatea secolului. Gama de repere și
definiții diferite poate ascunde nu numai cât de
ambițioasă intenționează să fie fiecare țară, dar și
cât este de serioasă în legătură cu atingerea
obiectivelor asumate.

Cei mai mari 20 de poluatori din lume re -
prezintă patru cincimi din emisiile globale. Apro-
ximativ jumătate dintre aceștia au obiective
clima tice care prevăd creșterea emisiilor lor în
următorul deceniu – toate acestea sunt economii
emergente. Justificarea lor este că Occidentului i
s-a permis să emită GES pe măsură ce se
îmbogățea, iar țărilor în curs de dezvoltare li se
lasă dreptul să facă acest lucru.

La o privire mai atentă, promisiunile climatice
făcute de China, cel mai mare emitent din lume,
cu aproximativ un sfert din emisiile totale, relevă
unele aspecte cel puțin contradictorii. China își
propune să reducă intensitatea dioxidului de car-
bon, a PIB-ului / GDP-ului său cu peste 65% până
în 2030, comparativ cu nivelul din 2005. Cu toate
acestea, pe măsură ce economiile se dezvoltă, ele
tind să devină mai eficiente din punct de vedere
energetic și, astfel, consumă mai puțini combustibili24



Fig. 5 – Țările G20 sunt „fruntașe” în clasamentul global al poluatorilor GES.

Fig. 6 – Dinamica emisiilor de CO2 ale principalilor zece poluatori față de nivelul de referință al emisiilor pe care

le-au generat în anul 2005, la momentul Protocolului de la Kyoto (sursa datelor primare: IEA 2020; CAT, 2020).

Fig. 7 – Ponderea emisiilor GES în principalele sectoare de activitate ale economiei și distribuția emisiilor în funcție
de procese industriale. 25



fosili pentru a produce fiecare unitate de PIB.
Intensitatea carbonului scade, chiar dacă țara
poluează mai mult în ansamblu. De fapt, ținta pe
care și-a propus-o China îi permite acesteia să
emită până la sfârșitul acestui deceniu ceva mai
mult decât o face în prezent (Fig. 8).

Refacerea obiectivelor climatice determină
schimbări și în ambiția relativă a țărilor dezvol -
tate. În realitate, obiectivul Uniunii Europene de
a reduce emisiile cu 55% până în 2030 este mai
ambițios decât cel al SUA de reducere cu 52%.
Obiectivul Uniunii Europene se bazează pe nive-
lurile din 1990, iar emisiile sale au scăzut deja
din acel moment. În schimb, ținta propusă de
SUA se bazează pe nivelurile din 2005, iar emi-
siile sale au scăzut, de atunci, cu mai puțin.
Odată ce nivelul de raportare este pus pe aceeași
bază de referință, obiectivul propus de SUA
apare mai lăudabil (Fig. 9).

Cerințe. Pentru a spera în respectarea obiec-
tivului de +1,5oC, în perioada 2020–2030, emi -
siile trebuie reduse cu circa 7,6%/an, potrivit
ONU. Acest obiectiv este din ce în ce mai dificil
de atins în condiţiile în care planeta se încălzeşte
mai repede decât se anticipase.

în același context, în timp ce statele mai
bogate vest-europene sunt în general favorabile
unor politici de mediu mai dure, ele se lovesc de
opoziţia ţărilor central şi est-europene, care atrag

atenţia că economiile lor încă nu sunt suficient de
competitive pentru a face faţă tuturor schimbărilor
implicate de atingerea obiectivelor de mediu euro-
pene şi, prin urmare, au nevoie de finanţări supli-
mentare pentru a putea susţine costurile generate
de aceste transformări (Reuters, 2021).

Țările europene și Marea Britanie au reușit
să-și respecte angajamentele făcute și să se apro-
pie de nivelul de +2oC. Însă China, Rusia,
Brazilia și Australia au rămas dependente de com-
bustibilii fosili. Dacă politicile folosite de cele
patru țări ar fi adoptate de restul statelor lumii,
creșterea anuală a temperaturii va depăși cu mult
pragul impus prin Acordul de la Paris (The Guar-
dian, BBC, 2021).

Așa s-a ajuns, în iunie 2021, la nevoia unei
legi privind clima și care să reglementeze toate
problemele de interes comun. Astfel, Parlamentul
European a aprobat noua lege a Uniunii
Europene privind clima (24.06.2021) și mărește
obiectivul de reducere a emisiilor până în 2030, de
la 40% la cel puțin 55% (și, chiar, până la 57% cu
contribuția noilor absorbanți de carbon).
Alte deziderate pe care le găsim în lege:

● Bugetul pentru gazele cu efect de seră
trebuie să stea la baza obiectivului pentru 2040.
Acest așa-numit „buget GES” va fi unul dintre
criteriile de definire a obiectivului revizuit al UE
pentru 2040.

Fig. 8 – Obiectivele climatice ale Top 4 poluatori din grupul țărilor dezvoltate și al celor în curs de dezvoltare (cu
modificări, după The Economist, 2021; IPCC, 2021).26



● Înființarea unui nou organism științific
independent al UE (CCSESC – Comitetul
Consultativ Științific European privind Schim -
bările Clima tice), pentru monitorizarea progre-
selor realizate în gestionarea emisiilor și eva -
luarea politicii europene. Până la 30 septembrie
2023 și ulterior o dată la cinci ani, Comisia
Europeană va evalua progresele colective înre -
gistrate de toate țările UE, precum și coerența
măsurilor naționale, în vederea atingerii obiec-
tivului UE de a deveni neutră din punct de
vedere climatic până în 2050.

Această lege transformă angajamentul politic
al Pactului verde european față de neutralitatea
climatică a Uniunii Europene până în 2050 într-o
obligație, oferind cetățenilor și întreprinderilor
europene securitatea juridică și previzibilitatea de
care au nevoie pentru a planifica această tranziție. 

Comisia Europeană va prezenta o propunere
privind un obiectiv pentru 2040, în termen de cel
mult șase luni de la prima revizuire globală din
2023, prevăzută în Acordul de la Paris. În con-
formitate cu propunerea Parlamentului, Comisia
va publica cantitatea maximă estimată de emisii
de GES pe care Uniunea Europeană le poate emite
până în 2050, fără a pune în pericol angajamentele
asumate de UE.

Astfel, în UE semnalul a fost tras, dar câteva
personalități recunoscute peste ocean (Crânganu,
2021; Koonin, 2021) vorbesc despre incertitu-

dinile legate de modelarea schimbărilor climatice
și a consecințelor viitoarelor emisii de gaze cu
efect de seră, care fac imposibilă, în prezent,
realizarea unor predicții fiabile și cantitative cu
privire la riscurile relative și la consecințele
creșterii GES pentru sistemul terestru în ansam-
blu, sau pentru regiuni specifice ale planetei, sau
care supraestimează semnificativ viitoarele creș -
teri ale nivelului oceanic.   

O altă pagină ar putea descrie faptul că pro-
gramele sofisticate de modelare climatică pot
spune, mai mult sau mai puțin, tot ceea ce autorii
de software le-au proiectat să spună, la care se
adaugă și sindromul GIGO (Garbage In,
Garbage Out), rezultat din folosirea unor
date rău interpretate sau chiar falsificate. Iar
rezultatele nu pot fi decât slab reproductibile,
conform paradigmei CACE (Changing Anything
Changes Everything).

De aceea, deciziile trebuie luate ACUM,
consensul să-și urmeze cursul, pentru că, altfel,
adaptarea este foarte costisitoare și „Nivelurile
actuale de adaptare vor fi inadecvate pentru a
răspunde riscurilor climatice viitoare” (Raport
ONU, 2021). 

Multe strategii de adaptare la schimbările cli-
matice necesită utilizarea conștientă a energiei și,
totuși, rolul serviciilor energetice, provenite din
surse regenerabile, fiabile, accesibile și moderne
nu este recunoscut, pe scară largă, în procesul de

Fig. 9 – Exemple de „flexibilitate” în obiectivele climatice asumate de unii emițători GES din economiile emergente
pentru orizontul de timp 2030. Prin comparație, majoritatea țărilor dezvoltate, dar și unele în curs de dezvoltare, și-au
asumat obiective ferme de reducere a emisiilor GES atât pe termen scurt (2030), cât și pentru orizontul de timp 2050+ (cu
modificări, după The Economist, 2021; IPCC, 2021). 
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elaborare a politicilor sau în practica curentă. Dar,
să avem în vedere și concluziile care impun
existența a două tabere contradictorii.

Într-un studiu publicat anul trecut de National
Center for Atmospheric Research – Creșterea
încălzirii în ultima generație de modele climatice
este cauzată probabil de nori, se pot citi urmă-
toarele:

Sensibilitatea Climatică la Echilibru (ECS)
este o cantitate nemăsurabilă. Este un parametru
rudimentar, creat atunci când modelele erau mult
mai simple. Este încă util, dar nu este singura
modalitate de a înțelege cât de mult va afecta
climatul creșterea gazelor cu efect de seră.

Scenariile energetice avute în vedere de ma -
rile companii și instituțiile abilitate (Fig. 10) arată
viziuni diferite asupra viitorului. Există o
diferență semnificativă între atingerea obiectivu-
lui de 1,5oC  în raport cu cota GES net-zero. Toate
scenariile energetice propun utilizarea surselor
regenerabile (în special eoliene și fotovoltaice)
care pot avea și o eficiență energetică mai mare și
emisii GES mai mici. Lor li se propune și utiliza-
rea hidrogenului verde (sursa: IRENA, 2021).

Este evident că nu mai departe de 3 iunie
2021, când Nature Climate Change a publicat
articolul An underestimated negative cloud feed-
back from cloud lifetime changes, autorii docu-

mentează modul în care modelele climatice exa-
gerează încălzirea globală prin neconsiderarea
unui important feedback negativ produs de vapo-
rii de apă din atmosferă: Nori mai calzi, o planetă
mai rece. Acest feedback este neglijat în actualele
modele CMIP6, care vor constitui coloana verte-
brală a noului raport IPCC din 2022.

De mare actualitate este și un alt proiect strate-
gic: „Fit for 55” – Plan UE de acțiune pentru
reducerea gazelor cu efect de seră.

Ce este „Fit for 55”?
Un plan în care ținta este reducerea emisiilor

nete GES până în 2030 cu cel puțin 55% compa-
rativ cu nivelul din 1990, pentru ca Europa să
devină până în anul 2050 primul continent
neutru din punct de vedere climatic. Aceste
obiective nu mai reprezintă doar aspirații sau
ambiții, deoarece ele sunt obligații stipulate de
către prima Lege Europeană a Climatului, un
cadru legislativ care creează și noi oportunități
pentru inovații, investiții și locuri de muncă. 

Pachetul „Fit for 55” (Fig. 11) ar trebui să
aducă ținta de eficiență energetică a blocului
comunitar de la 32,5% la 37% și să dubleze
obligațiile anuale de economie de energie ale
țărilor membre, care vor crește de la 0,8% la
1,5%; țările vor trebui să își reducă consumul cu
acea valoare în fiecare an.

Fig. 10 – Relația dintre reducerea emisiilor GES și creșterea ponderii surselor regenerabile în mix-ul de electricitate,

pe măsura avansării ratei de electricitate în cadrul scenariului +1,5oC 2050 (sursa date primare: IRENA, 2021). 28



Pentru aceasta sunt prevăzute măsuri, în prin-
cipal, privind:

– creşterea costurilor pentru emisiile de CO2
generate de încălzirea locuinţelor, de transporturi
şi industrie; 

– renovarea tuturor clădirilor publice, de la
spitale locale, primării, teatre muncipale și
locuințe publice;

– taxarea combustibililor destinaţi transpor-
turilor aeriene şi navale; 

– interzicerea din anul 2035 a comercializării
autoturismelor noi Diesel şi pe benzină; 

– utilizarea sporită a surselor regenerabile de
energie cu obiectivul ca 40% din energia UE să
fie produsă din surse regenerabile până în 2030,
concomitent cu reducerea consumului de energie;  

– alinierea politicilor fiscale la obiectivele
Pactului Verde European. 

Comisia Europeană a avertizat că planul pre-
zentat va implica o tranziţie profundă, cu mari
schimbări structurale în foarte puţin timp şi va
conduce la transformarea economiei şi a societăţii
Uniunii Europene în vederea atingerii obiectivelor
ambiţioase în materie de climă. Acest plan va fi
negociat cu statele membre şi cu Parlamentul
European. Înaintea celei de-a 26-a Conferințe a
Părților de la Glasgow, setul de obiective clima -
tice „Fit for 55” al UE își propune să stabilească o
agendă UE pentru a lucra cu restul lumii către o
tranziție verde care să abordeze amenințările
existențiale și să creeze noi oportunități pentru
toți.

Sub asemenea presiuni, mai multe țări mem-
bre ale Uniunii Europene (Polonia, Slovacia, Bul-
garia, Ungaria) au avut rezerve în a aproba planul,
altele… ascultă, supuse.

Replici acide au venit din partea Ungariei.
Pachetul de măsuri propus de Comisia Europeană
pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE
(iulie 2021) este pentru Ungaria „inacceptabil în
forma sa actuală” (Gulyas Gergely, şeful de cabi-
net al premierului Viktor Orban). Acest plan va
impune populaţiei şi nu poluatorilor să suporte
costurile combaterii schimbărilor climatice, plus
că va distruge rezultatele politicii guvernului de la
Budapesta de diminuare a preţului pentru utilităţi
plătit de persoanele fizice. Ungaria este pregătită
să susţină un plan mai ambiţios de combatere a
schimbărilor climatice.

în România, administrația prezidențială a pri-
vit lucrurile altfel.

Pilonul principal al planului este cea mai mare
extindere a sistemului de comercializare a certifi-
catelor de emisii (ETS), care obligă poluatorii să
cumpere certificate care să acopere cheltuielile de
reducere a emisiile lor de CO2, de la lansarea
acestui sistem în 2005.

Creșterea gradului de conștientizare a
populației cu privire la schimbările climatice și
combaterea acestora reprezintă priorități: „Nu
trebuie să ne fie frică de implementarea acestor
măsuri (Fit for 55), nu trebuie să le privim ca pe

Fig. 11 – Condiții pentru realizarea Proiectului UE „Fit for 55%” (sursa datelor primare: Com. UE – 2021). 29



ceva ce ne este impus de Comisia Europeană,
trebuie să comunicăm într-un fel în care oamenii
ajung să înțeleagă că este ceva pentru binele lor”.
„Noi vedem lucrurile ca un parteneriat între
autorități și cetățean, pentru că unul fără altul nu
vor reuși...” Am extras câteva din declarațiile
președintelui României. 

Cum rezolvăm, însă, cercul vicios în care se
face educație de mediu, în care nu se explică
faptul că acțiunea umană duce la dezastrul clima-
tic? Dar oamenii continuă să arunce gunoaie peste
tot, autoritățile de proximitate sunt pasive, nu
există infrastructură de reciclare.

Cum va primi România noile schimbări? În
ce condiții va putea să facă față noilor provocări
și care vor fi efectele acestora asupra
populației? La Bruxelles, tensiunile cresc, iar
autoritățile și-au exprimat rezervele cu privire
la implementarea noilor decizii. Comisia
Europeană a recunoscut că impactul măsurilor
sale va fi inevitabil și va influența negativ
viețile a milioane de cetățeni.

Experți ONU din Grupul interguvernamental
privind schimbările climatice (IPCC) transmit în
Raportul din iulie 2021 mesaje clare și recomandă
măsuri rapide:

– schimbările climatice deja declanșate vor
remodela în mod fundamental viața pe Pământ în
următoarele decenii;

– extincția speciilor, răspândirea bolilor,
căldura insuportabilă, prăbușirea ecosistemelor,
orașele amenințate de creșterea nivelurilor mării
sunt fenomene care se accelerează şi vor deveni
evidente înainte ca un copil născut astăzi să
împlinească 30 de ani;

– încălzirea prelungită cu 1,5oC peste pragul
de referință ar putea avea consecințe grave, întinse
pe secole, iar în unele cazuri aceste consecințe vor
fi ireversibile;

– încălzirea planetei a prelungit, de asemenea,
lungimea sezoanelor de incendiu, a dublat
suprafețele în pericol să fie pârjolite şi a contribuit
la pierderile de hrană;

– în 2050, orașele de coastă aflate pe „linia
de front” a crizei climatice vor expune sute de
milioane de oameni riscului de inundații și fur-
tunilor din ce în ce mai frecvente, care vor

deveni letale din cauza nivelurilor ridicate ale
mării;

– cercetări recente au arătat că încălzirea cu
două grade Celsius ar putea accelera topirea
straturilor de gheață deasupra Groenlandei și a
Antarcticii de Vest – care conțin suficientă apă
pentru a ridica nivelul oceanelor cu câțiva
metri.

„Fit for 55” este foarte ambiţios. Bineînţeles
că ţintele nu sunt finale. Este propunerea
Comisiei, urmează negocierile în Consiliu,
România îşi va stabili propriul mandat pentru
intrarea în aceste negocieri, pentru că nu este
vorba doar de sectorul energetic, este vorba
despre întreaga economie, sectorul transpor-
turilor, sectorul industrial, agricultura, digi-
talizarea, cercetarea, deci toată economia este
afectată, iar viteza cu care trebuie să reacţioneze
fiecare domeniu trebuie să fie mare.

Trebuie să avem în vedere capacităţile de
back-up şi soluțiile energetice de tranziție pe
termen mediu și lung. Este evident că nu putem
realiza doar în câțiva ani înlocuirea cu
regenera bile a circa 25% din mix-ul energetic
românesc (cât reprezintă, în prezent, ponderea
cărbunelui).

Dacă strategiile lansate, global sau regional,
au ținte posibile pentru anii 2030 și, respectiv,
2050, efectele economice ale renunțării la com-
bustibilii fosili (cărbuni, petrol și mai puțin gaze
naturale), în favoarea resurselor regenerabile și a
celor nucleare, nu sunt perfect evaluate. 

Menținem temperatura medie globală la
+1,5oC și emisiile GES vor fi neutralizate (net-
zero), dar consecințele lor se vor vedea în multe
domenii industriale, al transporturilor, al aero -
spațialelor, al urbanismului, al vieții de zi cu zi a
populației. Tradițiile vor fi frânte, rutinele
îngropate, educația schimbată. Adaptarea la nou
va fi costisitoare, iar robotizarea, automatizarea și
digitizarea vor crea sectoare noi de activitate, cu
un personal redus numeric. 

Lupta între sectorul de stat și sectorul privat,
în țările în care acesta este bine conturat, stabil și
eficient va deveni o realitate. Cum vor arăta
deciziile guvernamentale de desființare a indus-
triei petroliere, de stopare a companiilor produ-
cătoare de autoturisme cu un portofoliu Diesel,30



de închidere a termocentralelor etc. și care va fi
replica managerilor și angajaților din companiile
afectate. În țările nedemocratice, deciziile
aparțin în exclusivitate statului, adică dictaturii
planificate. Reciclare, realocare, reutilizare sunt
provocări mari, cu efecte mari. Oglinda acestor
transformări nu se regăsește, clar, în scenariile pe
care le-am trecut în revistă. Și ele, scenariile,
sunt mult mai numeroase. 

Încercarea de a ține la zi concluziile dezbateri-
lor privind schimbările climatice și efectele emi-
siilor GES se dovedește foarte dificilă. 

Rapoartele venite de la ONU și UE, incluzând
puncte de vedere ale unor experți internaționali și
sinteze ale unor comisii specializate, se succed în
cascadă. Chiar dacă documentele consultate
includ referințe 2020/2021, ele conțin informații
relativ depășite de ultimele știri. Inventarul lor, pe
care am încercat să-l facem, în ciuda unor ele-
mente de multe ori contradictorii, rămâne însă
oglinda eforturilor pe care comunitatea științifică
le face, pentru a conștientiza populația asupra
fenomenleor naturale cu care societatea coa -
bitează și a măsurilor care trebuie luate pentru ca
neutralitatea climatică să devină o realitate. 

Iată ce am spicuit din Rapoartele IRENA și
ONU (9 august 2021).

IRENA prin experții săi accentuează rolul
oceanelor ca o nouă sursă de energie eoliană
offshore în condițiile în care avem în față
numeroase și variate tehnologii emergente, cum ar
fi: echipamentele eoliene cu fundații fixe, pluti-
toare sau aeriene, panouri fotovoltaice plutitoare;
ca surse de energie nu sunt neglijate nici valurile,
mareele, dinamica salinității și a gradientului ter-
mic.

Adresându-se în special țărilor din Grupul
G20, scenariul IRENA +1,5oC atrage atenția asu-
pra revizuirii strategiilor naționale legate de sur-
sele regenerabile offshore și constată necesitatea
finalizării guvernanței oceanelor în conformitate
cu Convenția ONU privind dreptul mării,
cadastrarea spațiului maritim național și identifi-
carea surselor de finanțare pentru o nouă infra -
structură (cabluri subacvatice cu conexiuni la
rețea).

Acțiunile acestea își au un suport în datele
cantitative pe baza cărora s-a întocmit raportul
respectiv, și anume (din sumarul executiv):

• La sfârșitul anului 2020, capacitatea eoliană
instalată la nivel mondial a fost de peste 34 GW,
în creștere cu 6 GW față de 2019 și o creștere de
aproximativ 11 ori din 2010, când capacitatea
instalată era de aproape de 3 GW. Peste 70% din
capacitatea eoliană offshore instalată se află în
Europa, în Marea Nordului sau în Oceanul
Atlantic. În ultimele două decenii, Belgia, Dane-
marca, China, Germania și Marea Britanie au
condus implementarea energiei eoliene offshore
pe piața globală.

• La sfârșitul anului 2020, capacitatea globală
instalată de energie din surse oceanice – inclusiv
energia mareelor și a valurilor, precum și conver-
sia energiei termice a oceanului (OTEC) și a gra-
dientului de salinitate – a fost mai mare de 515
MW. Mai mult de 98% din această capacitate a
fost operațională, cu 501,5 MW generați din două
proiecte cuprinzătoare de baraje mareice.

• Începând cu sfârșitul lunii august 2020,
capacitatea cumulată instalată a instalațiilor plu-
titoare de producere fotovoltaice a fost de aproxi-
mativ 2,6 GW cumulată din 338 de proiecte active
în 35 de țări la nivel global în principal pe rezer-
voare artificiale de apă dulce. Capacitatea
instalată s-a dublat de la 1,1 GW în 2018. Cele
mai mari zece proiecte sunt în China, Japonia și
Republica Coreea. Cea mai mare centrală la nivel
global se află în China, cu 150 MW.

• Este de așteptat ca, până în 2023, energia
produsă în instalațiile eoliene offshore cu bază
fixă să atingă un cost mediu (LCOE) cuprins între
0,05 USD/kWh și 0,08 USD/kWh – o scădere cu
aproape 50% al LCOE din 2020 de 0,084
USD/kWh, în timp ce energia produsă în
instalațiile eoliene offshore plutitoare este de
așteptat să ajungă la 0,13 USD/kWh până în
2024, mai mic decât costul actual al energiei pro-
dus de instalațiile fixe.

• Se așteaptă ca, până în anul 2030, prețul
panourilor fotovoltaice plutitoare să se apropie
de prețul panourilor fotovoltaice montate la sol.
Pentru tehnologiile din surse oceanice, prețul
energiei rezultate din valorificarea mareelor este
așteptat să ajungă la 0,11 USD/kWh în perioada
2022 și începutul anilor 2030, în timp ce costurile
energiei produse de valuri pot ajunge la 0,22
USD/kWh până în 2025 și 0,165 USD/kWh până
în 2030. 31



• În plus față de decarbonizrea sistemului de
energie, sursele regenerabile offshore au
potențialul de a contribui în mare măsură la
crearea unei economii albastre globale și la
tranziția energetică dorită.

Trebuie să recunoaștem, propunerile sunt
ambițioase, iar țările cu acces la spațiul marin
și oceanic au în față mari provocări. Privite cu
atenție, ele ne par un segment tehnologic și
economic desprins din SF. Care vor fi costurile
pentru țările riverane, cine va face investițiile
necesare și va beneficia de energia realizată? Și
pentru că Raportul IRENA se adresează în acest
moment Grupului 20, atunci, acesta trebuie să-și
revizuiasă Traseul financiar și să găsească noi
mecanisme de finanțare pentru tehnologiile rege -
nerabile offshore.

În contextul obligațiilor care revin tuturor
țărilor pentru ameliorarea încălzirii globale, foarte
numeroase și foarte diverse, ne putem întreba, din
nou, cum vor fi stabilite prioritățile și care va fi
secvența de implementare a acțiunilor?

Cele cinci scenarii încep în 2015 și  includ un
spectru larg de viitoare posibilități, de la scenarii
cu emisii GES mari (SSP3-7.0.) și foarte mari
(SSP5-8.5.) și emisii de CO2 care aproximativ se
dublează față de nivelurile actuale până în 2100
și respectiv 2050, la scenarii cu emisii interme-
diare de GES (SSP2-4.5.) și emisiile de CO2
rămase în jurul nivelurilor actuale, până la
mijlocul secolului și, respectiv, scenarii cu emisii
GES scăzute (SSP1-2.6.) și foarte scăzute
(SSP1-1.9.) și emisiile de CO2 care scad până la
net-zero în jurul sau după anul 2050, urmate de
niveluri va riate de emisii nete negative de CO2
(Fig. 12). Emisiile variază între scenarii, în
funcție de ipotezele socio-economice, de
nivelurile de ate nuare a schimbărilor climatice
și, pentru aerosoli și precursori ai ozonului non-
metanic, de controlul poluării aerului (Fig. 13 și
Fig. 14). Ipotezele alternative pot duce la emisii
și răspunsuri climatice similare, dar ipotezele
socio-economice și fezabilitatea sau probabili-
tatea scenariilor individuale, nu fac parte din
evaluare.

Textele incluse au provocat panică, atât în
rândul populației, companiilor de stat și private,
cât și guvernanților.

Ca un preambul, înserăm câteva afirmații ale
autorilor, înainte de a accentua starea de fapt și
obligațiile ce revin societății. 

Linda Mearns (US National Center for Atmos-
pheric Research): „Este aproape garantat faptul
că aceste schimbări vor fi tot mai rele. Nu vom
avea unde să fugim şi unde să ne punem la
adăpost de ele”.

Claudia Tebaldi (US Pacific Northwest
National Lab): „În acest moment, lumea se află
undeva între măsuri moderate şi reduceri de mică
amploare a emisiilor de carbon; orice putem face
în vederea limitării, încetinirii (emisiilor de car-
bon) va da roade. Şi dacă nu putem ajunge la
+1.5oC, probabil că va fi dureros, dar am face
bine să nu ne dăm bătuţi”.

Zeke Hausfather (Institutul Breakthrough):
„Sunt tot mai puţine şanse să fim doar norocoşi,
astfel încât să avem un nivel de încălzire ceva mai
redus decât am anticipat. În acelaşi timp, proba-
bilitatea de a avea parte de ceva mult mai rău
decât ne-am fi aşteptat, dacă reuşim să reducem
emisiile, scade apreciabil”.

Valerie Masson-Delmotte (Universitatea
Paris-Saclay): „Raportul nostru arată că trebuie
să fim pregătiţi pentru a intra în acel nivel de
încălzire (1,5oC) în deceniile următoare. Dar
putem evita niveluri şi mai mari de încălzire
acţionând asupra emisiilor de gaze cu efect de
seră”.

Michael E. Mann (autor Raport IPCC din
2001): „Concluzia este că mai avem zero ani pen-
tru a evita schimbările climatice periculoase,
pentru că ele au loc deja”.

Alok Sharma (UK-president of COP26-
Glasgow): „Comportamentul uman accelerează
încălzirea globală într-un ritm alarmant. Nu ne
putem permite să aşteptăm doi ani, cinci ani,
zece ani, ne apropiem periculos de mult de
momentul în care va fi prea târziu; trebuie să se
înțeleagă foarte clar că activitatea umană
provoacă schimbări climatice într-un ritm
alarmant”.

Starea de fapt
• Temperaturile globale au crescut cu 1,1oC

începând din secolul al XIX-lea, ajungând (astăzi)32



la cel mai ridicat nivel din ultimii 100 000 de ani,
în timp ce doar o mică fracţiune din această creş -
tere este pusă pe seama forţelor naturale. 

• În deceniul 2011–2020, temperatura globală
la suprafață a fost cu 1,09oC mai mare decât în
perioada 1850–1900.

• Ultimii cinci ani au fost cei mai fierbinți din
1850 încoace.

• Rata recentă de creștere a nivelului mării
aproape s-a triplat față de 1901–1971.

• Influența umană este „foarte probabil” (90%)
principala cauză a retragerii globale a ghețarilor
din anii 1990 și a scăderii ghețarilor arctici.

Este „aproape sigur” că fenomenele extreme
de căldură, inclusiv valurile de căldură, au
devenit mai frecvente și mai intense începând cu
anii 1950, în timp ce fenomenele de frig au
devenit mai puțin frecvente și mai puțin severe;
incendiile se vor înmulți în tot mai multe regiuni
ale lumii. Până în 2040, temperaturile vor crește
cu 1,5oC peste nivelurile 1850–1900, indiferent
dacă obiectivele referitoare la emisii vor fi atinse
sau nu.

Evenimentele extreme ale nivelului mării care
au avut loc o dată pe secol în istoria recentă vor
avea loc cel puțin anual, în mai mult de jumătate

Fig. 12 – Principalele scenarii de emisii GES
ana lizate recent de IPCC (cu modificări, după IPCC,
2021). 

Fig. 13 – Creșterea de temperatură provocată de emisiile
GES în scenariile analizate recent de IPCC (cu modificări,
după IPCC, 2021). 

Fig. 14 – Dinamica emisiilor GES antropogene. Principalele scenarii de emisii GES analizate recent de IPCC (cu
modificări, după IPCC, 2021). 

33



din amplasamentele de mareometrie până în 2100.
Nivelul mării, care a crescut deja cu 0,2 metri
începând cu secolul al XX-lea, ar putea crește cu
încă 0,5 metri până în 2100.

Pentru unele situații extreme se preconizează o
creștere cu circa 2 metri până în 2100 și chiar cu
circa 5 metri până în 2150. Astfel de scenarii ar
pune în pericol milioane de persoane care locuiesc
în zonele de coastă ce ar urma să fie inundate până
la finalul acestui secol. 

Incendiile – inundațiile și seceta – migrația
climatică: Incendiile naturale frecvente, din
foarte multe colțuri ale lumii (SUA, Canada,
Grecia, Turcia, Australia), încep, și ele, să fie
puse pe seama încălzirii globale. Extremele cli-
matice care induc furtuni, uragane și un regim
pluviometric excesiv au drept efect inundații
catastrofale (recent și în Germania, China,
Ceylon – Myanmar). Ridicarea pragului termic
0oC la altitudini din ce în ce mai mari și la lati-
tudini din ce în ce mai aproape de polii
geografici ai Pământului, duce, inevitabil, la
topirea ghețarilor și a gheții marine. Toate aces-
tea generează panică în rândul populațiilor,
creează nesiguranță, iar reacția oamenilor este
de a părăsi aceste locuri și de a se stabili în zone
mai agreabile din punct de vedere climatic. Așa
se conturează migrația climatică și apar
migranții ecologici. Institutul pentru Eco nomie
și Pace a prezis că cel puțin 1,2 mi liarde de per-
soane ar putea fi strămutate de evenimente
legate de climă până în 2050.

Măsuri – acțiuni – obligații
Schimbarea climei este reală, ea prezintă

riscuri concrete pentru prosperitatea economiei.
Investițiile în energie verde, în energii regenera-
bile sunt schimbările pe care trebuie să le facem
ca să înfruntăm provocările aduse de schimbarea
climei (Woodwell Climate Research Center,
McKinsey and Company, 2021).

• „Dacă ne unim forțele acum, putem evita ca -
tastrofa climatică.” Dar, după cum arată clar
raportul ONU–IPCC, „nu există timp pentru
întârzieri și nu există loc pentru scuze” (Antonio
Guterres, 2021); avem nevoie de „reduceri
puternice și constante ale emisiilor de dioxid de
carbon (CO2) și ale altor gaze cu efect de seră”,
care ar limita încălzirea globală.

• Cunoscând emițătorii de GES – arderea com-
bustibililor fosili, industria materialelor de
construcții și a oțelului, mobilitățile (transportul),
activitățile din agricultură și zootehnie, arderea
deșeurilor, măsurile care trebuie luate și acțiunile
care trebuie întreprinse țin de fiecare domeniu în
parte, de specificul lor și, deci, de tehnologiile noi
care contribuie la reducerea GES.

• În acest sens economistul britanic Lord Adair
Turner (2021) sintetizează succint recomandările
Comisiei pentru tranziții energetice: „Realizarea
economiei net-zero conține o cale plauzibilă către
atingerea emisiilor net-zero până în 2050. În
esență, este vorba de o trecere la dependența de
soare și vânt, sub forma electricității generate
solar sau eolian. Ea va fi combinată cu energia
stocată în baterii, generată de hidrogen, de
bioenergie (obținută din biomasă: lemn, culturi
energetice, deșeuri organice) și biocombustibili;
capturarea CO2 ar urma să joace și ea un rol pe
termen mediu” (v. Fig. 14).

• Tranziția către regenerabile (Fig. 15) devine
din ce în ce mai ieftină și, deci, accesibilă în multe
sectoare și, respectiv, țări. Problema care rămâne
în atenție este legată de cererea rapidă (în pe rioada
2030–2040) de implementare a acestor cerințe-
condiții. Însă, „într-o perioadă atât de scurtă va fi
imposibil să reînnoim întreaga infrastructură și
să impunem noile tehnologii”. Din experiența
ultimelor decenii, probabil că niciun proces
politic, și cu atât mai puțin vreunul democratic, nu
se va ridica la înălțimea acestor provocări de
reducere a consumului de energie și de renunțare
la vechile cutume (Raport ONU, 2021). Raportul
„Pregătirea pentru impactul asupra climei:
strategia de adaptare la schimbările climatice cu
ajutorul surselor regenerabile” construiește
legături conceptuale între energia din surse
regenerabile și adaptarea la schimbările clima -
tice, ilustrând oportunitatea prin care energia din
surse regenerabile oferă o adaptare climatică bine
concepută, eficientă și cuprinzătoare, precum și
beneficiile adaptării bazate pe surse regenerabile,
subliniind unele dintre contribuțiile tranziției de
energie curate la adaptarea la schimbările clima -
tice (IRENA, 2021).

Ne aflăm la o răspântie istorică. În seama
generației noastre a căzut sarcina de a-și asuma34



răspunderea pentru planetă în ansamblul ei. Nu
încape îndoială că o mare parte a răspunsului
trebuie să se refere la schimbări tehnologice atent
dirijate, din moment ce niciun proces politic, și cu
atât mai puțin vreunul democratic, nu se va ridica
la înălțimea acestor provocări pentru a inversa
tendința ultimelor două secole de a se consuma tot
mai multă energie (Turner, 2021).

Mai rămâne doar un deceniu până când comu-
nitatea internațională va accepta măsuri drastice
de decarbonizare a economiei, iar fiecare țară ar
trebui să își extindă considerabil angajamentele
semnate de reducere a emisiilor GES.

Omenirea nu este încă propulsată pe o tra-
iectorie care să permită limitarea încălzirii glo-
bale la 1,5oC. 

Este evident și încurajator că omenirea a făcut
progrese în ultimele luni pentru a limita creșterea
temperaturii mai aproape de 2 grade; dar știința
arată că trebuie făcut mult mai mult pentru a
menține obiectivul de 1,5oC la îndemână. Lumea
trebuie să reducă la jumătate emisiile în următorul
deceniu și să atingă emisiile nete de carbon până
la jumătatea secolului, dacă vrem să limităm
creșterea temperaturii globale la 1,5oC.

Ca parte a Acordului de la Paris, fiecare țară a
fost de acord să comunice sau să își actualizeze

obiectivele de reducere a emisiilor – contribuția
lor determinată la nivel național (NDCs) – la fie-
care cinci ani pentru a reflecta cea mai înaltă
ambiție posibilă și o progresie în timp. Aceste
obiective stabilesc în ce măsură țările
intenționează să reducă emisiile pe întreaga lor
economie și/sau în sectoare specifice.

Anul 2020 a marcat primul dintre aceste
cicluri de cinci ani. Aceasta înseamnă că se
așteaptă ca țările să își actualizeze obiectivele
pentru 2030 înainte de summit-ul de la Glasgow.
Organizatorii acestuia au făcut deja un apel la
toate țările să își actualizeze NDCs, astfel încât
să fie în concordanță cu creșterea temperaturii la
1,5oC. În acest sens, este deosebit de important
ca atât țările dezvoltate, cât și cei mai mari
emitenți – țări în curs de dezvoltare – să preia
inițiativa procesului de actualizare a promisiuni-
lor climatice.

Care sunt prioritațile la COP26? Ce tre buie
să realizăm?

Obiectivul prioritar al COP26 (Conferința de
la Glasgow, noiembrie 2021) este de a asigura
consensul pentru neutralitatea climatică (net-zero)
pe plan global până la mijlocul secolului și
menținerea țintei 1,5oC în zona cu șanse reale de
realizare.

Fig. 15 – Construcția portofoliilor pentru tranziția energetică spre obiectivul net-zero. 35



Țărilor li se cere deja să prezinte obiective
ambițioase NDC de reducere a emisiilor în 2030,
care se aliniază la atingerea net-zero până la mij-
locul secolului. Pentru a îndeplini aceste obiective
țările vor trebui să accelereze eliminarea cărbune-
lui din mix-ul energetic, să încurajeze investițiile
în surse regenerabile, să reducă defrișările și să
accelereze trecerea la vehiculele electrice.

Progresul făcut recent este vizibil, dar nu și
suficient.

Aproximativ 70% din economia mondială se
angajează acum să atingă zero emisii nete, în
creștere de la 30%, când Marea Britanie a preluat
funcția de președinte al COP. Peste 80 de țări
și-au actualizat formal NDC-urile și toate țările
G7 (cu aproximativ jumătate din economia
globală) au anunțat noi obiective NDC, care le-au
pus pe calea emisiilor net-zero până în 2050.

COP26 oferă o oportunitate pentru omenire
de a lua măsuri imediate pentru a pune capăt erei
combustibililor fosili și a începe regenerarea
naturii, asigurându-se în același timp că toate
ecosistemele noastre naturale rămase se păstrea-
ză intacte. Pe măsură ce națiunile încearcă să își
reconstruiască economiile în urma COVID-19,

am văzut accentul pe „reconstruirea mai bună”
printr-o recuperare verde. Mai multe țări,
întreprinderi și investitori își prezintă, de aseme-
nea, angajamente de decarbonizare până în 2030
sau 2050 (Fig. 16).

Clima se schimbă deja și va continua să se
schimbe, cu efecte devastatoare, chiar și atunci
când reducem emisiile. COP26 va trebui să
încurajeze țările afectate de schimbările climatice
să protejeze și să restabilească ecosistemele, să
construiască sisteme de apărare, să pună în apli -
care sisteme de avertizare și să facă infrastructura
și agricultura mai rezistente pentru a evita
pierderea locuințelor, a mijloacelor de trai și a
vieții. Este necesar ca țările pe prima linie a
schimbărilor climatice sa fie sprijinite pentru a
promova acțiunile globale privind adaptarea la
impact și a preveni sau minimaliza pierderile și
daunele.

Dar, în timp ce aceste angajamente pe termen
lung trimit un semnal foarte important, deciziile
pe care le luăm astăzi contează cu adevărat. La ce
spunem DA, la ce spunem NU și unde alegem să
investim capitalul uman și financiar, chiar acum și
nu în anii următori. 

Fig. 16 – Prezentare schematică a conceptului de compensare, neutralizare și eliminare a emisiilor GES pe traiecto-
ria de atingere a obiectivului net-zero. 36



„COP26 este o oportunitate și un moment pen-
tru a trece de la angajamente la acțiuni urgente
reale.”

Cu speranța că prin toate aceste eforturi împli-
nite vom putea trece de la codul roșu la codul
verde, să așteptăm ca și Conferința de la Glasgow
(Scoția) să poată renunța la ultimatum și să mai
dea o șansă țărilor participante. Urmărim
semnăturile pe acordul care va veni.
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Note

1 Grupul interguvernamental pentru schimbările cli-
matice (Intergovernmental Panel on Climate Change –
IPCC) este un organism al Națiunilor Unite care a fost
creat pentru a oferi factorilor de decizie politici evaluări
științifice periodice privind schimbările climatice,
implicațiile acestora și potențiale riscuri pentru viitor,
precum și pentru a prezenta opțiuni de adaptare și atenua-
re. In prezent, IPCC are 195 de țări membre. 

2 Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă
(The International Renewable Energy Agency - IRENA)
este o organizație interguvernamentală care sprijină țările
în tranziția lor către un viitor energetic durabil și servește
drept principală platformă de cooperare internatională.
IRENA promovează adoptarea pe scară largă și utilizarea
durabilă a tuturor formelor de energie regenerabilă, a
securității energetice și creșterii economice cu emisii
reduse de carbon.

3 COP reprezintă Conferința Părților care sunt sem-
natare ale Convenției-cadru a Organizației Națiunilor
Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) – un tratat
convenit în 1994 care are 197 de părți (196 de țări și UE).
COP26 este editia 2021 a Conferintei Anuale a Natiunilor
Unite pentru probleme referitoare la Schimbările Clima -
tice si va fi găzduită de Marea Britanie, la Glasgow,
împreună cu Italia ca țară-partener.38



4 Acordul de la Paris încheiat în temeiul Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările
climatice (UNFCCC) a fost adoptat în decembrie 2015, la
cea de-a 21-a sesiune a Conferinței părților (COP21). Pen-

tru prima dată pe plan mondial, Acordul a determinat

părțile semnatare să facă un angajament de reducere a

emisiilor, care a devenit obligatoriu din punct de vedere

juridic.
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1. Introducere
Prin natura sa, omul, ca ființă inteligentă, a

parcurs în evoluția sa un traseu  anevoios și inte-
resant, marcat de curiozitate, creativitate și inovare
ce au condus la profunde transformări tehnologice
și societale. Acumularea de cunoștințe prin
experiență, prin educație și prin adaptarea la con-
textul social a condus la formarea omului modern,
capabil să dezvolte cunoaștere, să se auto -
perfecționeze, să creeze și să aplice cu succes pro-
gresele din domeniul științei, culturii și tehnolo-
giei. În această sinteză ne vom referi strict la rolul
științei și tehnologiei în evoluția societății.

Mai întâi, este important de remarcat faptul că
evoluția omului, a societății a fost determinată
esențial de evoluția cunoașterii, a științei și tehno-
logiei. De la omul primitiv a cărui existență era
integrată ritmurilor naturii,  s-a ajuns, prin trans-
formări cognitive, educație și tehnologie, la omul
a cărui existență este marcată de calculatoare,
tablete, telefoane mobile. Societatea umană a
atins, astfel, al cincilea nivel de dezvoltare. Rolul
esențial în tot acest proces transformativ l-a avut
omul în dubla sa calitate, de creator și de utiliza-
tor de tehnologie.

Descoperirea focului, puterea apei și a aburu-
lui, a electricității, a telefonului, a radioului și a
tranzistorului reprezintă etape esențiale, care au
avut un impact major asupra omului și societății.
Se poate aprecia că știința și tehnologia s-au dez-
voltat ca urmare a creșterii nivelului de educație a
omului creator de știință și tehnologie. Nevoia de
cunoaștere sau de dezvoltare personală a condus
la crearea și dezvoltarea unor sisteme eficiente de
educație instituțională, trecându-se de la pregăti-
rea individuală la pregătirea organizată în
instituții specializate, cu programe orientate pe

domenii specifice ale științei, artei, culturii și teh-
nologiei.

Se poate vorbi de dezvoltarea științei într-un
cadru organizat odată cu apariția și dezvoltarea
universităților și a centrelor de cercetare la înce-
putul celui de al doilea mileniu. Astfel, numărul
descoperirilor științifice care au condus la trans-
formări societale majore a crescut continuu, atin-
gând un număr record în secolul al XX-lea.
Aceste descoperiri au marcat umanitatea. Pe de o
parte, au determinat evoluții spectaculoase ale
economiei și societății, iar pe de altă parte, au
contribuit la schimbarea comportamentală a
omului.

2. Revoluții industriale – impact social
Prima revoluție industrială a condus la meca-

nizarea producției folosind puterea apei și a abu-
rului. În cadrul celei de a doua revoluții industria-
le s-a creat producția de masă pe baza energiei
electrice. Cea de a treia revoluție industrială are la
bază electronica, tehnologia informației și auto-
matizarea producției. A patra revoluție industrială
are la origine un nivel înalt de automatizare, inte-
grarea calculatoarelor cu obiectele fizice prin
rețele de senzori și elemente de execuție, interne-
tul obiectelor, procese inteligente de fabricație,
personalizarea produselor. Toate aceste revoluții
industriale au generat salturi importante în dez-
voltarea tehnologiei și, implicit, în dezvoltarea
socio-economică a popoarelor beneficiare ale pro-
gresului tehnic.

Știința a contribuit major la dezvoltarea tehno-
logiei în secolul al XX-lea în cadrul căruia cea de
a treia revoluție industrială bazată pe tehnologia
informației și comunicațiilor a cunoscut o specta-
culoasă dezvoltare. Automatizarea, robotica,
comunicațiile, inteligența artificială, calculatoarele

știința și tehnologia – 
contribuții la societatea viitorului

Acad. Ioan Dumitrache
Secretarul general al Academiei Române 
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au constituit factori determinanți ai dezvoltării
tehnologice. 

Omul, ca ființă superioară, s-a adaptat conti-
nuu la condițiile existențiale prin interacțiunea cu
mediul în care s-a dezvoltat. Deși prezența ființei
umane pe planetă nu este mai veche de 200 000 de
ani, în comparație cu vârsta Pământului estimată
la peste 4,53 miliarde de ani, omul a reușit să
supraviețuiască prin creativitate, de la primele
unelte din piatră cioplită, până la internet și colo-
nizarea spațiului extraterestru.

Creativitatea omului s-a materializat în timp
prin descoperiri care i-au schimbat existența și au
condus atât la extinderea gradului de cunoaștere,
cât și la îmbunătățirea calității vieții. Dacă în
prima parte a existenței sale descoperirile erau de
natură practică, pe măsura creșterii nivelului de
cunoaștere, descoperirile cu impact asupra omeni-
rii au avut la bază rezultate ale cercetărilor
științifice. În prima etapă a existenței sale omul a
descoperit focul, roata, cuiul și busola, în a doua
etapă a descoperit tiparul, motorul cu combustie
internă, becul și telefonul.

Se poate aprecia că evoluția omului de la faza
primitivă la omul modern, conectat prin internet la
nivel global, a cunoscut transformări majore la
nivel creativ, generând știință și tehnologie într-un
proces de tip spirală, unde omul s-a integrat în
dubla sa calitate de creator și utilizator. 

Multe descoperiri ale omului au influențat
evoluția societății și economiei în strânsă corelație
cu evoluția științei, a tehnologiei și a educației în
contextul revoluțiilor industriale. Astfel, dacă
secolele XVII-XVIII sunt marcate de utilizarea
puterii aburului și a apei, iar secolul al XIX-lea de
energia electrică, secolul al XX-lea este marcat de
„puterea informației“.

Evoluția societății este marcată de salturi în
cunoaștere: de la societatea primitivă bazată pe
vânat la societatea bazată pe agricultură, apoi la
societatea bazată pe industrie și, ulterior, la socie-
tatea informațională, iar astăzi, la societatea ba -
zată pe cunoaștere, creativitate și inovare, societa-
tea super inteligentă. Identificăm astfel, o suită de
etape de la societatea primitivă la societatea a cin-
cea în cadrul căreia omul valorifică superior capa-
citatea sa creativă în evoluție continuă.

Cele mai multe și importante descoperiri ale
omului pot fi considerate cele din secolul al XX-lea,

care au generat efecte majore asupra umanității.
Printre cele mai importante astfel de descoperiri și
inovații care au schimbat lumea sunt de menționat
automobilele, avionul, submarinul, calculatoarele,
energia nucleară, penicilina, radioul, televizorul,
internetul etc. Multe dintre aceste descoperiri au
reprezentat adevărate revoluții în domeniul
științific și, nu în ultimul rând, au schimbat cursul
istoriei, viața oamenilor și au deschis porțile către
o lume nouă, globalizată. 

Dintr-o altă perspectivă, toate descoperirile
științifice și realizările tehnologice de-a lungul
timpului au la bază un proces continuu de
educație și de formare profesională a omului, a
creatorului specializat, care aduce contribuții
reale la dezvoltarea cunoașterii și valorificarea
acesteia în produse cu impact socio-economic.

Fără a neglija importanța primelor trei
revoluții industriale derulate în perioada cuprinsă
între anii 1700 și 2000, în cele ce urmează vom
insista asupra potențialului și asupra impactului
pe care cea de a patra revoluție industrială îl va
juca în evoluția omenirii și, nu în ultimul rând, vor
fi menționate premisele celei de a cincea revoluții
industriale precum și efectul acesteia asupra
societății.

3. Noua revoluție industrială
Industry 4.0
Evoluția spectaculoasă a tehnologiei infor -

mației și comunicațiilor, progresele remarcabile în
domeniul inteligenței artificiale și rezultatele de
marcă obținute în domeniul neuroștiinței,
neurotehnologiei și în domeniul cunoașterii creie-
rului au impus noua paradigmă: Industry 4.0,
având la bază concepte ca „Sisteme Cyber-fizice
(CPS)”, „Internetul Obiectelor” (IOT), „Internetul
Industrial al Obiectelor” (IIOT), „Sisteme Multi -
agent”, „Inteligență Artificială” etc.

Pe baza noilor tehnologii s-a trecut natural la
rețelizarea inteligentă a proceselor și mașinilor în
cadrul sistemelor de fabricație complet automati-
zate, cu reale capabilități de autoorganizare. Teh-
nologii de tipul Cloud Computing, Cognitive
Computing sau Cognitive Manufacturing, rețele
de senzori și elemente de execuție, rețele inteli-
gente de comunicație ș.a. au generat premisele
noii revoluții industriale caracterizată prin auto-
matizarea avansată a proceselor și serviciilor, prin 41



conectarea strânsă a lumii reale (fizice) cu lumea
digitală prin sisteme cyber-fizice și prin internetul
industrial al obiectelor. Astfel, s-a trecut de la con-
trolul centralizat la cel distribuit în rețea, unde
produsele inteligente definesc trepte de producție
personalizată, având la bază comunicarea între
mașini și procese, între mașini și agenți umani și,
deloc în ultimul rând, comunicarea între mașini
dotate cu interfețe inteligente de comunicare.

Se poate aprecia că această nouă revoluție
industrială este în esență o transformare intensivă
informațională și cognitivă a fabricației într-un
mediu conectat de procese, operatori umani,
cantități masive de date, servicii, sisteme de IOT
și IIOT, cu scopul realizării de noi produse
inteligente și ecosisteme de inovare și colaborare.

În Figura 1 se prezintă schematic trecerea de
la piramida automatizării la transformarea indus-
trială în cadrul paradigmei Industry 4.0,
evidențiindu-se convergența tehnologiei infor -
mației și a tehnologiei operaționale.

Sistemele integrate „cyber-fizice” reprezintă
suportul și noile capabilități în domenii ca:
proiectarea proceselor de fabricație și a produse-
lor, prototipare și dezvoltare, servicii și diagnoză,
monitorizarea proactivă și predictivă, sănătate
structurală, planificare, agilitate și conducere în
timp real.

Integrarea roboților, a inteligenței artificiale, a
masivelor volume de date, a internetului industrial
al obiectelor, a realității virtuale și extinse, a
comunicațiilor avansate produc schimbări cu
impact major tehnologic, economic și social. Astfel,

se asigură creșterea productivității, creșterea
calității produselor, a flexibilității și a vitezei de
producție (Figura 2).

Se asigură condiții mai bune de operare, de
siguranță și funcționare, de colaborare, de
protecția mediului și de creștere a capacității
inovative în cadrul transformării digitale a
întregului lanț de producție. Noua revoluție
industrială presupune optimizarea producției,
eficientizarea utilizării resurselor, protecție,
securitate și predictibilitate a producției, coope-
rarea între mașini, precum și între operatorii
umani și mașini, de exemplu. Viziunea Indus-
try 4.0 asigură trecerea spre producția inteli-
gentă (Smart Manufacturing), spre fabrica inteli -
gentă cu autoorganizare și autonomie ridicată.

Integrarea orizontală și verticală a funcțiilor și
componentelor implică o tratare holistică
structural-funcțională cu evidențierea unor mul-
tiple modele comportamentale (Figura 3) în
cadrul piramidei de conducere automată în timp
real. Aceasta presupune o viziune integrativă a
componentelor de achiziție de date, de acționare
în cadrul serviciilor interne integrate în mod sis-
temic asigurând conectivitate pentru multe
aplicații, noi servicii și ecosisteme și, nu în ulti-
mul rând, crearea de noi modele de afaceri. O
asemenea integrare este concepută pentru a asi-
gura interconectare, interoperabilitate și conec-
tivitate (IIC) prin descentralizarea deciziilor și
autonomie (DDA), care generează flexibilitate și
adaptabilitate. Implementarea conceptelor și teh-
nologiilor asociate acestei paradigme va genera
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Figura 1



noi provocări și oportunități pentru economie și
societate. Sunt de menționat: creșterea veni -
turilor și îmbunătățirea calității vieții, crearea de
noi produse și servicii care sporesc confortul
populației, apariția de noi locuri de muncă cu
implicații în procesul de educație și antrenare
pentru noi profesii, trecerea la economia digitală
cu integrarea celor mai avansate tehnologii
(robotică cognitivă, inteligență artificială,
învățare automată etc.). Noua revoluție indus-
trială presupune schimbări comportamentale ale
cetățenilor, dar și ale guvernanților, având în
vedere noile modalități de comunicare, crearea
orașului inteligent, dezvoltarea de platforme
software de colaborare, de securitate națională și
internațională.

Industry 5.0 sau Society 5.0
În contextul evoluției științei și tehnologiei, al

progreselor obținute în domeniul cunoașterii
mecanismelor de prelucrare a informațiilor și
cunoștințelor la nivelul creierului uman, cercetă-
torii deja formulează principiile care vor sta la
baza celei de a cincea revoluții industriale în
strânsă corelație cu societatea de a cincea
generație. Conceptul Industry 5.0 are la bază cola-
borarea între oameni și mașini la nivelul ateliere-
lor de lucru, dezvoltarea de rețele și societăți cola-
borative între agenți inteligenți artificiali și agenți
umani. Aceasta nouă paradigmă este legată de
bionica sintetică, de crearea sistemelor inspirate
din biologie. Aceasta presupune extinderea cerce-
tărilor din domeniul biotehnologiilor, biomateria-
lelor, bioeconomiei, având la bază rezultate din

Figura 2
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domeniul științelor vieții, ecologie, agronomie,
științe sociale, nanotehnologie, neuroștiințe și
inginerie.

Baza noii revoluții industriale va fi bioecono-
mia care va asigura echilibrul necesar între ecolo-
gie, industrie și economie, în general, cu impact
real asupra dezvoltării globale durabile. Această
nouă paradigmă se va baza esențialmente pe teh-
nologia de comunicații 5G și următoarele, realita-
te augmentată, robotică cognitivă, tehnologii
adaptive, drone, mobilitate autonomă, blockchain
și altele. 

Paradigma Industry 5.0 este o soluție centrată
pe om și pe nivelul ridicat de cunoaștere și creati-
vitate, având în vedere integrarea dispozitivelor și
a sistemelor inteligente în automatizări avansate
practic în toate sectoarele socio-economice.

Cea de a cincea revoluție industrială are la
bază interacțiunea între oameni și mașini, integra-
rea operatorilor umani în procesul decizional al
fabricației inteligente. Aceasta presupune o cola-
borare strânsă între roboți, mașini inteligente și
operatorii umani, apelând la internetul obiectelor
și la cantități uriașe de date.

Această nouă revoluție industrială va asigura o
combinare eficientă a capabilităților de calcul
cognitiv cu inteligența și creativitatea umană,
într-un proces elevat de colaborare. Colaborarea
lucrătorilor umani cu roboți proiectați special pen-
tru interacțiune fizică (coboți) în spațiul de lucru
va asigura creșterea productivității și a eficienței
producției, a vitezei și a preciziei de realizare a
produselor. În acest context, roboții vor fi utilizați
pentru realizarea operațiilor monotone și labo -
rioase, iar agenții umani vor asigura personaliza-
rea produselor și gândirea creativă în procesul de
fabricație. Operatorii umani (agenți inteligenți
natural) prin competențe și abilități înalte vor
ghida mașinile inteligente și roboții pentru a opera
mai rapid și mai bine. Astfel, prin această strânsă
colaborare între agenții naturali și artificiali
(mașini inteligente, roboți, dispozitive inteligente)
se rezolvă atât producția de masă, cât și persona-
lizarea produselor pentru clienți. 

Această nouă revoluție industrială stimulează
curiozitatea, empatia, creativitatea și judecata de
valoare, care pot genera condițiile pentru echili-
brul între oameni și tehnologie. Mai mult, poate
conduce la crearea de noi locuri de muncă și la

integrarea operatorilor umani cu înaltă calificare
în procesele de fabricație, ceea ce impune o nouă
viziune asupra educației și formării viitorilor ope-
ratori din societatea viitorului bazată pe cooperare
și colaborare cu sisteme și dispozitive inteligente.
Astfel, se preconizează construcția unei noi etape
de dezvoltare socio-economică prin integrarea
spațiului „cyber” cu spațiul „fizic” și „operatorii
umani”. În cadrul companiilor vor fi create depar-
tamente specializate cu recrutarea și formarea
lucrătorilor roboți (coboți) și a lucrătorilor opera-
tori umani cu înaltă calificare. 

Paradigma Industry 5.0 sau Society 5.0 va com-
bina inovarea și creativitatea umană cu procesele
industriale sofisticate, digitalizate și autonome.

Implementarea conceptelor și tehnologiilor
avansate asociate celei de a cincea revoluții indus-
triale va conduce în mod natural la crearea între-
prinderii viitorului cu autonomie ridicată, autoor-
ganizare, adaptabilă cerințelor clienților și care
asigură interacțiuni prietenoase cu mediul. Rolul
și locul lucrătorilor umani se vor schimba în pro-
cesul de producție, iar lanțul de producție va avea
un nivel înalt de automatizare.

În esență, beneficiile majore ale acestui concept
nou „Industry 5.0” sunt: optimizarea costurilor,
inovarea, personalizarea produselor, conservarea și
protecția mediului (soluții mai verzi).

Pentru operaționalizarea acestui nou concept
se impune o regândire a legislației, o redefinire a
problemelor de etică și a responsabilității în con-
textul colaborării în procesele de producție a ope-
ratorilor umani cu roboți și mașini inteligente. Se
impune o restructurare a întregului lanț de
producție și o schimbare substanțială a manage-
mentului operațional în tot ceea ce presupune
noua revoluție industrială.

Rolul științei și tehnologiei în contextul trece-
rii la noua generație de societate inteligentă este
esențial, iar educația și formarea cetățenilor bene-
ficiari ai facilităților oferite de noua societate se
impune a fi regândită și restructurată.

Societatea viitorului va fi o societate a
conectivității inteligente în cadrul căreia oameni
și mașini vor colabora pentru atingerea obiective-
lor asociate societății inteligente.

Sistemul de educație va trebui adaptat la ce rin -
țele impuse de evoluția științei și tehnologiei, la
schimbările societale majore generate de tehnologie44



a cărei dinamică este mult mai mare decât capaci-
tatea omului de asimilare. Volumul mare de date și
cunoștințe la nivelul societății actuale impune o
regândire a proceselor educativ-formativ. Tehno-
logia digitală, automatizarea avansată a procese-
lor impune creșterea nivelului de pregătire profe-
sională inclusiv formarea specialiștilor pentru
profesii viitoare în concordanță cu tehnolo giile
viitorului.

În acest context educația și formarea viitorilor
ingineri trebuie reconsiderată în concordanță cu
evoluția spectaculoasă a tehnologiei informației și
comunicațiilor, a proceselor în domeniul inte -
ligenței artificiale și roboticii cognitive, a sisteme-
lor de învățare automată ș.a.

Cerințele formării inginerilor pentru societatea
viitorului presupun o pregătire consistentă în
științe fundamentale (matematică, fizică, informa-
tică, biologie etc.) și o pregătire interdisciplinară
flexibilă pentru adaptarea la evoluția științei și
tehnologiei, pentru susținerea unei planete ro -
buste, mai inteligente.

O nouă viziune asupra producției și trecerea la
întreprinderea cu autoorganizare presupun un
nivel înalt de pregătire profesională a inginerilor
capabili să conceapă, să proiecteze și să imple -
menteze soluții și tehnologii care să faciliteze
cooperarea între mașini, între mașini și operatorii
umani în cadrul unor societăți colaborative de
agenți inteligenți naturali (oameni) și agenți
artificiali creați de ingineri.

Parcurgem o etapă nouă în evoluția umanității
în cadrul căreia știința și tehnologia joacă un rol
esențial, rol care trebuie înțeles și susținut prin
acțiuni transformative în domeniul educației,
cercetării și inovării.

Provocările acestui început de mileniu legate
de diminuarea resurselor naturale, de încălzirea
globală și schimbările climatice, de creșterea și
îmbătrânirea populației, de evoluția spectaculoasă
a tehnologiei și diferențele majore de educație,
sănătate și nivelul calității vieții în zone diferite
ale globului, cu impact asupra migrației, necesită
o abordare globală pentru protecția și securitatea
economică în care ne dezvoltăm. Problematica
interacțiunii cu mediul, dezvoltarea tehnologică,
conservarea planetei în contextul creșterii nivelu-
lui de inteligență a artefactelor concepute și dez-

voltate de om presupune o tratare coerentă, uni -
tară a problemelor de educație, de cercetare
științifică și de inovare.

4. Concluzii 
Știința și tehnologia, cunoașterea, în general,

au determinat transformări societale, schimbări în
comportamentul cetățenilor, dar și dezvoltarea
capacității creative a omului. Progresele sem -
nificative ale științei și tehnologiei informației și
comunicațiilor din ultimele decenii conduc în
mod natural la societatea digitalizată în cadrul
căreia omul trebuie să se adapteze, să conlucreze
cu mașini și obiecte cu inteligență încorporată.

Pregătirea pentru noua societate, cunoscută
deja drept cea de a cincea generație de societate,
Society 5.0, presupune o regândire a întregului
proces educativ-formativ, adaptarea continuă la
cerințele noii societăți. Transformările tehnolo -
gice impun transformări societale și comporta-
mentale în contextul globalizării și al realizării
unei planete mai inteligente. Rolul și locul opera-
torului uman în societatea digitalizată se schimbă
în contextul preluării de către mașini și echipa-
mente tot mai complexe a multor dintre funcțiile
atribuite până în prezent numai oamenilor. Ne
îndreptăm spre o „societate superinteligentă”?
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Mircea Dumitru
Membru corespondent al Academiei Române



Filosoful și profesorul universitar Mircea
Dumitru, membru corespondent al Academiei
Române, președintele Secției de filosofie, teolo-
gie, psihologie și pedagogie, a acceptat invitația
noastră la un dialog despre propria traiectorie pro-
fesională, muzică, matematică și filosofie, dar și
despre întâlnirea cu Academia Română.  

Ați studiat muzica în gimnaziu și liceu, dar
v-ați dedicat filosofiei. Domnule profesor Mircea
Dumitru, cum ați ajuns la filosofie?

Mircea Dumitru: Muzica m-a atras și mi-a
plăcut, chiar și astăzi regret că nu am reușit să
continuu sau să găsesc o formulă în care să fi
combinat cultivarea muzicii cu preocupările din
plan profesional. Cu toate acestea, ascult foarte
multă muzică și trăiesc cu și prin muzică. 

Am început studiul viorii la vârsta de șapte ani,
atunci când am intrat la școala de muzică din Cra-
iova, care era integrată în Liceul de muzică și arte
plastice, actualul Liceu de arte „Marin Sorescu”. A
fost dorința puternică a părinților mei, dar nu a
fost împotriva propriei mele voințe. Mi-a plăcut
foarte mult ce am făcut. Am terminat liceul în
1979 și, deși mi-am dorit, nu am reușit să intru la
Conservator – la vremea respectivă erau foarte
puține locuri la vioară. 

Interesant este faptul că dacă aș fi terminat
liceul cu un an mai devreme, prin urmare dacă aș
fi fost născut în 1959 în loc de 1960 – ceea ce ar fi
fost imposibil, adică nu te poți naște în cu totul alt
an decât în acela în care te-ai născut de fapt și sunt
argumente puternice metafizice în sprijinul acestei
idei, pe care le vom discuta cu altă ocazie – aș fi
intrat la Conservator, pentru că, în 1978, la vioară,
erau 15 locuri, dacă îmi amintesc bine, iar eu eram
clasat în eșalonul median, imediat după cei mai
buni. Cu siguranță aș fi făcut muzică. Pe de altă

parte, am avut colegi care au ratat intrarea la Con-
servator, au plecat din țară și au făcut carieră în
Germania, Spania, Franța, iar acum sunt muzicieni
împliniți. Destinul meu a fost să fac altceva.

La filosofie nu am ajuns întâmplător. În biblio-
teca părintească am descoperit mii de cărți de la
bunicul meu, tatăl mamei mele, care era preot
într-o comună din Oltenia, un cititor însetat, și
numeroase volume de știință și de filosofie de la
tatăl meu, care a fost actor la Teatrul din Craiova.
Tatăl meu a fost un actor extrem de cultivat și un
matematician amator la un nivel de sofisticare
extrem de ridicat încât, uneori, avea controverse
pe teme de matematică superioară cu profesorii de
liceu din Craiova, unde locuiam atunci. Și eu am
fost atras de studiul matematicii, am fost bun la
matematică până prin clasa a IX-a și mergeam la
olimpiade. Apoi am fost atras de filosofie, din ce
în ce mai mult de studiul filosofiei. 

Pe scurt, nu a mers nici cu muzica, nici cu
matematica, dar a ieșit cu filosofia. Așa se face că,
oarecum autoironic, persiflându-mă, spun că a fost
vorba de un fel de paralelogram al eșecurilor, nu al
forțelor, ca în fizică. Rezultanta paralelogramului
acestor forțe care au eșuat a fost până la urmă filo-
sofia, dar a fost un eșec frumos pentru mine.

Muzică, matematică, filosofie. Muzica, de la
șase ani la douăzeci de ani, dar a continuat toată
viața mea, într-un fel sau altul. Matematica a fost
un episod foarte interesant și intens. Și iată, în
filosofie m-am apropiat mai mult de acele zone
care sunt tangente cu știința și cu matematica,
pentru că ceea ce fac eu – logica, filosofia anali -
tică, epistemologia, filosofia limbajului sunt mai
apropiate de ramurile cercetării științifice decât de
filosofia eseistică, aceea care vine în prelungirea
literaturii. 

„Sunt mulțumit de cât am făcut, 
pentru că știu că am muncit” 

Mircea Dumitru
Membru corespondent al Academiei Române
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Ce anume din matematică v-a atras? 
Mircea Dumitru: Îmi plăcea foarte mult geo-

metria, pentru că se construiește ca un sistem
logic, și eram foarte bun la partea algoritmică,
vedeam foarte repede cum se poate elabora un
algoritm de rezolvare. Repet, faptul că în liceu nu
am parcurs matematica mai avansată a fost și
motivul pentru care, atunci când am terminat
liceul de muzică și nu am intrat în Conservator,
am decis să mă îndrept mai degrabă către filosofie
decât spre o carieră științifică sau tehnică. 

În cadrul unei dezbateri pe tema inteligenței
artificiale, manifestare organizată la Academia
Română, ați vorbit, generic, despre universitatea
din România, care nu a depășit nivelul secolului
al XIX-lea. La ce anume v-ați referit?

Mircea Dumitru: În partea a doua a secolului
al XX-lea, filosoful american Willard Van Orman
Quine (1908−2000) spunea că înregimentarea
foarte strictă și rigidă a disciplinelor în departa-
mente, care este practicată de orice fel de univer-
sitate, este motivantă pentru decani și bibliotecari;
decanii sunt cei care trebuie să argumenteze de ce
este nevoie de fonduri de salarii sau de cercetare
și fiecare decan încearcă să obțină de la rectorul
universității cât mai mulți bani pentru propria lui
disciplină; pentru bibliotecari este interesant,
pentru că așa se clasificau cărțile și apoi erau puse
pe rafturi în biblioteca reală, astfel că se atribuia
fiecare carte unui domeniu clar. Dar, spune W.V.
Quine, cunoașterea nu procedează așa. Realitatea
nu vine niciodată tăiată în felii, noi o porționăm
astfel pentru a o înțelege și pentru a o controla mai
bine. Prin urmare, dacă vrem să servim scopurilor
cunoașterii, iar universitatea asta se cuvine să
facă, trebuie să se lase condusă de dinamica și de
fluxul informației care pot să fie interdisciplinare.
Acesta era argumentul pe care l-am expus în
cadrul dezbaterii de care vorbiți, iar inteligența
artificială este prin excelență un domeniu interdis-
ciplinar; adică nu aparține în exclusivitate nici
informaticianului, nici psihologului, nici ingine -
rului și nici filosofului, chiar dacă filosoful poate
să aibă și el niște idei interesante despre ceea ce
înseamnă inteligență − aparține acestui conglome-
rat care trebuie să fuzioneze.

Referitor la sintagma „inteligență artificială”,
am sentimentul că mai degrabă ar fi vorba de
algoritmizare și nu de… inteligență.

Mircea Dumitru: Savanții americani care au
lansat paradigma în deceniul șase din secolul al
XX-lea – printre care informaticianul și cognitivis-
tul John McCarthy, care a introdus termenul de
inteligență artificială în 1956 − au și regretat că au
folosit cuvântul inteligență. Pentru că acest termen
trimite la o proprietate, la o calitate intrinsecă a
creierului și a sociabilității omului, pentru că
inteligența nu este legată numai de creier, ci este
legată și de corelațiile pe care le avem cu ceilalți
membri ai comunităților noastre. Iar acestea sunt
absolut intrinseci și ireductibil umane; nu poți să
transferi la o mașină absolut toate aceste proprietăți
pe care le are ființa umană. Prin urmare, folosirea
termenului inteligență, în contextul acesta, inte -
ligență artificială, poate să fie puțin inadecvat.

Surprinzător, se folosește.
Mircea Dumitru: A prins, este o expresie care

atrage atenția și captează. Noi, oamenii, nu
suntem dispuși așa ușor să atribuim calități pe
care le conceptualizăm ca fiind intrinsec ale noas-
tre altor ființe sau entități non-umane. Noi avem
dificultăți să spunem și despre animale evoluate
că sunt inteligente în sensul în care suntem noi,
oamenii. Nu facem pasul acesta mai departe pen-
tru a spune că un artefact sau o mașină, care este
ceva non-biologic și care nu este crescut natural,
poate să aibă aceste calități. Prin urmare, este o
problemă filosofică și metafizică dacă acceptăm
această transgresare a acestor granițe.

Să privim modul cum evoluează conceptele
noastre morale. Secolele al XIX-lea și al XX-lea
au fost extrem de dinamice pentru că noi am
acceptat să introducem în sferele mai restrânse ale
comunităților noastre morale familia, grupul ime-
diat următor după familie, prietenii cei mai
apropiați, persoanele cu care interacționăm la
școală când suntem mici sau la locul de muncă
atunci când suntem maturi; apoi, am fost de acord
că nu doar noi avem anumite drepturi morale sau
drepturi juridice, ci acceptăm că și egalii noștri
din aceste comunități au aceleași drepturi. 

De exemplu, o lungă perioadă de timp femeile
au fost excluse de la drepturile politice; spre48



sfârșitul secolului al XIX-lea și îndeosebi în seco-
lul al XX-lea s-a acceptat ideea că este o profundă
nedreptate să excluzi femeile de la aceste drepturi,
care acum sunt socotite elementare și de bază.

Un alt exemplu: în secolul al XIX-lea, străini-
lor nu li se acordau drepturi politice depline, însă
astăzi nu mai discutăm neapărat în termenii
aceștia. Socotim că și străinii trebuie să se bucure
de un anumit gen de tratament juridic și politic pe
care îl recunoaștem și pentru noi. Care ar fi pasul
imediat următor? 

Să ne gândim oare la redefinirea unor con -
cepte de bază, cum ar fi cel de etică?

Mircea Dumitru: Exact! Fiecare dintre noi
este legat astăzi de unul, două, trei telefoane
mobile, de aparate smart pe care le avem în casă,
de autoturismul care înglobează toată această teh-
nologie nouă. În aceste condiții, nu văd o piedică
esențială ca într-un viitor nu foarte îndepărtat, să
ne punem problema dacă și aceste entități de tipul
inteligență artificială nu ar trebui să se bucure de
un minimum de drepturi juridice și de drepturi
morale. Acum putem zâmbi, dar ceea ce pare unei
generații ca fiind complet neadecvat, următoarea
generație poate să spună că este de la sine înțeles.

Diferențele între generațiile tinere și cele mai
așezate sunt sesizabile, iar această situație nu este
câtuși de puțin nouă.

Mircea Dumitru: Este o chestiune de generație
și de psihologie, de ajustare și de adaptare.

Modul de rezolvare a unor probleme practice,
de exemplu în facultate, este diferit acum față de
o perioadă trecută – colegii se comportă diferit,
chiar între ei. 

Mircea Dumitru: Adevărat. De pildă, cum se
construiau relațiile între noi, ca studenți, și
profesorii noștri, magiștrii noștri, pe care îi res-
pectam, dar era o anumită distanță psihologică pe
care o impuneau împrejurările, felul în care
funcționau instituțiile și, nu în ultimă instanță, psi-
hologia fiecărei persoane. Acum, tinerii au un
model mai flexibil și mai direct, interacțiunea este
mai naturală – desigur, aceasta nu trebuie să eli-
mine cu totul respectul și politețea care trebuie
acordate în funcție de vârstă. De fapt, sunt meca-
nisme sociale care au apărut, s-au dezvoltat și au

evoluat în mod firesc și nu trebuie să încercăm să
le destructurăm pur și simplu, pentru că a priori ar
fi inadecvate sau ar fi ceva greșit.

Ați obținut titlul de doctor în filosofie aici, în
România, și în același an, la Universitatea Tulane
din New Orleans, Louisiana, SUA. Mai întâi, în
filosofia limbajului, apoi în domeniul logicii
modale și  filosofia matematicii. 

Mircea Dumitru: Am fost admis la doctorat
la Universitatea din București în anul 1989. Am
făcut doctoratul sub coordonarea profesorului
Ștefan Georgescu (1928−2020), într-un domeniu
al filosofiei care avea foarte puține tangențe cu
ideologia epocii respective. Teza mea era despre
teoria cunoașterii, mai specific despre evoluția,
dinamica cunoașterii științifice și problema pro-
gresului cunoașterii științifice; evaluam în această
lucrare, pe care am scris-o la București, două
concepții importante, a lui Karl Popper −
concepție raționalistă, de factură logică − și a lui
Thomas Kuhn – concepție cu un caracter pregnant
istoric și sociologic. 

În 1993, am reușit să plec în SUA cu o bursă
Fulbright. Un an mai târziu, imediat cum am ter-
minat programul Fulbright, am fost admis la stu-
diile doctorale din America. Am rămas acolo timp
de patru ani ca student doctorand la Universitatea
Tulane și am realizat o teză complet diferită, o teză
de logică modală, filosofia matematicii. Ulterior,
am publicat această teză – ea există sub forma unei
monografii în limba engleză − și apoi am tradus-o
în limba română, am publicat-o și am primit, în
2001, Premiul „Mircea Florian” al Academiei
Române. Așa se face că în 1998, când am încheiat
doctoratul și am obținut titlul în America, în luna
mai, am încheiat doctoratul și în România.
Revenind în țară, am susținut și teza pe care o înce-
pusem cu nouă ani înainte, în 1989. În tot acest
timp, am lucrat în paralel la cele două teze, iar cu
acordul conducătorului meu de doctorat, pro -
fesorul Ștefan Georgescu, am schimbat tematica
tezei de doctorat de la București din domeniul
epistemologiei/filosofiei științei în domeniul filo-
sofiei limbajului – un domeniu în care m-am spe-
cializat în timpul studiilor mele doctorale de la
Tulane University. Trebuie să vă spun că nu există
nici măcar un cuvânt comun în cele două teze, lite-
ratura de specialitate este diferită, totul este diferit. 49



Cum de ați reușit această performanță?
Mircea Dumitru: Motivație foarte puternică,

dorința de a arăta că poți să faci un lucru. Colegii
de la București care mi-au păstrat poziția acade-
mică la facultate m-au și ajutat după aceea enorm.
Cei care erau atunci la conducerea facultății, pro-
fesorul Valentin Mureșan (1951−2020), care era
decanul facultății – între timp, și el, din păcate,
ne-a părăsit – academicianul Mircea Flonta, care
mi-a fost și mentor în timpul facultății, toți mi-au
dat de înțeles că este nevoie de oameni care să
vină înapoi, să fie bine pregătiți și să-i învețe pe
studenți mai departe metodele și conținuturile mai
noi ale filosofiei. Prin urmare, în acei cinci ani cât
am studiat în America, am avut cu mine gândul că
mă voi întoarce acasă și că vreau să finalizez ceea
ce am început în România. Nu m-a obligat nimeni
să continuu și să închei și doctoratul început în
România. Dar să renunț la finalizarea și susținerea
doctoratului de la Universitatea din București mi
s-a părut nu numai nemoral, dar și inestetic într-un
fel, ceva care nu este frumos – ar fi însemnat să
înșel oarecum așteptările și dorințele unor oameni
care mă ajutaseră și mă susținuseră. Mi-am zis că
timpul intens de lucru pe care l-am petrecut în
America îmi va permite să fac cele două teze, ceea
ce am și făcut.

Ați avut încredere în forțele dumneavoastră.
Mircea Dumitru: Uitați cum văd eu lucrurile.

Am fost învățat de mic că trebuie să muncești în
fiecare zi. Studiul viorii de la vârsta de șapte-opt
ani mi-a demonstrat că nu poți obține rezultate
dacă nu muncești în fiecare zi, nu doar în timpul
sesiunii, cu câteva zile înainte de examen – poți să
o faci ca să-ți păcălești profesorul, apoi ai noroc,
tragi un subiect bun, mergi mai departe cu 8, 9 sau
10. Dar nu poți să-i păcălești pe toți întotdeauna,
cum spunea un mare politician american: poți
să-i păcălești pe unii, uneori, dar nu pe toți, întot-
deauna. Eu mi-am interiorizat acest model al
vieții, potrivit căruia trebuie să muncesc mult ca
să obțin ceva. Mi-am spus că nu pot să dau vina pe
altcineva dacă nu reușesc; trebuie să arăt prin
munca mea dacă pot sau nu pot să ajung undeva.
Eu am fost de foarte multe ori măcinat de neîn-
credere că pot să fac lucrurile așa cum aș fi vrut.
Aveam și eu reprezentări mult mai înalte despre ce
înseamnă excelența științifică. Dar până la urmă,

atât am putut să fac și sunt mulțumit de cât am
putut să fac pentru că știu că am muncit pentru
lucrul acesta. Nu pot să am un regret și să spun:
dacă aș fi muncit mai mult și mai bine aș fi obținut
mai mult. Nu, pentru că am muncit foarte mult.

Neîncrederea și întrebările pe care le gene -
rează pot sta deasupra capului ca niște săbii.

Mircea Dumitru: Am avut noroc să întâlnesc
și să lucrez cu oameni care sunt, fără nicio îndo -
ială, genii ale domeniului meu. L-am cunoscut
personal pe filosoful american Saul Kripke (n.
1940), care este un fel de Leibniz al epocii noas-
tre. Am colaborat cu alți colegi și am scris o carte
despre filosoful britanic Kit Fine (n. 1946), un alt
vârf în domeniu – volumul a fost editat de mine și
a fost publicat în urmă cu un an la Oxford. Uitân-
du-mă la ceea ce au făcut acești oameni îmi dau
seama că eu sunt foarte departe de această
excelență a lor. Pentru că, probabil, nu am avut
nici înzestrarea naturală pe care au avut-o ei și nici
condițiile nu au fost similare. Deși, este intere-
sant: Kit Fine este și el un foarte bun muzician, un
foarte bun pianist și, apropo de aceste convergențe
între filosofie, muzică și matematică, Fine este și
un foarte bun matematician. Așadar, am avut
aceste modele, iar aspirația mea era să emulez aceste
modele dându-mi seama că sunt departe de ei.

Pe de altă parte, am avut norocul unor prieteni
și colegi foarte buni, aici, în România, care m-au
susținut. Întotdeauna am spus asta și o spun de fie-
care dată, ceea ce sunt și ceea ce fac se datorează
și acestor întâlniri extraordinare, care sunt contin-
gente în viața noastră. Nu este nimic necesar să
poți să-l cunoști pe Kit Fine sau pe Saul Kripke
sau să ai un coleg de departament cum a fost
Valentin Mureșan. S-a întâmplat. Mi-am dat
seama că este un noroc și o șansă foarte mare pen-
tru mine, pe care trebuie să le folosesc. 

Atunci, această încredere pe care o vedeți
dumneavoastră oarecum din exterior și acest par-
curs al meu foarte consecvent se datorează și fap-
tului că am avut aceste legături care m-au motivat
și care m-au întărit. Dar în interior am avut de
foarte multe ori îndoieli și am fost măcinat de
neîncredere că pot să fac anumite lucruri.

Știu că urmează să vă apară o serie de cărți. 
Mircea Dumitru: Am în lucru la Polirom un50



volum de eseuri pe teme de filosofie socială și
morală, care este aproape finalizat și până la
sfârșitul anului va fi probabil publicat; tot la
această editură, va fi publicată în curând reeditarea
și aducerea la zi a traducerii unei cărți de-ale lui
Saul Kripke, despre care am vorbit puțin mai
devreme, Numire și necesitate. La Humanitas se
află o traducere realizată cu academicianul Mircea
Flonta dintr-un manuscris al lui Ludwig Wittgen-
stein de filosofia matematicii și filosofia limbaju-
lui, Caietul galben, o foarte bună introducere în
filosofia târzie a lui Wittgenstein. Lucrez în para-
lel, sunt oarecum avansat, la o carte despre teoriile
conspiraționiste, pe care intenționez să o public la
o editură interesată. În spațiul internațional lucrez
la o monografie de logică pentru editura Springer.
Cam acesta este programul meu pe următorii doi
ani. Sunt destul de încrezător că îl voi realiza, pen-
tru că nu am alte angajamente de natură adminis-
trativă. Acum este timpul să-mi cultiv propria gră-
dină, cum spunea Voltaire.

Parcursul dumneavoastră profesional este
extraordinar: profesor, decan, prorector, rec-
tor, ministru. Cum v-ați întâlnit cu Academia
Română?

Mircea Dumitru: Academia Română este
locul în care se întâlnesc oamenii care gândesc
pentru societate, care au o viață închinată, dedi -
cată studiului, ideilor. Îmi aduc aminte de
discuțiile în familie, mai ales cu tatăl meu și cu
mama mea, și pot spune că am trăit în cultul aces-
tor eroi culturali ai nației noastre care se identifi-
cau cu Academia Română. 

Tatăl meu avea un cult pentru Nicolae Iorga,
de pildă. Apoi, am aflat de filosofi și de cei care se
ocupau de psihologie și de sociologie, de toată
tradiția maioresciană de la Academie, acad. Con-
stantin Rădulescu-Motru, de exemplu, iar toți
oamenii de această factură erau asociați în menta-
lul nostru colectiv cu Academia. În plus, la mine
în facultate, șansa fericită a făcut să fie foarte
mulți membri ai Academiei Române: acad.
Gheorghe Vlăduțescu, acad. Vasile Tonoiu, acad.

Mircea Flonta, acad. Ilie Pârvu, toți mi-au fost
mentori, m-au format, cu timpul am devenit prie-
teni, am ajuns să fiu din ce în ce mai aproape de
dumnealor și să mă recunoască ca pe unul dintre
egalii lor. Astfel, trecerea către Academie s-a făcut
oarecum firesc. Îl știu foarte bine pe acad. Ioan-
Aurel Pop, președintele Academiei Române, și
din calitatea Domniei Sale de rector al
Universității Babeș-Bolyai, pentru că a avut două
mandate exact în perioada în care eu am avut cele
două mandate de rector la Universitatea din
București. Prin urmare, foarte multe legături
firești și naturale ca să mă gândesc la faptul că
este un loc foarte bun pentru finalizarea anumitor
proiecte și încheierea carierei mele academice și
științifice lucrând pentru Academia Română.

Ce reprezintă Academia Română pentru dum-
neavoastră?

Mircea Dumitru: Dincolo de faptul că repre-
zintă locul unde pot să am discuții și întâlniri extra-
ordinare cu acești colegi, prieteni ai mei foarte
apropiați, reprezintă un for de cultură și de știință
care poate și trebuie să fie un model și de cercetare
și de conduită morală pentru întreaga societate și de
la care societatea română așteaptă foarte mult. Cred
că noi toți, membrii Academiei, suntem conștienți
de această învestire, demnitate culturală, științifică,
morală și trebuie să lucrăm în așa fel încât să
cinstim și memoria înaintașilor noștri, dar să
cinstim și menirea acestui for de cultură.

Care credeți că trebuie să fie misiunea Acade-
miei Române?

Mircea Dumitru: Cred că Academia Română
ar trebui să clarifice anumite linii de analiză și de
intervenție, pentru că Academia este chemată să
ofere cunoaștere, explicații, înțelegere asupra
fenomenelor sociale și de altă natură cu care se
confruntă România astăzi. Nivelul de cunoaștere,
nivelul de pregătire în Academie, dar și în institu-
tele asociate Academiei, toate acestea pot să con-
tribuie la discutarea atentă și la clarificarea și ofe-
rirea de soluții pentru problemele României. 

Interviu realizat de Cătălin Mosoia, Biroul de comunicare al Academiei Române
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*Alocuțiune susținută în cadrul simpozionului „Moses Gaster (1856–1939)”, dedicat împlinirii a 165 de ani de la naștere
(16 septembrie 2021, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române)

Moses gaster.
Perenitatea unei opere filologice deosebite*

Gheorghe Chivu
Membru corespondent al Academiei Române

Moses Gaster (1856–1939)

Moses Gaster a fost istoric literar, prin
stu diile consacrate literaturii noastre populare,
lingvist, în înțelesul larg pe care îl avea termenul
la cumpăna veacurilor al XIX-lea și al XX-lea,
interesat de aspecte diverse ale limbii române,
inclusiv de dialectele sale sud-dunărene sau de
vorbirea comu nității rome, dar, mai presus de
toate, filolog, adică cercetător avizat al cărții
vechi românești. În mod indiscutabil, a fost o
personalitate științifică și culturală complexă,
ușor de remarcat în cadrul literelor românești de
la finele veacului al XIX-lea.

Iar evocarea personalității sale, la 165 de ani
de la naștere, dovedește fără niciun dubiu valoarea
și totodată validitatea unei opere construite cu
tenacitate și cu știință, pe baza unei foarte bune
pregătiri filologice. Operă ilustrată nu doar în
România, ci și în țări din vestul Europei, în care
cărțile și studiile sale au fost difuzate, pentru o
mai bună cunoaștere și receptare, ceea ce demon -
strează că pasiunea și competența puse în folosul
unei culturi nu sunt nicicând legate de un spațiu
geografic sau de o anumită etnie. 

Cea mai importantă dintre lucrările semnate de
Moses Gaster, Chrestomatia română, tipărită con-
comitent la Leipzig și la București în 1891, carte
ce urma unei bune cercetări consacrate Literaturii
populare române, apărută în 1883 la București, a
fost alcătuită la Londra, după plecarea forțată a
cărturarului astăzi evocat din România. A fost o
confirmare a faptului că textele noastre vechi,
tipărituri și manuscrise, parte a unei colecții per-
sonale impresionante, ce număra, după unele esti-
mări, peste zece mii de titluri, i-au prilejuit

autorului menținerea unei legături neîntrerupte cu
limba și cultura românească. (Într-o scrisoare tri-
misă lui Ioan Bianu în iulie 1926, Moses Gaster,
venit pentru puține zile în țară, mărturisea de alt-
fel că textele românești vechi, pe care le dusese cu
sine în Anglia, i-au fost „tovarăș nedespărțit
aproape o jumătate de secolˮ.) 

Din acest fond documentar impresionant, con-
fruntat cu listele de texte parcurse de autorii
crestomațiilor românești publicate anterior (în pri-
mul rând cu acelea editate de Bogdan Petriceicu
Hasdeu și de Timotei Cipariu), pentru a identifica
scrieri importante pe care nu le putuse cerceta
direct, Moses Gaster a selectat fragmente repre-
zentative pentru circa 200 de surse (95 de
tipărituri și 98 de manuscrise), considerate a fi
„monumentele cele mai vechi și mai de căpetenie
ale limbei și literaturei româneˮ, cum singur apre-
ciază în introducerea la primul volum al cărții
apărute în 1891 (I, p. II). Erau, nu doar în opinia
lui Moses Gaster, texte ilustrative pentru aproape
trei secole de cultură românească scrisă, de la mij-
locul veacului al XVI-lea, până la 1830. (Începu-
turile scrisului românesc ilustrate în Chrestoma-
tie, considerate a aparține mijlocului veacului al
XVI-lea, trimit la constatările lui Bogdan Petri -
ceicu Hasdeu, admirat pe bună dreptate nu doar de
Moses Gaster, privind datarea așa-numitelor
„texte bogomiliceˮ din renumitul Codex Sturdza-
nus, editate în Cuvente den bătrâni. Iar stabilirea
anului 1830 ca limită superioară pentru existența
textelor noastre vechi este o admirabilă constatare
personală sau o concordanță remarcabilă cu ter-
menul ad quem stabilit de Ioan Bianu pentru
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cărțile inventariate în Bibliografia românească
veche, apreciatul catalog tipărit începând cu anul
1898, deci opt ani mai târziu decât data de apariție
a Chrestomatiei.)  

A rezultat astfel, în cartea definitorie pentru
activitatea filologică a lui Moses Gaster, o schiță
de istorie a literaturii române vechi (analiza deta-
liată a textelor parcurse pe genuri literare gândite
în dezvoltarea lor internă, întreprinsă în Introdu-
cere, întărește această constatare). Sau chiar o
istorie, ilustrată prin texte reprezentative, a limbii
noastre literare în epocile premoderne (cum suge-
rează „gramaticaˮ textelor ce urmează introduce-
rii Chrestomatiei, respectiv glosarul laborios care
încheie lucrarea, „formă condensată a istoriei
vieței fiecărui cuvânt  românesc de pe la mijlocul
secolului al XVI-lea până în zilele noastreˮ, în
formularea lui Gaster însuși; I, p. XIII). Iar ordi-
nea cronologică, adoptată pentru dispunerea
fragmentelor de text selectate în volumele tipărite
în 1891 și abandonarea împărțirii acestora pe
provincii istorice, respectiv pe genuri literare, per -
mite cititorului o viziune integratoare asupra cul-
turii scrise în limba română în epoca veche. Pro-
cedând astfel, Moses Gaster a vrut  cum singur
afirmă „a nu despărți, și ... a lega textele între ele,
a arăta legătura în care stă mișcarea literară
dintr-o parte cu aceea din cealaltă parte a țării, cea
de dincolo, cu cea de dincoace de munții
Transilvanieiˮ (p. VI), pentru „a pune <astfel>
față în față diferitele forme ale graiului de pe
aceeași vreme și a arăta schimbările ce a suferit
același text în cursul veacurilorˮ (I, p. VI). 

În acest context, doar criteriul de împărțire a
textelor selectate în cele două volume (ultima
scriere inclusă în  prima parte a Chrestomatiei este
datată 1710) pare să nu coincidă cu etapele pe care
le vor stabili ulterior specialiștii domeniului pen-
tru subdivizarea scrisului nostru vechi, deoarece
în studiile istoricilor actuali ai limbii române lite-
rare mijlocul, iar nu începutul veacului al XVIII-
lea aduce mutația lingvistică semnificativă prin
unificarea normelor fonetice și morfologice după
model muntenesc. Moses Gaster a constatat însă,
foarte aproape de adevăr, că muntenizarea limbii
tipăriturilor noastre de uz bisericesc se produsese
la începutul veacului al XVIII-lea, deci, adăugăm
noi, imediat după epoca lui Antim Ivireanul, cel
care a dat prestigiu cărții bisericești imprimate la

sud de Carpați și i-a favorizat răspândirea  în toate
provinciile istorice ale spațiului cultural româ-
nesc. 

Este aceasta o altă constatare importantă
pentru evoluția scrisului nostru literar formulată
de Moses Gaster, constatare bazată și ea pe par-
curgerea atentă a textelor vechi, tipărituri și
manuscrise, fără să poată fi însă exclusă, cel puțin
la nivel teoretic, cunoașterea opiniei similare for-
mulate, în 1819, de Petru Maior în Dialog pentru
începutul limbei române întră nepot și unchiu,
text asupra căruia Moses Gaster nu s-a oprit în
Chrestomatie. Cum nu s-a oprit, de altfel, nici asu-
pra textelor normative importante ale Școlii Arde-
lene, Observațiile lui Paul Iorgovici, Elementa
datorate lui Samuil Micu și Gheorghe Șincai,
Orthographia lui Petru Maior sau Lexiconul
budan, toate anterioare anului 1830. Pentru că lui
Moses Gaster, latinismul i-a părut a fi o mișcare
lingvistică și culturală care „a înrâurit nefavorabil
asupra creșterii firești a limbei și literaturei,
curmând dezvoltarea <lor> secularăˮ (I, p. IV).
Pentru acest motiv, ilustrarea evoluției limbii
noastre după anul 1830 a fost făcută doar cu
așa-numite texte dialectale sau de literatură popu-
lară, între acestea fiind incluse chiar fragmente
extrase din opera unor autori marcanți, precum
Ion Creangă. Iar între textele dialectale se re marcă
fragmente semnificative pentru forma avută, în
cursul veacului al XIX-lea, de dialectele aromân
și istroromân. Prin textele ilustrative pentru
aceste două dialecte istorice ale limbii române,
autorul Chrestomatiei „îmbrățișa astfelˮ, fapt din
nou remarcabil, „întregul câmp al românismuluiˮ
(I, p. IV).

Notațiile anterior prezentate dovedesc locul
aparte ocupat de Chrestomatia română în cadrul
filologiei românești și validitatea, uneori chiar
prioritatea, unor considerații privind scrisul româ-
nesc vechi, formulate de Moses Gaster. Im -
portanța științifică și culturală a cărții au fost de
altfel recunoscute imediat după publicare, când
autorul a fost decorat de către regele Carol I. Iar
opiniile elogioase privind valoarea culegerii tipă-
rite în 1891 și validitatea opiniilor formulate în
cadrul ei s-au menținut până în zilele noastre. 

Cu siguranță, opera filologică semnată de
Moses Gaster, ilustrată de Chrestomatia română,
dar și de ediția copiei făcute de Radu de la54



Mănicești de pe Tetraevanghelul coresian, manu -
scris păstrat în Anglia, au fost argumente majore
în susținerea propunerii formulate de Sextil
Pușcariu, în anul 1929, în urma căreia cărturarul,
dedicat cercetării textelor noastre vechi, a devenit
membru de onoare al Academiei Române. 

Chrestomatia alcătuită de Moses Gaster conti-
nuă să fie însă, la 130 de ani de la publicare, nu
doar un text de referință în istoria filologiei
românești, ci și punct de plecare în cercetarea
unora dintre vechile noastre manuscrise. Punct de
plecare de constant interes prin informațiile
bibliologice oferite și prin considerațiile filolo gice
formulate de autor, ambele încă insuficient
exploatate în cercetarea din ce în ce mai necesară
a fondurilor românești de carte veche.

Mă refer, când fac această afirmație, la
investigațiile care ar trebui să fie întreprinse în

viitor asupra unor texte din care sunt cunoscute
acum doar fragmentele publicate în urmă cu 130
de ani în cadrul Chrestomatiei. Sunt texte cu loc
de păstrare necunoscut, aflate foarte probabil în
fondurile cedate de Moses Gaster bibliotecilor
britanice din Londra sau din Manchester. Sau,
dacă ne referim la fondul Gaster, cedat de cărtu-
rarul astăzi omagiat Bibliotecii Academiei Ro -
mâne, sunt manuscrise  încă insuficient cunoscute
și nu în totalitate exploatate din punct de vedere
lingvistic și filologic. 

Chrestomatia română, cea mai bună lucrare a
lui Moses Gaster, întocmită în urmă cu 130 de ani
pentru a obține cum nota cărturarul „o istorie
complectă a dezvoltării treptate a limbei româneˮ
(p. VI) până la finele veacului al XIX-lea, rămâne
o carte vie și un punct de referință obligatoriu în
cercetările noastre filologice. 
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Călinescu spunea: „Oamenii excepţionali sînt
plini de surprize şi au totdeauna o necunoscută”.
Necunoscuta la Moses Gaster este întrebarea: ce a
fost excepțional în personalitatea sa, realizările
culturale sau politice? Dedicăm expunerea noastră
dezbaterii acestei întrebări.

În istoria culturii române, Moses Gaster a fost
unul dintre cei mai prolifici cercetători al limbii și
folclorului românesc atât înainte, cât și după
expulzarea sa. Ca urmare a conferințelor sale
despre nerespectarea drepturilor cetățenești ale
evreilor a fost expulzat la vârsta de 29 de ani, de
către președintele Consiliului de Miniștri Ion
Brătianu la propunerea lui Dimitrie Sturza.  

Ajuns în Anglia, Moses Gaster s-a impus în
scurt timp ca un eminent lingvist poliglot și
filosof (diapozitiv 1). Astăzi, după mai bine de un
secol, contribuțiile sale constituie repere în stu diul
tezaurului folcloric român. Continuarea studiilor
sale în folclorul românesc și englez au condus la
alegerea sa ca președinte al Societății Engleze de
FolkLore. 

În paralel, Moses Gaster a publicat numeroase
studii dedicate diferitelor aspecte ale culturii
iudaice: folclorul Bibliei și al sulurilor biblice, li -
teraturii rabinice în special Midraș, folclorul
magiei kabalistice și al culturii samaritene bazat
pe manuscriptele originale din Nablus (astăzi

*Alocuțiune susținută în cadrul simpozionului „Moses Gaster (1856–1939)”, dedicat împlinirii a 165 de ani de la naștere
(16 septembrie 2021, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române)

**Profesor de filosofie, Universitatea Ebraică din Ierusalim
***Profesor de neurologie, Facultatea Sackler și Facultatea Buchman UTA

Moses gaster, 
contribuțiile unui cărturar român evreu 
în formarea statelor român și evreu*

Moshe Idel**
Jean-Jacques Askenasy***
Membru de onoare al Academiei Române
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orașul Șhem din Israel), descifrate de el. Toate
acestea sunt numai o mică parte a studiilor acestui
savant, puse în valoare până în prezent. Teoriile
sale despre originea și istoria Kabalei au fost până
foarte recent neglijate, dar pe măsură ce se
descoperă excepționalele sale cercetări, ele sunt
publicate în volume atât în limba română, cât și în
toate celelalte limbi pe care le vorbea fluent. 

Colecția personală de manuscrise, încă exis-
tente atât în librăria Academiei Române, cât și în
British Library din Londra și Ryland Library din
Manchester, ascund nenumărate surprize, pe care
viitorul le va scoate la lumină (diapozitiv 2).

În domeniul iudaismului o mare parte a
activității sale științifice literare a fost
retrogradată de uitare. Cu excepția câtorva

monografii și publicații din România, nu există
nimic paralel în limba ebraică și foarte puține și
scurte studii în limba engleză. 

Moses Gaster la vârsta de 73 de ani, în anul
1929, la doi ani după trecerea în nemurire a lui Ion
Brătianu a fost numit membru de onoare al Aca -
demiei Române. 

Omul politic Moses Gaster a fost un luptător
pentru drepturile cetățenești ale evreilor români și
sionist. Ca sionist a inițiat și a încurajat emigrarea
în Palestina a unui grup de evrei români din
Moinești, în anul 1882, și a contribuit efectiv la
stabilirea primei „colonii agricole” la sud de
Haifa, numită Samarin, devenită după câțiva ani
Zichron Yaacov. Această colonie a declanșat
„mișcarea coloniilor evreiești” în Israel. Lingvis-
tul Moses Gaster, conștient de importanța majoră
a limbii în crearea statului unei națiuni, și-a impus
sistemul de învățare al limbii ebraice de către
coloniști la venirea lor în Palestina, acțiune care se
numește până astăzi „ulpan”. 

A fost ales șef spiritual al comunităților
evreiești din Spania, Portugalia și Anglia, direc-
torul Colegiului Judith Lady Montefiore din
Ramsgate și președintele Federației Sioniste a
Angliei. Activitatea sa în scopul creării statului
Israel a condus la alegerea sa ca vicepreședinte al
mișcării sioniste, președinte fiind Teodor Herzel.

57



S-a opus categoric la crearea statului Israel în
Uganda și și-a expus vederile sale politice în zeci
de conferințe, ținute la Universitatea București,
Universitatea Oxford, Colegiul Iudaic din Londra
și la comunitățile rabinice din Spania și Portugalia
(diapozitiv 3).

În locuința savantului Moses Gaster din Lon-
dra a fost elaborată declarația Balfour de către
secretarul de stat Arthur James Balfour în
prezența baronului Lionel Walter Rothschild, a
viitorului președinte al Israelului, Haim
Weizmann și Nahum Sokolow, președintele
Organizației sioniste poloneze. Documentul a fost
aprobat de guvernul britanic la data de 31
octombrie 1917, devenită zi comemorativă în
Israel. 

Savantul român evreu Moses Gaster, expulzat
din patria sa la vârsta de 29 de ani, rămâne în isto-
ria culturii drept unul dintre pilonii folclorului
românesc atât prin activitatea sa în România, cât
și în Anglia. Vasta sa creație se înscrie alături de
coloșii Cantemir, Hasdeu, Iorga și Eliade ca pildă
a omului total, care lasă două enciclopedii: una
tipărită și una în manuscris, ambele cu slove de
aur. Atașamentul său pentru țara în care s-a născut
rămâne înscris în istoria culturii române cu litere
de veci.  

La 9 septembrie am primit o scrisoare de la
academicianul profesor dr. Constantin Popa,

distins elev și urmaș al Școlii de Neurologie
Gheorghe Marinescu, care vine să menționeze
adeziunea dascălilor noștri, savanții Gheorghe
Marinescu, Oscar Sager și Arthur Kreindler, con-
temporani cu Moses Gaster, la concepțiile
menționate în Crestomația Română. Scrisoarea de
asemenea scoate în evidență un aspect istoric al
contribuției savantului Moses Gaster, în definirea
națiunii române ca stat, prin demonstrarea
latinității limbii ei.  

Aș adăuga la această importantă observație o
idee, și anume faptul că omul de cultură Moses
Gaster, jucând un rol deosebit în istoria națiunilor,
pentru România dovedind latinitatea limbii, a con-
tribuit la definirea națiunii române ca stat, iar
pentru Israel fiind asociat la declarația Balfour a
contribuit la definirea Israelului ca stat. Aceste
două realizări îl impun pe savantul Moses Gaster
ca o punte de unire între România și Israel, fapt
care ar trebui luat în considerație.    

În concluzia tuturor celor prezentate, consider
că savantul Moses Gaster și-a câștigat dreptul
incontestatbil de a face parte din panteonul
științific al României. 

P.S. Complexitatea problemei identității etnice
este subiectul cărții ce va apărea zilele acestea,
intitulată Oameni și patrii. Istoriile și geografiile
identității, în editura Polirom. 
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*Alocuțiune susținută în cadrul simpozionului „Moses Gaster (1856–1939)”, dedicat împlinirii a 165 de ani de la naștere
(16 septembrie 2021, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române)

Un cărturar de excepție: Moses gaster*

Florica Dimitrescu-Niculescu
Membru de onoare al Academiei Române

Când, la sfârșitul lunii iulie a acestui an, dom-
nul academician Răzvan Theodorescu mi-a telefo-
nat pentru a-mi comunica despre hotărârea Aca-
demiei Române de a-l comemora pe Moses Gaster
și m-a întrebat dacă aș fi de acord să vorbesc des-
pre acesta, am acceptat cu bucurie, socotind-o o
mare onoare. Tentația de a încerca să evoc figura
unei personalități de anvergura lui Moses Gaster
din domeniul filologic și lingvistic era foarte
mare, cu atât mai mult cu cât totdeauna am admi-
rat activitatea unor cunoscuți lingviști din trecutul
nostru, drept care le-am consacrat mai multe
articole și, începând cu anul 1967, patru volume:
primul, neuitatului meu profesor de la Facultatea
de Litere, Jacques Byck, al doilea, mentorului său,
excepționalul filolog Ion Aurel Candrea, al treilea,
regretatului meu coleg de an și de catedră, Aurel
Nicolescu, iar anul trecut, în 2020, am publicat cel
de al patrulea volum sub forma unui Omagiu
lingviștilor români nonagenari. Moses Gaster se
înscria perfect alături de acești reputați slujitori ai
limbii române, mai ales de primul profesor citat,
Jacques Byck, în special datorită faptului că acesta
mi-a prilejuit primele mele două „întâlniri” cu
Moses Gaster… Totodată, nu se poate uita că,
apropo de omagiile aduse lui Gaster, în anul 1956
Filiala din Cluj a Academiei Române a organizat
o ședință comemorativă la centenarul nașterii lui
Moses Gaster, ocazie cu care regretatul profesor
Șt. Pașca, membru corespondent al Academiei
Române, a ținut o conferință extrem de bine docu-
mentată asupra Activității științifice prodigioase a
lui Moses Gaster, iar 50 de ani mai târziu, în
2006, Academia Română l-a sărbătorit pe Gaster

întrunind un număr de șapte specialiști care au pus
în discuție fiecare câte o latură a acestei însem nate
personalități din trecutul nostru științific. Trebuie
amintit aici și sensibilul editorial al academicia-
nului Nicolae Manolescu cu titlul Moses Gaster, o
figură pe nedrept uitată, publicat în „România
literară” din 12 octombrie 2014.

Ca studentă, începând din anul 1947, am avut
norocul ca lingviștii cei mai importanți din epocă
să-mi călăuzească pașii, fiecare în altă direcție. Al.
Rosetti către istoria limbii române, J. Byck către
filologie și cărțile vechi și I. Iordan către limba
vie, actuală. Primii doi mi-au mai făcut un dar
neprețuit: mi-au oferit ocazia a nu mai puțin de
trei „întâlniri”cu Moses Gaster...

Prima „luare de contact” s-a întâmplat în anul
al doilea, când neuitatul J. Byck mi-a sugerat pen-
tru examenul de stat tema Eminescu și limba
veche; mi-a făcut mare plăcere acest „subiect” și
când am început lucrul, ceea ce m-a impresionat
mai mult a fost să aflu despre prietenia strânsă
dintre Eminescu și M. Gaster, cu care acesta se
întâlnea și la Junimea – unde citise în 1883 din
lucrarea sa Literatura populară română – și că
„liantul” dintre ei îl constituia exact limba veche,
despre care poetul nostru ne-a lăsat atâtea versuri
supercunoscute, printre care unul mi s-a părut
emblematic pentru teza ce urma să scriu: „Gândi-
rea mea în vremi trecute-noată/ Deschid volume
mari și vechi tipicuri”. Desigur, nu este un secret
pentru niciunul dintre cei care au urmărit cât de
puțin viața lui Eminescu faptul că acesta evalua la
adevărata sa însemnătate limba veche româ -
nească și „își dădea uneori paraua gurii pentru un
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manuscris vechi ori o carte rară” (Vlahuță, Amin-
tiri, 1889, p. 217) sau că odată poetul „își pusese
paltonul amanet, în toiul iernii, ca să cumpere un
manuscris vechi” (Torouțiu, Studii, IV, București,
1933, p. 1). De altfel, Gaster, în volumul său Lite-
ratura populară română, îl citează pe Eminescu
drept posesor al mai multor texte, zece la număr,
manuscrise pe care le-a folosit mai târziu, în
impunătoarea sa Chrestomație română și pe care
poetul i le-a pus la dispoziție. Astfel, într-o scri-
soare din 11 ianuarie 1934, deci când viața sa era
aproape de final, Gaster, scoțând în relief preocu-
parea lui Eminescu pentru limba veche, scria des-
pre satisfacția poetului când îl interesa vreun text
vechi: „Când îi plăcea vreo frază îmi spunea: «Ia
mai citește o dată, că tare îmi place!» sau «Știi că
zice bine!» și din când în când lua câte o fițuică de
pe masă și copia o frază sau un cuvânt care-i plă-
cea mai mult. Nu mă îndoiesc că pe urmă aș fi
putut ușor să le găsesc în poeziile sau scrierile lui.
El avea obiceiul de a copia des ceea ce a scris
odată și a tot schimba și netezi cuvintele și nu am
nicio îndoială că frumusețea limbii sale se
datorește citirii textelor vechi” (citată în Cartojan,
Cărțile populare, II, p. 389). Când își depăna, tot
către sfârșitul vieții sale, amintirile despre Emi-
nescu, Gaster se mândrea cu raportul dintre ei și
făcea referință tot la cărțile vechi: „Am stat multă
vreme în legătură prietenească cu Eminescu! Tre-
buie să mă mărginesc însă numai la o amintire de
la dânsul, citeam cu tot dinadinsul manuscriptele
cele vechi și letopiseți ce le avea și câteodată din
Viețile Sfinților, căci el nu se sătura de limba
veche și frumoasă din aceste texte” (v. Extempo-
ralul, revista Liceului M. Eminescu din București,
nr. 1–2/1937).

Relația lor avea ca temei, deci, interesul și,
mai mult chiar, dragostea amândurora, pe de o
parte, pentru cercetarea cărților și a manuscriselor
vechi și, pe de alta, pentru studierea literaturii
populare. Astfel, pe când textele vechi le-au des-
chis celor doi prieteni viziunea istorică asupra
limbii, cărțile populare, culese de pretutindeni,
le-au lărgit perspectiva asupra varietății dialectale
a limbii române, „asupra diversității ei, în dimen-
siunea orizontală și în cea verticală”, cum bine o
caracterizează academicianul Grigore Brâncuș în
amintita comemorare a lui Gaster de acum exact
15 ani (Ac., sept.-oct. 2006, anul XVI).

Pe baza dublei reverențe a acestor titani față de
limba română veche mi-am „centrat”, în îndepăr-
tatul an 1951, teza pentru examenul de stat, Mihai
Eminescu și limba veche, unde am examinat sepa-
rat caracteristicele fonetice, gramaticale și, în spe-
cial, pe cele lexicale ale arhaismelor întâlnite în
poezia eminesciană. Și pot spune că am avut plă-
cuta surpriză că, peste șaptezeci de ani, în 2018,
atunci când am trecut pragul a 90 de ani, în volu-
mele omagiale Studii romanice, vol. I, să mă
întâmpine același „subiect” tratat de fostul meu
excelent student, astăzi colegul nostru Gheorghe
Chivu, membru corespondent al Academiei
Române în secția de Filologie și literatură, care a
scris un foarte frumos și bogat articol intitulat
Poezia lui Mihai Eminescu și limba română
veche, pp. 261–274.

Aceasta a fost „istoria” primei mele întâlniri,
prin intermediul cărților, cu marele Moses Gaster,
ocazionată de profesorul meu. Dar tot acest minu-
nat dascăl J. Byck m-a condus și către o a doua
„întâlnire” când, fiind eu în anul al treilea, m-a
luat de la Facultate, după un curs al Domniei Sale
de literatură românească veche, și m-a dus la…
Biblioteca Academiei Române, evident, în sediul
vechi. Pe drum, pe Calea Victoriei, m-a întrebat
cum stau cu cititul textelor chirilice și i-am răs-
puns, oarecum mirată, că „binișor”. Vrând să mă
verifice, după ce mi-a procurat un de mult râvnit
permis de intrare la Biblioteca Academiei, m-a
dus la etajul I, în sala de manuscrise. Acolo am
recunoscut repede pe excepționalul Perpessicius,
apoi profesorul meu mi-a făcut cunoștință cu
doamnele Florica Condurache și Marta Anineanu,
stâlpii feminini ai acelei încăperi. Imediat apoi,
J. Byck l-a rugat pe custodele sălii de atunci,
nimeni altul decât regretatul istoric, viitorul aca-
demician de onoare Gabriel Strempel, să aducă un
exemplar din Tetraevanghelul lui Coresi
(1560–1561), tipărit la Brașov. Zis și făcut. Odată
acel exemplar pus pe masă, în fața mea, profeso-
rul meu l-a deschis la întâmplare la o pagină și
m-a pus să citesc. M-am executat după o mică
ezitare și știu că s-a arătat mulțumit. Am fost
întrebată atunci de unde am învățat să deslușesc
literele chirilice, pentru că în liceu nu se învăța așa
ceva. I-am povestit mentorului meu despre o
întâmplare din clasa a patra de liceu, când profe-
soara noastră de religie, pe care am avut-o în toți60



ceilalți șapte ani la Școala Centrală din București,
și-a luat un an concediu de naștere. Directoarea de
atunci, Elena Malaxa, profesoară de matematică,
nu admitea, precum la alte licee de fete, ca la reli-
gie să predea această disciplină, care se afla tot-
deauna prima în catalog, urmată de limba română,
un preot, ci numai o profesoară, ceea ce nu era
prea ușor de găsit. Până la urmă, directoarea a
admis să o suplinească pe doamna noastră de la
religie o studentă din anul al III-lea de la Teologie,
care terminase și ea, de curând, liceul nostru și așa
ne-am pomenit că în clasă a intrat o domnișoară
tare frumoasă, mai mare numai cu șase-șapte ani
decât noi, elevele, și cu care am rămas prietenă
până la sfârșitul ei de acum câțiva ani; Domnia Sa
ne preda după manualele subțiri, de culoare bleu,
ale mitropolitului Iașiului, Irineu Mihălcescu.
Materia la religie în acel an se numea Istoria bise-
ricii românești și, în mod firesc, în carte se repro-
duceau prefețele unor cărți ale lui Coresi,
Varlaam, Simion Ștefan etc. scrise cu litere chiri-
lice. D-ra Mariana Ionescu, noua noastră profe-
soară de religie, ne-a pus, ca o curiozitate, pe ace-
lea dintre colege care ar vrea să deprindă scrierea
chirilică, să aplice apoi ceea ce vom învăța la des-
cifrarea predosloviilor reproduse în acest alfabet.
Domnia Sa avea un sistem de transmitere a
învățăturii deosebit, menit să ne atragă cu unele
învățăminte ce depășeau cu mult pe atunci
cunoștințele noastre. Eu m-am înscris printre
puținele eleve care au dorit să învețe chirilica și
mă fericesc până astăzi pentru hotărârea de atunci,
pentru că mi-a deschis un nou orizont atât de
necesar pentru cineva atras de limba veche. Dar să
ne întoarcem la sala de manuscrise unde profeso-
rul Byck mi-a propus, pur și simplu, să fac o ediție
transliterată a acelui text coresian, ceea ce am
reușit, lucrând asiduu cam în fiecare după-amiază
în acel spațiu aproape magic de la etajul întâi frec-
ventat de foarte puține persoane. Inutil să spun că
pe atunci nici măcar nu știam ce este o ediție, nici
să deosebesc rapid un text manuscris de unul tipă-
rit etc. Toate a trebuit să le învăț „din mers”, dar,
în sfârșit, am realizat ediția Tetraevanghelului lui
Coresi în anul 1963, la 402 ani după ce Coresi îl
tipărise! Volumul era programat să apară exact la
400 de ani după prima sa imprimare, dar am întâr-
ziat din cauza multiplelor corecturi absolut nece-
sare, în ciuda faptului că la Editura Academiei,

unde l-am publicat, am avut noroc de o redac toare
de carte de o extremă competență, pe regretata
Cati Ionașcu. Aici să mi se permită să dau un citat
de capitală importanță din Chrestomația lui Gas-
ter, care a intuit că literatura română se naște
de-abia cu traducerea Evangheliei în limba ro -
mână: „Tocmai limba aceasta a Evangheliei a
devenit limba literară a poporului român” (p.
XXVI). De-abia mult mai târziu mi-am dat seama
de ce profesorul meu, care gândea la unison cu
Gaster, mi-a dat să editez atunci neapărat acest
text și nu un altul… Adaug că tot lucrând la tran -
scrierea Tetraevanghelului, am căutat exemplarul
cel mai bine conservat, metoda cea mai eficientă a
prezentării exhaustive a indicelui de cuvinte,
precum și găsirea altor texte cu care ar fi putut fi
comparat. Mă scuz pentru, poate, prea lunga
povestire de până acum, dar aici intervine cea de
a doua „întâlnire” a mea cu Moses Gaster, care
găsise la Londra – unde ajunsese de tânăr, după
dureroasa sa expulzare din România în octombrie
1885 –, în biblioteca contelui englez Robert Harley,
păstrată la British Museum, Evangheliarul lui
Radu de la Mănicești, un pisar care a copiat în
anul 1574 Tetraevanghelul lui Coresi „între 3
iunie și 4 iulie”. Textul acesta, bine conservat, a
trecut, așa cum l-am descris în ediția mea din
1963 a Tetraevanghelului lui Coresi (pp. 24–26)
prin mai multe mâini și a dat naștere la o serie de
controverse, sper, dezlegate în ediția amintită.
Aici, pentru a dovedi filiația Coresi – Radu de la
Mănicești, am pus în paralel primele pagini din
ambele texte, prin amabilitatea conducerii de la
British Museum, care a trimis la Biblioteca Aca-
demiei Române microfilmul întregului text și ast-
fel am putut arăta, prin confruntările semnalate la
subsolul textului de bază, cel al textului coresian,
că diferențele dintre cele două texte sunt minime
și se reduc la unele particularități de grafie care se
repetă. În aceste condiții, evident că am ținut
seama de ediția Tetraevanghelului lui Radu de la
Mănicești a lui Gaster, apărută la Londra în 1893
și tipărită ulterior și la București în 1929, cu titlul
greșit Tetraevanghelul diaconului Coresi din 1561
(v. Florea, Din istoricul, 1987, p. 213–232). Ori-
cum, Gaster, cu viziunea sa științifică clară, a
tranșat raportul dintre cele două texte: „manuscri-
sul a fost copiat după tipar și nu viceversa”
(Chrestomație, XXVIII). 61



Nu știu dacă am avut dreptate începând
această schiță de portret a lui Moses Gaster într-un
mod mai puțin ortodox, prin evocarea celor două
momente din amintirile mele despre întâlnirea cu
„un nume așezat pe mai multe cărți”, dar continui
să cred că și acestea au putut juca un anumit rol
întru conturarea figurii lui Gaster. De acum înainte,
însă,voi merge pe drumul bine bătătorit care cere,
în principiu, să creionăm cronologic viața și opera
unei anumite personalități.

În cazul lui Moses Gaster, pentru familia sa
România era patria și Bucureștiul orașul natal a
două generații. Viața sa a început în anul 1865, la
București, sub cele mai bune auspicii, fiind primul
copil al unei „familii ilustre a comunității evreilor
pământeni” (Stanciu, Gaster, p. 11), cu ramificații
în lumea mare, iar el s-a considerat totdeauna un
român și un bucureștean, chiar dacă a fost altfel
tratat după primii săi 29 de ani. Datele fundamen-
tale despre biografia sa le-am cules direct din
Gaster, Memorii. Corespondență, volum editat în
anul 1998 de Victor Eskenazi, p. 5–53. Tatăl său
era secretar și apoi consul la legația Olandei, în
București, având prieteni printre politicienii și
oamenii de cultură români ai timpului. Unul din-
tre străbunicii săi venise din Austria, la sfârșitul
secolului al XVIII-lea, iar o bunică era născută cu
un nume încă bine cunoscut până astăzi în
București, Herdan – legat de Fabrica Herdan de
pe șoseaua Ștefan cel Mare. În schimb, mama sa
era originară din Rusia; avea înclinații muzicale și
făcea parte dintr-o familie hasidică cu numele
Rubinstein, fiind înrudită cu faimosul pianist
Arthur Rubinstein. De specificat că acasă, tânărul
Moses se bucura de bogata bibliotecă a tatălui său.
Trebuie menționat, pentru a înțelege mentalitatea
acestei familii de intelectuali, că unele rude apro-
piate ale lui Moses Gaster au contribuit la dezvol-
tarea Capitalei noastre construind, de exemplu
bunicul său, o sinagogă în București; un unchi al
său a întemeiat o Școală israelito-română
(Rotman, Școala, p. 242), iar propriul frate al lui
Moses, devenit avocat, a fondat o necesară Școală
de meserii cu un nume foarte specific, Ciocanul.
Amintim aici că alt mare filolog al timpului,
Tiktin, era director al școlii de băieți Cultura
(Rotman, Școala, p. 173).

Nu numai familia sa, ci și școlile urmate la
București de Moses Gaster au o anumită

semnificație: a început clasele primare la o școală
confesională, unde fostul elev își amintea că a pri-
mit întâiul impuls spre folclor (Stanciu, Gaster, p.
12), trece apoi la cele mai importante licee din
orașul natal: Liceul Lazăr sau Liceul Matei Basa-
rab, unde l-a avut profesor pe marele lexicograf
I.C. Massim, care „i-a aprins flacăra pasiunii pen-
tru studii de filologie” (v. Pașca, Activitatea, p.
103) și Colegiul Sf. Sava, iar, paralel, lua lecții de
ebraică cu orientalistul Joseph Halevy; când a mai
crescut, Gaster a început să frecventeze anticaria-
tul unui cunoscut pe atunci editor de cărți, Pinath –
unde se entuziasma de cărțile despre cântecele
noastre populare – sau acele atât de simpatice
căsuțe-anticariate de lângă Cheiul Dâmboviței (pe
care le-am mai „prins” și eu, dar mie tata îmi cum-
păra primele mele cărți în limba franceză de la
anticariatul domnului Pach, lipit de marea librărie
„Cartea Românească”, bombardată în 1944, unde
cărțile erau etalate pe niște mese lungi…), unde
Gaster găsea texte vechi românești. Iată aici dubla
rădăcină a cercetărilor lui de mai târziu, închinate
dublei sale înclinări: unele, limbii române vechi,
și celelalte, folclorului nostru.

După liceu a plecat la Breslau (Wrocław); con-
siderat a fi „creuzetul în care matricea
personalității lui Gaster a căpătat contururile sale
definitorii” (Stanciu, L.F.E. p. 66); de altfel, la
dispariția lui Gaster, Mircea Eliade a afirmat în
„Revista Fundațiilor Regale” din 5 mai 1939, pp.
395–399, că „studiile din Germania au orientat
întreaga activitate a lui Gaster”. Aici Moses
Gaster a studiat cu perseverență, în paralel, la
prestigiosul Seminar Teologic despre care scria în
Memorii, în scrisoarea din 11 octombrie 1936, că
„țelul meu nu era să devin rabin, voiam doar să-mi
clarific opiniile despre iudaism” (și unde a
obținut, în 1881, diploma rabinică magna cum
laude) și la Universitatea din Breslau, unde l-a
avut ca mentor pe celebrul romanist neogramatic
Gustav Grober, de la care a deprins metoda com-
parativ-istorică de cercetare. Tot Grober i-a con-
dus, de data aceasta la Facultatea de Filosofie a
Universității din Leipzig, teza de doctorat
susținută în 1877 cu o temă de fonetică istorică a
limbii române, referitoare la studierea evoluției
complexe a consoanei „c” în cuvintele moștenite
din latină, publicată sub formă de articol în anul
următor la Halle. Gaster a devenit astfel unul62



dintre întâii doctori în filologie din România cu o
primă monografie românească în spațiul foneticii.
Fostul student a menținut vii relațiile cu
profesorul său și astfel a colaborat, la invitația
aceluia, la renumita revistă „Zeitschrift fur Roma-
nische Philologie” iar, peste ani, a publicat în
1901 la Strasbourg dezvoltata sa lucrare Ge -
schichte der rumanischen literatur, în Grundriss
der romanischen Philologie al lui Grober, care are
meritul că a fost prima istorie științifică a literatu-
rii române. Trebuie menționat că atunci când a
studiat la Breslau, Gaster s-a preocupat, ca tânăr
militant cu un ascuțit simț civic, și de lupta pentru
acordarea drepturilor politice evreilor români
(Rusu, MAR, I, s. v. Gaster).

Revenit acasă, la București, tânărul Gaster era
perceput ca un promițător viitor savant, drept care
a primit de la Ministerul Instrucțiunii permisiunea
de a ține la Universitatea din București, ca privat-
docent (Florea, Amintirea, în Ac. 2006, p. 21), și
la Ateneul Român prelegeri de istoria literaturii
române și de mitologie comparată și s-a servit
„ani de-a rândul de acest drept” (Mihăilă, Gaster,
în Ac., 2006, p 13); în același timp, semnează frec-
vent în paginile a numeroase reviste, printre care
și în „Românul” lui C.A. Rosetti, pe care Gaster îl
descria ca fiind „un adevărat democrat fin, deschis
și cinstit, un om cu principii ferme” (Gaster,
Memorii, p. 159).

Cunoscător al mai multor limbi străine și al
„legilor fonetice”, Gaster avea deja instrumentele
științifice necesare pentru a stabili etimologii
corecte. Astfel a debutat în revista cu un înalt
prestigiu a lui Hasdeu, „Columna lui Traian”, cu
un articol de lexicologie și de etimologie intitulat
Câteva rectificări la etimologiile grece, turce și
maghiare ale lui Roesler, unde, după ce aduce
unele elogii lui R. Roesler, critică, cu multă drep-
tate, o serie de etimologii eronate ale acestuia; ast-
fel, în timp ce Roesler socotea că termenul
heleșteu este de proveniență turcă, Gaster
dovedește argumentat că își are originea în limba
maghiară, în halasto, iar despre flăcăiandru, con-
siderat de Roesler a avea obârșia în greacă, Gaster
a lămurit că este un simplu derivat de la flăcău.
Evident că dicționarele noastre, și nu numai ele,
au reținut până astăzi etimologiile corecte ale lui
Gaster, despre care se poate afirma că au fost per-
sonale, cu „fler”, totdeauna susținute de conside-

rente credibile. În alte reviste sau lucrări de primă
calitate a publicat, de exemplu, studii de valoroasă
suprafață științifică, precum Stratificarea elemen-
tului latin în limba română, în 1883, în „Revista
pentru istorie, arheologie și filologie”, sau Ele-
mentele nelatine ale limbii române, în 1888, în
Grundriss der romanischen Philologie, unde
susține, cu bune temeiuri, teoria romanității limbii
române.

O contribuție de mare pondere a adus Gaster
publicând volumul Literatura populară română
(L.P.R.) în anul 1883. În această lucrare de
tinerețe, izvorâtă din dragostea lui caldă pentru
cultura noastră populară, autorul își propunea, cu
o perseverență care-i face cinste, dar puțin exage-
rat, să „modifice opiniunea generală în favoarea
noastră despre starea culturală a poporului român”
(p. VI). Gaster a trecut apoi și la tratarea altor
fațete ale culturii românești sau a tradus din lite-
ratura română, de exemplu din M. Eminescu,
Făt- Frumos din Lacrimă. Tânărul care era atunci
își expune ideile novatoare și în diferite
conferințe, dovedindu-se astfel un orator cu un
talent aparte, cum ar fi cea intitulată Originea
alfabetului și ortografia română, ținută la Ate-
neul Român pe 8 februarie 1885, în care pleda
pentru caracterul fonetic al ortografiei, dar în care
sublinia că domeniul său predilect de studiu este
nici mai mult și nici mai puțin decât „istoria culturii
omenești”, „dovedind astfel o viziune ambițioasă,
dar și o concepție deosebit de modernă pentru tim-
pul său” (Stanciu, L.F.E., p. 69; I.L.R., p. 74). Câți
tineri studioși din acel timp sau de mai târziu au
avut preocupări atât de variate și de numeroase
prezentate publicului larg fie pe calea vorbirii, fie
în presa vremii? În același sens, într-o caracteri -
zare globală de mai târziu a tatălui său, fiul lui
Theodor Gaster – care i-a moștenit pasiunea spre
studiul științific și a devenit un mare orientalist
american – l-a descris astfel: „În mod obișnuit în
avans față de contemporanii săi” sau „aproape
invariabil vedea mult mai devreme decât colegii
săi ramificațiile și implicațiile largi ale unei pro-
bleme”; dar Theodor nu ascunde unele defecte ale
lui Moses, de exemplu faptul că acesta era și
„autoritar, dificil în echipele de lucru, refractar și
încăpățânat” (Gaster, M.C., p XVII)”, dar trebuie
precizat că Gaster, totdeauna exigent în primul
rând cu sine, avea cerințe superioare și față de 63



persoanele cu care colabora. Regretatul profesor
Paul Cornea îl vedea pe Moses Gaster ca pe „un
mandarin intelectual, creativ și vizionar care a
practicat cu egală virtuozitate studiul punctual…
dar și realizarea unor sinteze de mare anvergură și
semnificație cum sunt: Literatura populară
română (1883) și Chrestomația română (I–II,
1891)” (Cornea, Gaster, în LFE, p. 46).

Trebuie specificat că Gaster a investigat diver-
sele domenii cercetate de el în amănunt, străduin-
du-se să aducă, de fiecare dată, dovezi clare, con-
crete pentru fiecare afirmație. Încă din 1883, el
îmbrățișase concepția după care „calea științifică
cere ca să plecăm de la fapte și numai atunci când
am adunat un număr de fapte să tragem conclu-
ziunea” (Macrea, LFR, p. 139). Când recitesc
aceste rânduri nu pot să nu-mi amintesc de ma rele
nostru profesor Iorgu Iordan, care ne repeta
într-una: „Nu uitați niciodată că faptele sunt aerul
omului de știință”.

Din păcate, destul de rapid s-a aflat Moses
Gaster într-o situație oribilă, oricum nemeritată de
nimeni și cu atât mai puțin de un tânăr ca el, gata
să facă orice fel de sacrificii pentru a-și ajuta țara
să progreseze. Sentimentele sale democratice
deranjau însă pe politicienii liberali la putere
atunci și în special pe proaspătul ministru al
Învățământului, Dimitrie Sturdza, instalat în post
la 2 februarie 1885. Acesta, pur și simplu, a profi-
tat de împrejurarea că Moses Gaster, deși născut și
crescut în țara noastră, nu se bucura de cetățenia
română și căuta orice pretext pentru a-l îndepărta
pe Gaster din țara sa. Și acesta a fost găsit, printre
altele, la conferința publică a lui Gaster din martie
1885, la care participa și regele Carol, despre
Nomenclatura topică a județului Vâlcea, ulte-
rior publicată în Buletinul Societății geografice
ro mâne din 1885, citat după Pașca, Activitatea,
p. 111. Aici, printre altele, Gaster amintea despre
unele etimologii eronate și a dat ca exemplu două
denumiri topice, Turnu Severin și Caracal, despre
care a demonstrat că primul este un termen de
obârșie slavă și al doilea, o denumire de origine
cumană, susținând că nu au nici în clin și nici în
mânecă cu numele împăraților romani Severus și
Caracalla, cum își dăduse cu părerea, ceva mai
înainte, exact Dimitrie Sturdza! Urmarea? Supărat
că a fost făcut de râs în fața Regelui – deși, cu
eleganța care l-a caracterizat întreaga sa viață,

Gaster nu a amintit numele lui Sturdza în
conferința sa –, Sturdza, răzbunător din fire, a pro-
fitat pentru a-l expulza pe Gaster din țară, ceva
mai târziu, în condiții de urgență, în numai 24 de
ore! Cum însă acel „motiv” era cam străveziu, s-a
adăugat la „vina” lingvistică a lui M. Gaster și
împrejurarea că acesta colabora la periodicele
progresiste ale epocii, „Contemporanul” și „Drep-
turile omului”… D. Sturdza s-a ajutat și de „legea
străinilor”, care preconiza expulzări arbitrare
începând din 9/18 aprilie 1881 (Iancu, Evreii, pp.
230–231) și, probabil, s-a ținut seama, ca un fac-
tor agravant, și de lupta dusă de Gaster, cât era la
Breslau, pentru drepturile evreilor (Stanciu, Necu-
noscutul Gaster, pp. 95 ș.u.), iar pentru a fi „aco-
perit”, Sturdza a mai expulzat, în aceleași condiții
inumane, și pe alți șase ziariști din Ardeal… Zia-
rul „Drepturile omului” a publicat prompt, la 22
octombrie 1885, imediat după expulzarea lui Gas-
ter, un articol în care se descria scena plecării lui
Gaster: „Lume multă a ocupat peronul gării de la
un capăt la altul, iar Gaster își arborase medalia
Bene-merenti, acordată în anul 1881 de Regele
Carol, pentru lucrările sale despre limba și litera-
tura română” (Iancu, Evreii, p. 231). Un domn,
Ioan Anastasiade, l-a salutat pe Gaster spunându-i:
„Sper că te vei întoarce în curând; știu că inima
d-tale simte românește” (Macrea, L.F.R., p. 149).
Credem că aceasta a fost cea mai grea lovitură pri-
mită vreodată de tânărul Gaster, la numai 29 de
ani, în special prin consecințele ei: Moses Gaster
nu a mai putut să-și revadă țara nu „în curând”,
cum i se urase la plecare, ci peste zeci de ani, în
îndepărtatul an 1921.

Imediat după expulzare, Gaster scria de la
Viena într-un ziar local: „Părăsesc fără mânie
patria mea pe care totuși nu voi înceta s-o iubesc
ca atare și durerea profundă cauzată de expulzarea
mea se poate privi ca un mod în care această țară
scumpă își prejudiciază interesele prin reglemen-
tările nefericite ale unui guvern”, text reprodus în
Stanciu, Necunoscutul Gaster, p. 101. Pornind pe
drumul lung și greu al exilului, Gaster s-a oprit
mai întâi la Paris, de unde a trecut la Londra, unde
s-a stabilit nu de voie, ci de nevoie, și unde s-a
preocupat, în continuare, atât cât a trăit, de cerce-
tarea limbii vechi românești și de folclorul nostru.
La Londra a ocupat mai multe funcții prestigi -
oase: din 1887 a fost numit rabin al Comunității64



Sefarde, a fost fondatorul și președintele
Federației Sioniste Engleze, a ținut prelegeri li -
bere la Universitatea Oxford, a fost președintele
societății The Folklore Society etc. (Stanciu,
Necunoscutul Gaster, p. 22). În acest timp „a lăsat
și studii referitoare la literatura populară ebraică”
(Rusu, M.A.R., I, s.v. Gaster Moses). În anul
1890, s-a căsătorit și și-a întemeiat o familie
binecuvântată cu numeroși copii și, deși își dorea
să-și revadă țara natală, așa cum am amintit mai
sus, aceasta nu s-a întâmplat decât după 36 de
ani! Dar nu este de mirare că Moses Gaster, per-
soană de o infinită noblețe înnăscută, nu și-a
manifestat vreodată „vreun resentiment la adresa
oamenilor care l-au îndepărtat de un pământ pe
care l-a iubit cu pasiune”(Macrea, Gaster, p.
149), dimpotrivă, el n-a încetat niciodată
legăturile științifice cu țara, a fost mereu la
curent cu ceea ce se publica la noi, analizând
atent o seamă de lucrări cu tematică lingvistică și
filologică apărute aici. De asemenea, a continuat
să prelucreze „fără preget”, cu minuțiozitate,
„materialul” prețios constând din textele vechi,
purtate cu el din România în Anglia.

După ce a muncit la Chrestomația sa timp de
zece ani mărturisiți, Gaster a reușit să o tipărească
în anul 1891. Această lucrare este de o unicitate
intangibilă, deoarece, chiar dacă ar avea, compa-
rată cu multele antologii ce-i vor succeda, câteva
transcrieri eronate (inerente la numărul colosal,
pentru acea vreme, de texte pe care le conținea)
sau unele explicații insuficiente ale termenilor din
glosarul român-francez, este sigur că nimeni nu-i
va putea nicicând nu întrece, dar nici măcar egala
copleșitoarea cantitate a textelor tipărite și manu -
scrise din secolul al XVI-lea până în secolul al
XIX-lea, dintre anii 1550 și 1830, în numărul
excepțional de peste 200 de titluri. Este foarte
adevărat că s-au alcătuit, după Chrestomația lui
Gaster, numeroase, poate chiar prea numeroase,
tot felul de alte antologii „construite” după va riate
principii, dar niciuna nu a ajuns la acest număr
realmente impresionant de peste 200 de texte care
reușesc să îmbrățișeze întreg spațiul românesc,
incluzându-l și pe cel dialectal din sudul Dunării,
cum nu mai făcuse absolut nimeni mai înaintea lui
Gaster, acesta fiind unicul care a avut ideea, în
acei ani îndepărtați, sprijinită pe un solid substrat
științific, că imaginea limbii române nu poate fi

completă fără a fi luate în considerație și dialec -
tele din sudul Dunării.

Ajunsă la acest moment al evocării lui Gaster,
aș vrea să adaug un singur cuvânt despre o a treia
„întâlnire”, a mea și a soțului meu, cu Gaster,
chiar în ziua căsătoriei noastre de acum exact 70
de ani și cinci zile (la 10 IX 1951), când am pri-
mit de la profesorii noștri cărți rare, de mare
valoare, printre care, profesorul A. Rosetti (care
împreună cu profesorul Byck ne-au fost martori la
Primărie) ne-a dăruit ce altceva decât cele două
volume ale Chrestomației lui Gaster, de negăsit la
anticariate pe atunci! Cartea, devenită clasică, i-a
consacrat lui Moses Gaster numele și mai ales
renumele de filolog și editor de texte vechi. Mate-
rialul lingvistic conținut în această operă conside-
rată de lingvistul clujean Pașca a fi (în Activitatea,
p. 105) „o remarcabilă realizare lexicografică de
mare însemnătate științifică” se distinge prin acri-
bia transcrierii textelor, prin prezența unui amplu
glosar cu trimiteri exacte și printr-o meticuloasă
expunere gramaticală, țintind să devină, în special
prin reproducerea unor fragmente din literatura
populară orală, „oglinda neștirbită a graiului viu,
neinfluențată și neschimbată, care singură ne per-
mite a urmări dezvoltarea adevărată a limbii
românești” (Chrestomație, Precuvântare, p. IV).

Credem că nu este lipsit de interes să amintim
cui i-a dedicat Gaster această admirabilă carte,
manifestându-și și în acest fel atașamentul față de
pământul natal: Majestății Sale Carol I, Regele
României, protectorul a tot ce este bun și nobil, la
a 25-a aniversare a suirei sale pe tron, închin
această carte.

Această lucrare a fost salutată, la apariție, ca o
operă de primă clasă, cu totul deosebită, de pana
unora dintre cei mai importanți savanți ai timpu-
lui, de exemplu de romanistul german Gustav
Weigand: „Pe lângă cunoașterea temeinică a între-
gului material, Gaster posedă simțul practic nece-
sar lingvistului, reușind să realizeze o operă impu-
nătoare” sau de romanistul francez Émile Picot:
„Publicarea acestei culegeri … poate fi conside -
rată ca un eveniment de toți aceia care se ocupă de
studiul limbilor romanice … și așteptarea
cititorilor [avizați] nu a fost înșelată. Îți trebuie un
adevărat curaj pentru a scormoni volumele prăfuite,
adunate în muzeele din București și în Biblioteca
Academiei Române. Gaster are marele merit de a 65



le fi cercetat; mai mult, el a adunat o serie impor-
tantă de lucrări tipărite și manuscrise și a extras
din bibliotecile publice și din propria sa colecție
un ansamblu de texte de cea mai mare valoare”.
Aceste citate au fost extrase din unele recenzii
publicate cu promptitudine în reviste de mare
prestigiu, precum prima, de mari proporții, în
„Zeitschrift für romanische Philologie”, 1982,
1–2 Heft, pp. 165–168, iar a doua, în „Romania”,
1892, p. 113.

După ce savanți de mare faimă, precum cei
amintiți mai sus, au apreciat-o pe drept cuvânt,
această carte a avut parte de un total răuvoitor
„raport făcut în numele comisei de premiere a
secției literare a Academiei Române de către aca-
demicianul din acea vreme, Nicolae Ionescu”
(scrie regretatul profesor D. Macrea, Gaster, p.
146), prin care a fost respinsă de la premiere
Chrestomația lui Gaster, care este prezentată ast-
fel „Din cele 1029 pagine, ce compun cartea, 754
pagine sunt extrase din texte și documente, 186
formează un glosar, 33 pagine gramatică, 50
introducere și 6 pagine precuvântare; prin urmare
numai vro 50 pagini sunt proprii ale autorului”,
concluzia acelui raport a fost că „fiind mai mult o
compilație, [Chrestomația română] nu poate fi
premiată”. Concluzie care dovedește că referentul
nu știa nici ce sens are chrestomație și nici ce
înseamnă compilație… Cum prin ajutorul
domnișoarei Dorina Rusu, membru corespondent
al Academiei Române, și al doamnei Mirela Ster-
min de la Biblioteca Academiei am putut consulta
textul procesului verbal no. 3 al ședinței de la 8
martie 1893, am putut cunoaște componența
membrilor prezenți ai Comisiunii care decerna
premiul pentru că pare trist și de neînțeles că
nimeni din comisie, probabil necitind nimic din
cartea lui Gaster și, tot probabil, nici măcar
văzând-o, n-a reacționat odată ce acel proces-ver-
bal a fost aprobat, iar lucrarea respinsă „prin
sufragiul tuturor membrilor prezenți ai comisiu-
nii” (AAR, seria II, tomul XV, 1892–1893, partea
administrativă și desbaterile, Buc., C. Gobl, 1893,
pp. 238–239, Analele Academiei Române). În
această situație ne punem o întrebare legitimă: ce
calități științifice în domeniul limbii române vechi
vor fi recomandat pe domnul N. Ionescu pentru a
socoti că mult trudita lucrare a lui Gaster ar fi o
„compilație”? Se știu mai multe lucruri despre

acesta, dar semnificative mi se par trei: 1) a pus
bazele Fracțiunii Liberale și Independente în
1869, care apoi a devenit o parte a partidului libe-
ral (Mamina, Bulai, Guverne, p. 207, 2), era un
bine-cunoscut antisemit (Carol, Evreii, p. 145) și
3) era caracterizat de N. Iorga a fi „un maestru al
cuvântului, al cuvântului sterp” (Mamina, Bulai,
ibidem). Dar se poate ușor constata, cu o singură
excepție, că în comisia care a dat verdictul, deși
erau persoane importante, cu studii în străinătate,
ele nu aveau specializări cât de cât literare; era o
comisie hibridă: președinte era generalul St. Făl-
coianu, militar, matematician și istoric, iar ceilalți
erau V. Maniu, istoric, avocat, P. S. Aurelian, eco-
nomist, agronom, Vincențiu Babeș, jurist, istoric,
N. Ionescu, publicist, om politic, și, în fine,
N. Quintescu, critic literar și filolog, latinist, sin-
gurul calificat să judece serios cartea lui Gaster.
De ce nu s-a implicat? Nu vom ști niciodată... Dar
ceea ce apare și mai uimitor este că hotărârea a
rămas în picioare deși în ședința din 13.III.1893
erau de față junimistul I. Negruzzi, pe atunci
vicepreședinte al Academiei Române, și marele
Hasdeu care, cu 16 ani mai înainte, îl propusese pe
Gaster ca membru al Academiei Române! Adevă-
rul este că lucrarea lui Gaster nu a avut norocul
unei comisii adecvate… Oricum, Moses Gaster
era „tăbăcit”, pentru că mai avusese parte de ast-
fel de atitudini negative de respingere. Astfel,
Gaster a suferit un prim eșec în anul 1879, când
marele vizionar Hasdeu l-a propus ca membru
corespondent al Academiei Române (Mihăilă,
Gaster, în Ac. 2006, p. 12) deși pe atunci Moses
Gaster era extrem de tânăr, nu avea decât 23 de
ani, chiar și pentru epoca de început a Academiei
Române, în care unele persoane au devenit acade-
micieni la tinerețe, de exemplu preotul folclorist și
etnolog Marin Florea Marian la nu mult peste 30
de ani. Probabil motivația respingerii a fost că
Gaster nu era naturalizat, după cum reiese dintr-o
scrisoare a lui Hasdeu adresată fratelui lui Gaster,
Max (ibidem). Dar realmente o mare nedreptate i
s-a făcut lui Gaster când cei care făceau parte din
comisia de premiere a Academiei Române i-au
respins volumul Literatura populară română în
anul 1883…

Inadmisibila decizie, total nedemnă, luată în
anul 1893 cu privire la Chrestomație a fost ștearsă
de-abia în anul 1929, când Academia Română, la66



propunerea eminentului lingvist Sextil Pușcariu,
l-a ales pe Moses Gaster, cu unanimitate de voturi,
membru onorar în ședința din 30 mai. Emoționat
și cu adâncă recunoștință, Gaster adresează Aca-
demiei Române o scrisoare ce va fi citită în
ședința din 20 septembrie 1929, din care cităm:
„Aceasta este răsplata cea mai mare pentru o
muncă fără preget desfășurată în cursul acestei
vieți pline de dor și de dragoste pentru limba și
literatura românească” (v. Mihăilă, Moses Gaster
la Academia Română, în Ac., 2006, p. 18).

Între timp, i se întâmplase lui Gaster un fapt de
o gravitate extremă: își pierduse vederea, așa cum
mărturisește în memoriile sale din 1.X1.1938, cu
puțin înainte de a-și da obștescul sfârșit: „Acum
am intrat în cel de al 83-lea an al vieții. Vederea
mi-am pierdut-o de cel puțin 25 de ani”(Gaster,
MC, p. 5), deci probabil de când avea 58 de ani.
Nu înțelegem însă pe ce baze editorul acestor
Memorii, Corespondență, Victor Eskenasy, p.
XVII, avansează o altă dată a orbirii lui Gaster,
scriind despre: „Suferința [acestuia] din ultimii
aproape 40 de ani de viață, când Moses Gaster a
fost lipsit practic de vedere”. Cecitatea este o
boală îngrozitoare, pentru că provoacă depen -
dența și izolarea oricărei persoane și cu atât mai
mult atunci când lovește un intelectual care
„trăiește” din cărți, pe care nu le mai poate citi,
precum este și cazul lui Gaster, care se plângea, pe
drept cuvânt: „Nu mai mă pot bizui decât pe ceea
ce mi-a rămas întipărit în memorie. Nu mai pot
să-mi răsfoiesc scrierile, diversele documente”
(Gaster, MC, p. 5) (LFE, p. 38).

Anii au trecut și Gaster a mai avut parte, de
data aceasta, de o manifestare a prețuirii sale de
către țară: a fost invitat oficial în România în
1921, pentru meritele sale infinite legate de servi-
ciile aduse țării noastre în orice moment avea oca-
zia; dar nu onorurile oficiale îi mergeau la inimă
lui Gaster, ci împrejurarea că putea să treacă .prin
unele orașe cunoscute: București, Cluj, Timișoara,
Oradea, unde a și ținut mai multe conferințe. La
fel, a avut o mare bucurie când, către sfârșitul
vieții (v. Balacciu-Chiriacescu, Dicționar, s.v.
Gaster, p. 125), la propunerea făcută de Nicolae
Titulescu, a cedat comoara sa alcătuită din nume-
roase texte, cărți și manuscrise vechi de tip biseri-
cesc, istoric și popular Academiei Române pentru
o sumă simbolică (LFE, p. 38), deși din străinătate

avusese oferte mult mai atrăgătoare. Pentru Gas-
ter însă nu conta decât ca aceste cărți ale sale să se
găsească, împreună, în țara sa. În această situație,
el a mărturisit: „Pentru mine, aceste manuscrise
reprezintă mai mult decât numai cuprinsul lor. Ele
au fost tovarășii mei de pribegie! În cursul acestor
cincizeci de ani în care au stat cu mine aici erau
pentru mine un izvor de alinare sufletească; le-am
citit și răscitit și de câte ori le citeam sau mi se
citeau [după ce orbise] spuneam prietenului meu:
Acum suntem acasă. Bine că s-au întors acasă
decât să rămână în străinătate. Asta îmi este
mângâierea. Știu de asemenea că acolo vor fi, pe
de o parte, îngrijite cu aceeași dragoste cu care
le-am îngrijit eu aici; pe de altă parte, după cum
ne-am înțeles, ele vor rămâne nedespărțite, vor
forma un bloc și vor rămâne în veci «Colecția
Gaster»” (Macrea, Gaster, p. 151; Mazilu, Fondul
Gaster, în Ac., 2006, pp. 35–36).

Putem afirma astăzi că și trecerea din viață a
lui Gaster a fost simbolică și pilduitoare: la 83 de
ani, bolnav și, de mult orb, el se îndrepta către
Cambridge, unde urma să țină o conferință despre
folclorul românesc... Alteori, când mergea să vor-
bească, oriunde era invitat în străinătate, despre
folclorul nostru lua cu el pe una dintre fetele sale,
care îl însoțea îmbrăcată în costum național și-l
ajuta să dea culoarea locală cântând sau recitând
vreun text popular. Nu știm dacă și pe acest ultim
drum era acompaniat de o fiică a sa, dar putem
presupune că și de data asta dorea să-și împrăștie
atâtea din preaplinul inimii sale, devotat țării pe
care a considerat-o totdeauna unica sa patrie!

*
În final, credem că putem avea conștiința

liniștită când declarăm că Gaster a rămas un
maestru mult după dispariția sa din viață, prin
opera lăsată generațiilor de după el. Oricum, poate
că s-a observat că m-am ferit să folosesc relativ la
Gaster termenul până de curând apreciat de profe-
sor, care astăzi, din nefericire, s-a devalorizat, de
când cu rușinoasele plagiate și cu notele îngrozi-
toare primite de aspiranții la „profesorat” la di -
verse concursuri. Oricum, din păcate, Gaster chiar
nu pare a fi fost angajat propriu-zis ca profesor –
cel puțin așa a reieșit din informațiile, evident
lacunare, avute la dispoziție – deși ar fi meritat
„cu asupră de măsură” să ocupe o catedră undeva
în lume, mai ales având în vedere excepționalul 67



său har oratoric… În ceea ce mă privește, susțin
însă ideea, care cred că nu ar putea fi contrazisă,
că, de fapt, cantitativ Gaster și-a răspândit gene-
roasele sale idei, ca și știința sa acumulată cu
migală în numeroși ani de studiu și de studii, prin
și la numeroasele conferințe, reuniuni, congrese
de toate tipurile, unde credem că, probabil, s-a
bucurat de un auditoriu cu mult mai numeros
decât ar fi fost cel al studenților din Universități.
Iată un exemplu, printre atâtea altele, din afara
țării noastre, remarcat de istoricul și criticul literar
N. Cartojan, în 1936: Moses Gaster „a făcut
cunoscută în lumea anglo-saxonă importanța
cercetărilor și frumusețea creațiilor populare
românești” (Gaster, MD, coperta a IV-a). Maniera
lui specială de a difuza în străinătate cunoștințele
sale atât de variate a fost cu totul exemplară și, de
aceea, înclin să cred că nimeni altul nu a reușit să
popularizeze originalitatea folclorului nostru în
măsura în care a făcut-o Gaster. De asemenea, să
amintim că Gaster a contribuit masiv la scoaterea
la lumină în afara țării a unora dintre
personalitățile de frunte ale istoriei și ale culturii
noastre, precum Cantemir, Brâncovenu, Catacu -
zino, Eminescu, Alecsandri, Ghica, Hasdeu pre-
zentate de el în paginile Enciclopediei Britanice la
care a colaborat. Tot Gaster, prin inițiativele sale
inspirate și cercetările sale profunde, a contribuit
la punerea temeliei, în țara noastră, a unei noi
științe de sine stătătoare și anume lingvistica,
susținută de specialiști care, cu timpul, au devenit
la rândul lor, lingviști de profesie (v. I.L.R., p. 71),
dar, de această dată, nu singur, ci împreună și ală-
turi de pleiada iluștrilor săi contemporani – în
frunte cu poliedricul Hasdeu (1838; notez la fie-
care numai anul nașterii în parantezele urmă -
toare), Lambrior (1846), Tiktin (1850), Philippide
(1859), Șăineanu (1859), Candrea (1872), Densu-
sianu (1873), Pușcariu (1877), Capidan (1879),
toți unul și unul, floarea și mândria culturală a
secolului al XIX-lea și a primei părți a secolului al
XX-lea românesc…

În acest context nutresc speranța că ne vom
aminti despre omul Moses Gaster ca de o perso-
nalitate enciclopedică, cum îl califică N. Mano-
lescu în România literară din 12.X.2014, care,
prin opera sa, a impus o adevărată școală de gân-
dire lingvistică și care, atunci când și-a definit
viața cu ocazia alegerii sale la Academia Română,

în scrisoarea trimisă, a utilizat câteva splendide
cuvinte pe care ne permitem să le repetăm: „...
această viață plină de dor și dragoste pentru limba
și literatura românească”, unde dorul nostru atât de
specific autohton este îngemănat cu dragostea cea
universală; semnificația acestor vorbe este imensă,
mai ales când au fost cugetate de cineva exclus din
țara sa, timp de cincizeci de ani. Se poate spune
despre Moses Gaster că a fost un cărturar de
excepție și un patriot lăsat fără patrie… Abisul
acestor ani de nedreaptă pribegie ai lui Gaster este
unul similar cu cel al altor spirite superioare
românești din epoca noastră care au îndurat exilul
„pentru a fi glasul celor din țară lipsiți de glas”, fără
să se clintească din sentimentele lor fundamentale
față de țara noastră „de acasă”, în frunte cu profund
regretatul rege Mihai, îndepărtat de țara sa tot o
jumătate de veac, sau cu alte individualități de înalt
calibru, precum Ion Rațiu, Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, Ioana și Maria Brătianu, Mihnea
Berindei, Neagu Djuvara. De aceea oricine dintre
noi, obișnuit să cântărească sensul lăuntric al
cuvintelor, va înțelege bine și sentimentul de
tristețe nostalgică exprimat prin dor și pe cel de
fericire redat prin dragoste din fraza memorabilă a
scrisorii lui Moses Gaster trimisă Academiei
Române în anul 1929 și reiterată în astăzi când, tot
în cadrul Academiei Române, Gaster este omagiat
pentru întreaga sa prolifică activitate atât ca un stră-
lucit Savant, cât și ca un mare Om… 
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„Dacoromania” – revistă, Cluj-Napoca, înainte și după
1990.68



Cornea, Gaster – Paul Cornea, Câteva cuvinte despre
Moses Gaster, în LFE, 2011.

Dimitrescu, Florica, I.A. Candrea, lingvist și filolog,
București, 1974.

Dimitrescu, Contribuții – Florica Dimitrescu,
Contribuții la istoria limbii române vechi, București, 1973.

Dimitrescu, Mihai Eminescu și limba veche – Florica
Dimitrescu, Mihai Eminescu și limba veche, în „Revista
Universității București”, seria Științe sociale. Filologie,
1955, nr. 2–3.

Dimitrescu, Omagiu – Florica Dimitrescu, Omagiu
colegilor lingviști nonagenari, București, 2020.

Florea, Amintirea – V. Florea, Amintirea unui mare
învățat. dr. Moses Gaster (1856–1939), în Ac., 2006.

Florea, Din istoricul – V. Florea, Din istoricul editării
unui vechi manuscris românesc: „Evangheliarul” de la
British Museum (1574), în Biblioteca și cercetarea, XI
(1987), Cluj-Napoca.

Florea, Gaster – M. Gaster în corespondență, ediție
îngrijită de V. Florea, București, 1985.

Gaster, Chrestomația – Moses Gaster, Chrestomație
română, I–II, F. A. Brockhaus-Socec, Leipzig-București,
1891.

Gaster, L.P.R. – Moses Gaster, Literatura populară
română, Ig. Haiman, București, 1883.

Gaster, M.C – Moses Gaster, Memorii, Corespondență,
ediție îngrijită și adnotată de V. Eskenasy, București, 1998.

Iancu, Evreii – Carol Iancu, Evreii din România.
1866–1919, de la excludere la emancipare, București,
1996.

I.L.R. – Istoria lingvisticii românești, coordonator
I. Iordan, București, 1978.

Lingviști și filologi – Lingviști și filologi evrei din
România, prezentare și antologie de Lucia Wald, București,
1996.

LFE – Lingviști și filologi evrei din România,
București, iulie 2011.

Macrea, L.F.R. – Dimitrie Macrea, Lingviști și filologi
români, București, 1959.

Macrea, Gaster – Dimitrie Macrea, Mozes Gaster, în
Lingviști și filologi români,1959, pp. 137–152.

Mamina, Bulai, Guverne – Ion Mamina, Ion Bulai,
Guverne și guvernanți, 1866–1916, București, 1994.

Manolescu, Gaster – N. Manolescu, Moses Gaster, o
figură pe nedrept uitată, în România literară, 12.IX.2014.

Mazilu, Fondul Gaster – D.H. Mazilu, Fondul Moses
Gaster de la Biblioteca Academiei Române, în Ac., 2006.

Mihăilă, Gaster – Gheorghe Mihăilă și Academia
Română, în Ac. sept.-oct. 2006, anul XVI, București.

„Revista Fundațiilor Regale” – revistă apărută înainte
de 1990, București.

„Romanica – Romanica”, publicație a Facultății de
Limbi Străine a Universității din București, după1990,
București.

„România literară”, revistă, înainte și după 1990,
București.

Rotman, Școala – L. Rotman, Școala istrelito-română
(1851–1914), București, 1999.

Rusu, M.A.R. – Rusu Dorina, Membrii Academiei
Române, I–II, București, 2016.

Sala, Gaster – Marius Sala, Cum am cunoscut opera lui
Moses Gaster, Ac., sept.-oct. 2006, anul XVI, București.

Stanciu, Gaster – Măriuca Stanciu, Moses Gaster, în
LFE, 2011.

Stanciu, Necunoscutul Gaster – Măriuca Stanciu, Necu-
noscutul Gaster, București, 2006.

Studii romanice – editor, Coman Lupu, coeditori, Ale-
xandru Ciolan, Alessandro Zuliani, Omagiu profesorilor
Florica Dimitrescu și Alexandru Niculescu la 90 de ani, vol.
I–II, Romanica 26, București, 2018.

Tetraevanghelul lui Coresi (1560-1), tipărit la Brașov,
ediție de Florica Dimitrescu, București, 1963.

Torouțiu, Studii – E. Torouțiu, Studii și documente lite-
rare, IV, București, 1933.

Vlahuță, Amintiri – Al. Vlahuță, Amintiri despre Emi-
nescu, București, 1889.

Mulțumesc colegilor mei din București, din Cluj-
Napoca și din Timișoara – printre care se numără în special
doamnele Iulia Mărgărit, Măriuca Stanciu, Dorina Rusu,
Ana-Veronica Schwartz, Marcela Stermin, domnii Nicolae
Mocanu, Alexandru Ciolan și Coman Lupu –, care mi-au
înlesnit ca într-un timp extrem de scurt să pot ajunge la
bibliografia esențială necesară pentru textul de mai sus.
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Acum două sute de ani, când se tipărea la
Mânăstirea Neamţ „cartea  masivă şi splendidă ca
înfăţişare” – citez judecata de valoare asupra
Evangheliarului din 1821 cu zeci şi zeci de figuri
sacre gravate, făcută  de profesorul meu George
Oprescu, acum opt decenii1 – biserica Moldovei
se afla sub cârmuirea cea lungă a mitropolitului
Veniamin Costachi, cel care ca arhipăstor al
Patriei a fost contemporanul foarte activ al câ -
torva domni fanarioţi, regulamentari şi apoi
pământeni, între 1803 şi 1808, 1812 şi 1821, 1823
şi 1842. 

Aparţinând boierimii locale – ca toţi ierarhii
de la Iaşi ai timpului (Gavril Calimachi, Leon
Gheuca, Iacov Stamati), în acord cu climatul de
boierism moldovenesc2 – atât de deosebit de
democratismul Ţării Româneşti – el va alege,
într-un gest de juvenilă aventură, tunderea în
monahism (înfăţişată în cunoscutul tablou al
lui Eustaţie Altini) în plină epocă de emulaţie
călugărească determinată de paisianismul
neo isihast de la Dragomirna, Secu şi Neamţ. 

Episcop de Huşi (1792) şi de Roman (1796) –
aici nu pot să nu remarc că a fost, într-un fel, un
precursor al străbunului meu, episcopul
Melchisedec – se retrage o vreme din poziţia de
mitropolit tocmai în lavra nemţeană unde tra-
duce pa gini din galliceşte – condamnând însă
nesupunerea franţuzească (suntem în epoca
napoleoniană!) –, într-un mediu intelectual
deschis noutăţii şi cu preocupări mai puţin
obişnuite în mediul monastic, precum tipărirea
Descrierii Moldovei a lui Dimitrie Cantemir
sau realizarea de un călugăr Teodosie după

izvod vienez a unei gravuri înfăţişând anatomia
cordului3. 

Aici, mitropolitul Veniamin, stăpân al
teascurilor de la Iaşi, cum îl denumeşte Nicolae
Iorga4, mai apoi revenit ca întâistătător în capi tala
Moldovei, a supravegheat şi a îndrumat o întreagă
echipă de tipografi şi de gravori de stambe, pre-
cum Gervasie (cel ce a ostenit pentru monumen-
talul evangheliar din 1821), ca parte a patronajului
său spiritual întins pe mai bine de trei decenii care
inaugurau modernitatea noastră. Intră aici şi cti-
torirea seminarului de la Socola unde se învăţa în
bună tradiţie europeană mai veche gramatică,
logică, retorică, istorie, dar şi teologie şi muzică
psaltică, după cum intră şi încurajarea cărturarilor
ţării, precum arhimandritul Lazăr Leon Asachi l-a
făcut protoprezbiter, iar pe fiul său celebru
Gheorghe – a cărui piesă Piatra Teiului se juca în
1835 la Horodnicenii lui Nicolae Canta în
prezenţa mitropolitului – l-a făcut colaborator la
ridicarea lăcaşului metropolitan ieşean împreună
cu Gustav Freiwald şi l-a ajutat să călătorească la
Roma şi la Viena. 

Şi chiar dacă în climatul confesional al
timpului şi al acestor locuri a veştejit prozeli -
tismul catolic şi a condamnat relaţiile cu ereticii
armeni, ortodoxia rusă în ofensiva epocii ţarului
Alexandru I nu pare a-l fi cucerit spiritual, chiar
dacă Rusia l-a sprijinit în 1842 în conflictul final
cu Mihail Vodă Sturdza, soldat cu definitiva sa
retragere. Acest ierarh care a păstorit Moldova
mai bine de trei decenii, într-o vreme în care
imperiul pravoslavnic ocupa periodic ţara şi
răşluia Basarabia, rămâne un bun exemplu de

O efigie nemţeană luminoasă: 
mitropolitul Veniamin Costachi 

Acad. Răzvan Theodorescu 
Vicepreședinte al Academiei Române

Cultură veche românească
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patriotism, de încurajare a culturii prin şcoli şi
tipărituri. 

Sigur este că pentru a înţelege locul lui
Veniamin Costachi în civilizaţia moldavă trebuie
să ne amintim ce a dat Moldova anilor săi culturii
româneşti: de la cartea de matematică a episcopu-
lui Amfilohie al Hotinului la ecourile codului civil
austriac în codul Calimachi, de la şcolile lui
Asachi şi Gheorghe Săulescu la spectacolele de
operă italiană ale Conservatorului Filarmonic
Dramatic, de la inaugurarea Academiei Mihăilene
la acţiunea fondatoare a lui Mihail Kogălniceanu. 

În toate acestea, se cuvine, să vedem în fi -
ligran, pe boierul vasluian din neamul Negel, care

a ales viaţa de monah cu mintea deschisă spre cul-
tura vremii şi participând mereu şi activ la istoria
zbuciumată a ţării sale.

Note

1 Grafica românească în secolul al XIX-lea, Bucureşti ,
1942, p. 188 

2 R. Theodorescu, Despre prima modernitate a
românilor în Academia Română. Discursuri de recepţie, IX,
Bucureşti, 2006, p. 195–196.

3 V. Cândea, William Harvey, Antheme Gazis et les
debuts de la science roumaine moderne, în Balkan Studies,
5, 1964, p. 77–88. 

4 Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a
românilor, ed. a III-a, Iaşi, 2012, p. 499.
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O misiune importantă în cultura și viața bise-
ricească a poporului român o are încă din secolul
al XV-lea Mănăstirea Neamț, acest rol este preluat
în secolele XVI și XVII de Mănăstirea Putna.
Odată cu anexarea nordului Moldovei de către
Imperiul Habsburgic, începând cu a doua jumă tate
a secolului al XVIII-lea, Mănăstirea Neamț își
reia întâietatea în cultura românească, cu
siguranță și datorită faptului că mulți călugări își
părăsesc obștile și se refugiază la Neamț.

Fig. 1 M. Bouquet, 1840, Cabinetul de Stampe al BAR

Momentul culminant îl constituie mutarea de
la Dragomirna, mai întâi la Secu și apoi la Neamț,
a grupului strâns în jurul Sfântului Paisie.
Important de menționat este unirea dintre mănăs-
tirile de la Secu și Neamț sub conducerea unui
singur stareț sub denumirea Arhimandrit și Stareț
a Sfintelor Mănăstiri Neamțului și Secului, unire
care durează din 1779 până la 19101. Astfel pe
foaia de titlu a Evangheliei din 1821 apare scris
Prin osârdia Preacuviosului Arhimandrit și Stareț

al Sfintelor Monastiri Neamțului și Secului Chir
Ilarie.

Mitropolitul Veniamin Costachi își stabilește
ca o a doua reședință Mănăstirea Neamț, de unde
conduce de multe ori treburile eparhiei. 

Aici se întâlnesc oamenii aduși de Veniamin
de la Mitropolie tipografi, zețari, ucenici cu elevii
adunați în jurul lui Paisie, Gherasim de la Iași,
Gherontie tipograful de la Neamț și Ierei Simion
Isoteschi fiind cei mai cunoscuți dintre aceștia,
astfel tipografia mănăstirii devine a doua tipogra-
fie bisericească din Moldova, după aceea a Mitro-
poliei din Iași. Mitropolitul Veniamin oferă nu
numai sprijin material și duhovnicesc, dar și tra-
duce, scrie prefețe și alege lucrările care vor vedea
lumina tiparului2.

Este de remarcat că lucrătorii gravori, monahii
Ghervasie și Nectarie, sunt trimiși pe cheltuiala
mănăstirii la Kiev să învețe săpătura în lemn și
aramă. 

În anul 1815 se fac două teascuri noi de lemn
de inimă de păr, se sapă litere, stampe și se aduc
obiecte necesare tipografiei3, dând un imbold
activității tipografice.

*
Dan Simonescu, urmaș al lui Ioan Bianu, isto-

ric literar, bibliograf, membru de onoare al Aca-
demiei, spune despre Evanghelia de la 1821 „că
din câte cărți i-au trecut prin mână nu cunoaște
alta mai frumoasă, mai bogată și mai majestuos
tipărită. Noutatea acestei Evanghelii constă în
ideea de a realiza încă din anul 1821 o Evanghelie
Ilustrată. Revine acest merit de întâietate în
evoluția artistică a scrisului românesc călugărilor

*Dr. bibliograf, Cabinetul de Manuscrise Carte rară al Bibliotecii Academiei Române

Ilustrația Evangheliei de la Mănăstirea
Neamț din 1821, moștenirea culturală 
a gravorului Mihail Strilbițki

Oana Lucia Dimitriu* 
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tipografi și gravori de la Mănăstirea Neamțului
din Moldova”4.

Evanghelia din 1821 este o carte de format
mare, o ediție de lux, destinată slujitorilor biseri-
cii. Tot în același an se tipărește o altă carte de for-
mat mic, care cupride ilustrațiile din Evanghelie
cu explicațiile pe scurt, Adunarea stambelor Sfin-
tei Evanghelii5. 

Evanghelia din 1821 este cu siguranță un
model de artă tipografică, după cum afirmă Dan
Simonescu în volumul al III-lea din Bibliografia
Românească Veche, afirmație  întărită și de acade-
micianul George Oprescu.

Un exemplar al Evangheliei care se păstrează
la Mănăstirea Neamțului în biblioteca lăcășului
poartă o însemnare marginală datată 1825:
„Părintele stareț Dometian a dăruit o Evanghelie
ferecată în argint de doamna Maria Carp
Mănăstirii Secu și în locul ei a ferecat această
Evanghelie pentru mănăstirea Neamț pentru
pomenirea acesteia”6.

Mai jos prezint câteva date cunoscute despre
activitatea principalilor gravori care au lucrat la
Evanghelia din 1821.

ghervasie
Activ între 1817–1830, cu gravuri apărute la

Tipografia Mănăstirii Neamț și la București.
Prima sa lucrare apare la Neamț în 1817 în cartea
Adunarea cuvintelor celor pentru ascultare și
viața Starețului Paisie, fiind gravura foii de titlu.

În Noul Testament din 1818 lucrează chenarul
foii de titlu și gravura de pe verso. Semnătura lui
cel mai des întâlnită este Gherv[asie] Mo[nah].

Timp de doi ani este preocupat de ilustrarea
Evangheliei din 1821 la care se crede că au mai
lucrat și alți ucenici, dar fondul principal de
ilustrații îi aparține. 

Simion Isoteschi
Considerat ginerele lui7 Mihail Strilbițchi.
Îi întâlnim gravurile în cărți apărute la Iași

Fig. 2 Foaia de titlu Adunarea cuvintelor celor 
pentru ascultare, 1817, Mănăstirea Neamț
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(1797–1828), Neamț (1809–1829) și București
(1823–1828). Acestea apar în cărți tipărite în
perioadele menționate, dar nu putem fi siguri că
este vorba de același gravor, fiind întâlnite semnă-
turi asemănătoare cu alți gravori, cum ar fi Simion
Marcovici8. Gravorul folosește mai multe tipuri
de semnături, Ierei Simeon, Ierei Simion, Σ, Popa
Simeon.

Timp de 20 de ani, între 1809–1829, lucrează
la Neamț. Gravurile sale sunt împrumutate tipo-
grafiilor din București.

Mihail Strilbițki
Principalul gravor al secolului al XVIII-lea

este Mihail Strilbițki, de origine polonă sau rusă,

naturalizat în Moldova, un tipograf prolific și un
gravor inovator în peisajul nostru, precursor al
modernismului românesc, beneficiar al unui
decret imperial din partea Țarinei Ecaterina a II-a,
prin care îi acordă o pensie și un teren în proprie-
tate la Dubăsari pentru a întemeia o tipografie, în
data de 10 mai 17929.

Acesta se pare că a trăit între anii 1730–1807
și provine dintr-o familie de preoți care practicau
gravura în aramă și lemn. Vine la Iași ca tânăr
preot și lucrează împreună cu monahul Teofan la
tipografia Mitropoliei. Prima sa gravură, pe terito-
riul Moldovei, apare în Mreaja apostolică a lui
Nicolae Mavroides, portretul autorului fiind sem-
nat de el, în anul 1756.

Se ocupă între 1756 și 1786 de tipografia
Mitropoliei de la Iași, ulterior încearcă laicizarea
producției de carte, menționăm lucrările Calenda-
rul pe 112 ani și Curioznica arătare.

Succesiv își mută tipografia la Movilău și
Dubăsari, unde continuă publicarea de noi cărți,
iar la 18 iulie 1800, de Înălțarea Domnului, se
găsește la hramul Mănăstirii Neamțului, unde pro-
mite Arhimandritului Dosoftei Calmuschi că va
dărui tipografia mănăstirii. Transportul utilajelor
tipografice și pregătirea lucrătorilor durează până
în 1805, iar donația lui Strilbițchi reprezintă actul
de naștere al centrului tipografic de la Mănăstirea
Neamțului care va funcționa în tot secolul al XIX-
lea10. În anul 1969 diaconul Ioan Ivan măr turisește
că în manuscrisul românesc 139 din Biblioteca
Mănăstirii Neamț la filele 17, 64 și 125v este

Fig. 3 Maica Domnului pe cornul lunii, 
Ceaslov 1797, Iași

Fig. 4 Portretul lui Nicolae Mavroeides (copie), 
Mreaja apostolică, 1756, Iaşi
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înscrisă donația lui Ierei Mihail protopop din
Dubăsari, care dă danie mănăstirii tipografia sa cu
toate obiectele ei11.

Deși nu este sigur, se presupune că Mihail
Strilbițki era rudă cu Ioan (Ivan) și Teodor Strel-
bytsky, gravori la Kiev și Cernigov12.

Despre Ivan Strelbytsky știm că a fost gravor
în cupru, între 1695 și 1709 a lucrat la Kiev (pen-
tru Tipografia mănăstirii Pecherska Lavra) și Cer-
nigov (Chernihiv), unde a creat numeroase gra-
vuri portretice, mitologice și panegirice. Lucrările
sale includ portrete ale personalităților bisericești
din epoca sa. 

El a ilustrat alfabetul lui Ioan Maksymovych
în rime (1705) și a creat 23 de gravuri pentru
Calea Regală a Crucii Domnului, (1709).

Un alt reprezentant al familiei este Teodor
Strelbytsky, gravor în cupru și lemn de la sfârșitul
secolului al XVIII-lea și începutul secolului al
XIX-lea, la Pochaiv13. 

Este un fapt cunoscut că ilustratorii ucraineni
erau solicitați în țările vecine: Polonia, Lituania,
Belarus, Moldova și Rusia, acesta putând fi și
motivul pentru care Mihail Strilbițki a sosit în
Țara Moldovei.

Evanghelia de la 1821
Chenarul foii de titlu, care se

găsește și pe fiecare pagină,
conține reprezentarea celor 12
Apostoli încadrați de ornamente
vegetale și florale, cu precădere
flori și frunze de acant. În fron-
tispiciul gravurii, central, apare
Sfânta Treime încadrată de doi
îngeri, care susțin suluri
desfășurate, pe care scrie Ale
cuvintelor acestor propovăduite
lucrări cu cununile slavei se va
încununa, alături apar gravați
Maica Domnului și Sfântul Iosif
și cei doi Sfinți Arhangheli Mihail și Gavril. 

Gravura foii de titlu nu este semnată. Dimen-
siunile chenarului sunt 36 x 25 cm, având grosi-
mea de 5 cm. Evanghelia cuprinde 680 pagini și
aproximativ 216 de gravuri.

George Oprescu atribuie încadramentul pagi-
nilor descris ca fiind luxos și baroc, stilului lui
Ghervasie14.

Înălțarea, gravură apărută pe versoul foii de
titlu, semnată de Ghervasie și datată leat 1817.
Dimensiuni 15 x 11 cm, cunoscută din Psaltirea
de Neamț, 1817.

Altă gravură în care semnătura apare sub
picioarele Mântuitorului, Monah Ghervasie, Ispi-
tirea de pe munte, gravură care apare spre finalul
lucrării. Dimensiuni 8 x 6 cm.

Fig. 5 Foaia de titlu, Evanghelie, 1821
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Tot la finalul lucrării apare gravura
Schimbarea la față, semnată în stânga jos,
G[her]v[asie]. Dimensiuni 8 x 6 cm.

În Evanghelie apare semnată de Simion Iso-
teschi gravura Acoperământul Maicii Domnului,
sub forma Ierei Simion. 

Regăsim câteva gravuri de mici dimensiuni,
10 x 6 cm, semnate de către Ierei Mihail Strilbițki.
(Fig. 10–14)   

Acestea sunt cunoscute din Ceaslov de Dubă-
sari de la 1794 și în Calendar tipărit la Iași în
1785. Gravura Bunavestirea este modificată
având numai 8 x 6 cm.

Gravurile în plină pagină ale Evangheliștilor
preced textele ale căror autori sunt, în următoarea
succesiune Ioan, Matei, Luca și Marcu. (Fig.
15–18)  

Gravurile sunt de mari dimensiuni, 25,5 x 17
cm, George Oprescu presupune că sunt opera unui
singur gravor, deoarece se păstrează o unitate de
înțelegere și tehnică, gravura Sfântului Evanghe-
list Ioan poartă inițialele I.U.Z. și L. sau A.15

Totuși având în vedere datarea cu cifre arabe a
gravurii Înălțarea Domnului putem interpreta că
este data realizării gravurii 1821. (Fig. 19)

Gravurile lui Matei și Marcu sunt atribuite de
Gheorghe Racoveanu lui Ierei Simion datorită gri-
jii deosebite pentru amănunt și execuției
ireproșabile16.

Plăcile au fost folosite și la Evangheliile din
1834, 1845 și 1858.

Lucrarea este compusă din două părți distinc-
te, prima cuprinde Cele 11 Evanghelii ale Învierii,
iar a doua Sinaxarul lunilor cu rânduiala ce li se
cuvine. Pagina de început a Sinaxarului este ilus-

Fig. 7 Fig. 9

Fig. 8
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Fig. 10 Răstignirea Fig. 11  Punerea în mormânt Fig. 12 Zodiacul

Fig. 13-14 Bunavestirea
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trată cu Zodiacul lui Strilbițki însoțit de Psalmul
73: 17-18 A Ta este ziua și a Ta este noaptea. Tu
ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate
marginile pământului; vara și primăvara Tu le-ai
zidit.

O gravură de mici dimensiuni, remarcabilă
este Iisus Hristos în mandorlă, adică în glorie,
caracterizată de George Oprescu drept „o
frumoasă compoziție și având o nimerită

înfățișare a îngerilor”17, aceasta însoțește capito-
lul 1: 14 din Evanghelia de la Ioan, și Cuvântul
S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut
slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin
de har şi de adevăr. (Fig. 20)

Fronstispiciul cu Nașterea Mântuitorului este
cunoscut din Psaltirea de Neamț, din 1817.

Ca și cel cu Învierea Mântuitorului din
aceeași Psaltire, opera gravorilor: Ghervasie,

Fig. 15 Sfântul Evanghelist Ioan Fig. 16 Sfântul Evanghelist Matei 17 Sfântul Evanghelist Luca  

Fig. 18 Sfântul Evanghelist Marcu Fig. 19
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Simeon Isoteschi, cu gravuri ale lui Mihail
Strilbițki.

Alte gravuri de mici dimensiuni din lucrare
apar nesemnate. (Fig. 21–29)

Dimensiunile majorității acestora sunt 7,3 x 6
cm sau 8 x 6 cm. 

O mare varietate descoperim în ilustrarea letri-
nelor, astfel litera Z din Zis-au Domnul apare în

11 variante, cuprinzând de la motive florale și
vegetale, până la imagini de case, biserici și Sfinți,
create special pentru această lucrare.

Tiparnița de la Mănăstirea Neamț deschide o
epocă de bogată activitate, constituind o legătură
între veacul precedent și noul secol, care îmbină
tradiția bizantină cu înnoirea europeană occiden-
tală.

Fig. 20

Fig. 21 Nașterea lui Iisus Hristos
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Fig. 22 Botezul lui Hristos

Fig. 25 Învierea lui Lazăr

Fig. 28 Învierea 

Fig. 23 Iisus și Nicodim Fig. 24 Înmulțirea pâinilor și a
peștilor

Fig. 26 Pilat judecându-L pe Hristos Fig. 27 Răstignirea

Fig. 29 Drumul spre Emaus 
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1 Ioan Ivan, Mitropolitul Veniamin Costachi la
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ianuarie-februarie 1967, p. 5.
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și Artă, 1942, p. 188.

15 Idem, p. 188. 
16 Gheorghe Racoveanu, Gravura în lemn de la

Mănăstirea Neamțu, București, Fundația Regală pentru
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In memoriam
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Academia Română anunţă cu profund regret
stingerea din viaţă, la 24 septembrie 2021, a
dr. Mihnea Colţoiu, unul dintre reputaţii matema-
ticieni români.

Membrii Secţiei de știinţe matematice a Aca-
demiei Române aduc un pios şi respectuos oma-
giu la ceasul despărţirii de dr. Mihnea Colţoiu,
cercetător pasionat care şi-a dedicat întreaga viaţă
studiului în domeniul analizei complexe. Ne
despǎrţim cu adâncǎ tristeţe de dr. Mihnea
Colţoiu, membru corespondent al Academiei
Române, din 10 martie 2006. 

Mihnea Colţoiu s-a nǎscut în Bucureşti, pe
10 martie 1954. A urmat studii liceale (Liceul
„Gheorghe Lazăr”, 1970–1974) şi universitare
(Facultatea de Matematică, 1974–1979) la Bucu-
reşti. În 1985 a susţinut teza de doctorat Convexi-
tate în analiza complexă, devenind doctor în ştiinţe
matematice. 

Mihnea Colţoiu a fost cercetător ştiinţific
(1979–1990), cercetător principal II (1990–1993)
şi cercetător principal I (din 1993 până în prezent)
la Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al
Academiei Române. Din anul 1992 a fost şeful
Colectivului de analiza complexă şi teoria poten-
ţialului din cadrul Institutului de Matematică
„Simion Stoilow” al Academiei Române. 

A publicat 60 de articole în reviste de prestigiu
internaţional: „Ann. Math.”, „Math. Ann.”, „J.
Reine angew. Math.”, „Math. Z.”, „Comment.
Math. Helv.”, „Ann. Sc. Norm. Sup. Pisa”,
„Nagoya J. Math.”, „Comp. Math.”, „J. Fourier
Anal. Appl.”, „Adv. Math.” ş.a. Rezultatele fun-
damentale ale cercetărilor sale se regăsesc în
numeroase lucrări: rezolvarea unei conjecturi a lui
W. Barth („Nagoya J. Math.”, 1997), caracteriza-
rea spaţiilor 1-convexe prin existenţa funcţiilor
strict plurisubarmonice cu valoarea minus infinit

(„Math. Ann.”, 1985), contraexemplu la problema
hiperintersecţiei („Ann. Math.”, 1997), clasifica-
rea singularităţilor 2-dimensionale după tipul de
convexitate a acoperirii universale a link-ului
(„Math. Ann.”, 2003), studiul convexităţii com-
plementarelor de mulţimi analitice în spaţii Stein
(„J. Fourier Anal. Appl.”, 1995), contraexemplu la
problema imersiei deschise („Math. Ann.”, 2013),
proprietăţile de convexitate ale acoperirilor supra-
feţelor 1-convexe („Math. Z.”, 2013 și „Adv.
Math.”, 2014) etc. Unele dintre rezultatele sale
sunt menţionate în: Encyclopaedia Math., 1994;
Developments of mathematics 1950–2000 (Bir-
khäuser, 2000). Mihnea Colţoiu a fost distins cu
Premiul „Simion Stoilow” al Academiei Române
(1987) şi cu Medalia de aur – ANSTI (2000). 

Pentru comunitatea ştiinţificǎ matematicǎ şi
pentru Academia Română, dispariția sa reprezintă
o grea pierdere. Îi vom pǎstra vie amintire.

Mihnea Colțoiu (1954–2021)
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Secția de științe agricole și silvice a Acade-
miei Române anunță încetarea din viață a prof.
dr. Alexandru T. Bogdan, membru corespondent
al Academiei Române din anul 1991.

Alexandru T. Bogdan s-a născut la 19 mai
1941 la Bucureşti. A urmat cursurile  Liceului
„Gh. Șincai” și ale Facultății de Zootehnie din
cadrul Institutului Agronomic „N. Bălcescu” din
București; s-a transferat la Facultatea de Medicină
Veterinară din București, pe care a absolvit-o în
1964. În 1971 a susținut teza de doctorat Cercetări
asupra corelației dintre uter și corpul galben
ciclic de vacă, devenind primul doctor în științe al
Facultății de Medicină Veterinară din Timișoara.
După absolvirea facultății a lucrat în învățământul
superior ca preparator, asistent, șef de lucrări,
conferențiar, profesor la Facultatea de Medicină
Veterinară, ulterior, și la cea de Zootehnie din
Cluj-Napoca. A îndeplinit și funcții manageriale:
director al Oficiului de Reproducție și Selecție a
Animalelor din Cluj-Napoca, director tehnic coor-
donator al Centrului de Biotehnologii Cluj-Na -
poca, director tehnic al Agenției Române pentru
Biotehnologii Aplicate, director al Centrului de
Studii și Cercetări pentru Biodiversitate Agrosil-
vică al Academiei Române. 

Direcţiile de cercetare au fost îndreptate spre
biotehnologii de reproducţie, îndeosebi teh -
nologia și biotehnica însămânțărilor artificiale în
zootehnia modernă, biotehnologia recoltării mate-
rialului seminal, cercetări concretizate prin mai
multe invenții, care reprezintă priorități mondiale
în domeniu. S-a aplecat și asupra histofiziologiei
reproducţiei; între 1971–1991 a organizat și a con-
dus Laboratorul de histologia reproducției, unde a
efectuat cercetări complexe de histofiziologie;
între 1972–1991 a organizat și a condus Laborato-
rul de biochimia reproducției, unde a cercetat

compoziția biochimică a materialului seminal. În
domeniul endocrinologiei reproducției a făcut cer-
cetări prioritare pe plan național și internațional
referitoare la hormonogeneza gonadotrofinelor
anterohipofizare la vaci în fazele ciclului sexual.
Între 1974–1991 a organizat, a dotat și a condus
Laboratorul de zootehnie și medicină veterinară
nucleară din Cluj-Napoca, respectiv de radiobio-
logie animală, în cadrul căruia a efectuat cercetări
în domeniul radioimunoanalizei hormonilor gona-
dotropi, sexuali și tiroidieni, la toate speciile ani-
malelor de fermă, revenindu-i meritul de a fi ela-
borat conceptele de zootehnie nucleară și medici-
nă veterinară nucleară. Rezultatele cercetărilor
sale se regăsesc în aproape 400 de lucrări scrise ca
autor sau în colaborare, publicate în țară și în stră-
inătate, între care: Însămânțări artificiale la ani-
male (1977, în colab.); Reproducția animalelor de
fermă (1981, în colab.); Fertilitatea și natalitatea

Alexandru T. Bogdan (1941–2021)
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și prolificitatea în zootehnie (2 vol. 1984, 1985).
A coordonat monografia Actualități în reproducția
animalelor de fermă (1977), precum și colecția
„Zootehnia României”.

Membru în Biroul Consiliului Național de
Reproducție și Selecție, președinte al Asociației
Române pentru Embriotransfer, vicepreședinte al
Asociației Române de Biotehnologie, membru în
Consiliul Național al Medicilor Veterinari din
România, membru al Asociației Oamenilor de

știință din România, al Societății Române de Bio-
logie Celulară, Alexandru T. Bogdan a fost distins
cu Premiul „Ion Ionescu de la Brad al Academiei
Române (1983), cu Diploma de excelență
acordată de Agenția Națională pentru Ameliorare
și Reproducție în Zootehnie (2006), cu Diploma
„Meritul Academic” a Academiei Române (2006),
cu Premiul European al Fundației Euro-Link
(2012).
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gheorghe Zaman (1942–2021)

Academia Română anunţă cu profund regret
stingerea din viaţă, a prof. univ. Gheorghe Zaman,
membru corespondent al Academiei Române din
anul 2001.

Gheorghe Zaman s-a născut la 13 iunie 1942,
în comuna Bucşani, județul Giurgiu.

După absolvirea Liceului „Tudor Vladimi -
rescu” din Bucureşti (1960), a urmat Facultatea de
Comerţ Exterior din cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti (1960–1965), urmând
specializări în Marea Britanie şi Austria. În 1985
a susţinut teza Implicaţiile tehnologiilor noi şi
modernizate asupra cheltuielilor materiale, deve-
nind doctor în economie. 

A fost cercetător la Institutul de Cercetări Eco-
nomice (din 1965) şi a devenit profesor universi-
tar (1997), şef al Catedrei finanţe, contabilitate şi
informatică de gestiune (1999– 2000) şi decan al
Facultăţii de Management Financiar-Contabil
(2000) din cadrul Universităţii „Spiru  Haret” din
Bucureşti, cadru didactic asociat la Catedra efi-
cienţa investiţiilor din cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, director al Institutului
de Economie Naţională (din 1990). Principalele
probleme abordate în lucrările sale se referă la:
teorii şi politici ale reformei de tranziţie la econo-
mia de piaţă, eficienţa factorilor de creştere a eco-
nomiei naţionale, privatizarea şi restructurarea în
România, relaţii economice internaţionale, previ-
ziune şi planificare macroeconomică, economia
progresului tehnologic şi a cercetării ştiinţifice
etc. 

Între 1993 şi 1994 a fost reprezentant al Aca-
demiei Române în Grupul de lucru al Băncii Mon-
diale pentru elaborarea Strategiei de reformă a
cercetării şi dezvoltării în România, iar între 1993
şi 1996 membru al Colegiului consultativ pe pro-
bleme economice de pe lângă Preşedinţia Româ-

niei; consilier economic al Asociaţiei Oamenilor
de Afaceri din România (1999–2002); membru al
Comisiei de Scientică a Academiei Române
(1992–1995), al Comitetului Român al Distri -
buţiei (din 1995), membru corespondent al Inter-
national Center for Economic Growth din San
Francisco (din 1995), membru al European Asso-
ciation for the Study of Science and Technology
din Londra (din 1995), consilier prezidenţial cu
rang de ministru, şef al Departamentului Strate-
giei Economice şi Sociale al Administraţiei Prezi-
denţiale a României (2000–2004), membru al
Consiliului Asociaţiei Economice Internaţionale
(Paris, 2006), membru în Consiliul ştiinţific al
Institutului European din România (2007), mem-
bru în International Advisory Board al Social
Sciences Research Society (SORES) (Turcia,
2007), preşedinte al Asociaţiei Generale a Econo-
miştilor din România (2006), preşedinte de onoare
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al Forumului Dezvoltării Durabile. România Ori-
zont 2002 (2002), membru de onoare al Acade-
miei Internaţionale al Economiilor Emergente
(New York, 2003), preşedinte de onoare al Aso-
ciaţiei pentru Studii şi Prognoze Economice şi
Sociale (Bucureşti, 2003), membru al Fundaţiei
„Alfred Nobel Planet” (Ucraina, 2008), membru
de onoare al Asociaţiei Facultăţilor de Economie
din România (2010), preşedinte al Camerei de
Comerţ şi Industrie Româno-Ruse (din 2009),
membru al International Advisory Board al revis-
tei „Eastern Journal of European Studies” (2009). 

Doctor honoris causa a șase universităţi din
ţară, Gheorghe Zamana a fost distins cu Diploma
Băncii Naţionale a României (1995), cu Medalia
Asociaţiei Generale a Economiştilor din Ro -
mânia (1997), cu diplome de excelenţă ale Insti-
tutului Naţional de Cercetări Economice al Aca-
demiei Române (2002), Universităţii „Vasile
Goldiş” din Arad (2002) şi Societăţii Române
pentru Asigurarea Calităţii (2003), cu Diploma
de onoare „PRO SCIENTIA” (CNCSIS, 2004),
cu Diploma de excelenţă pentru promovarea cer-
cetării ştiinţifice a economiei emergente Asocia-
ţiei Generale a Economiştilor din România
(2007), cu Diploma de excelenţă pentru prezen-
tarea complexă a României pe plan internaţional
a Societăţii Române de Statistică (2007), Diplo-
ma de Excelenţă cu Medalia de Aur, acordată de
Asociaţia Facultăţilor de Economie din Româ-
nia, Diploma „Virgil Madgearu” a Academiei de
Ştiinţe Economice (Bucureşti). A fost decorat cu
Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de
Cavaler (2002). 

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste
30 de volume şi peste 300 de studii apărute în
publicaţii de profil din ţară şi de peste hotare, prin-
tre care: Prognoza economică. Orizont previzional,
1972; Progresul tehnic şi reducerea cheltuielilor
materiale, 1987; Fundamente teoretice şi practice
ale privatizării în România, 1993; Proprietatea de
stat şi reformă, 1993; Blocaje în economia de tran-
ziţie, 1997, coautor; Restructuring State Enterpri-
ses in România, 1997; Aspecte macroeconomice
privind funcţionalitatea sectorului privat în Româ-
nia; Experienţe şi repere strategice ale UE pentru
sectorul IMM din România, 2005, coautor; Best
practices in thefield ofresearch evaluation and fun-
ding policies, 2009, coautor; Vulnerabilităţi ale
datoriei externe în România, 2013; The impact of
International Economic Crisis on Corruption in
România, 2014; Eficienţa economică în condiţiile
dezvoltării durabile, 2014; Dezvoltarea economică
endogenă la nivel regional. Cazul României, 2015;
100 de ani de comerț exterior românesc, 2018; Par-
tea a IV-a. Starea Economică, Cap. 18. Economia
României până în anul 2017, în volumul „Cunoaște
România Centenară”; Evoluția schimburilor co -
mer ciale internaționale, 2018; Impactul co merțului
internațional asupra dezvoltării economice regio -
nale a României, 2020, coautor. A fost redactor
responsabil al publicaţiilor: „Revista română de
economie” („Romanian Journal of Economies”)
şi Analele Institutului Naţional de Cercetări Eco-
nomice.

În ultimii ani a desfășurat o rodnică activitate
în cadrul Fundației Patrimoniu a Academiei
Române. 
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Cronica vieții academice

Septembrie

16 septembrie: Amfiteatrul „Ion Heliade
Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române a
găzduit simpozionul „Moses Gaster
(1856–1939)”, dedicat împlinirii a 165 de ani de
la nașterea filologului, istoricului literar,
publicistului și folcloristului Moses Gaster. Sim-
pozionul a fost organizat de Muzeul Național al
Literaturii Române și Academia Română. La
eveniment au luat cuvântul: acad. Ioan-Aurel Pop,
președintele Academiei Române, acad. Răzvan
Theodorescu, vicepreședinte al Academiei
Române, acad. Eugen Simion, președintele
Secției de filologie și literatură a Academiei
Române, Jean-Jacques Askenasy, membru de
onoare al Academiei Române, prof. Moshe Idel,
prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, membru cores -
pondent al Academiei Române, prof. Florica
Dimitrescu-Niculescu, membru de onoare al
Academiei Române, dr. Aurel Vainer, președinte
de onoare al Federației Comunităților Evreilor din
România – Cultul Mozaic, Maia Morgenstern,
directoarea Teatrului Evreiesc de Stat.

22 septembrie: Academia Română, în
parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii
Române, a organizat sesiunea științifică „Neagoe
Basarab – 500 de ani de la moarte”. Evenimentul
a fost deschis de cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop,
președintele Academiei Române. Au susținut
prelegeri: ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și
Muscelului, acad. Răzvan Theodorescu,
vicepreședinte al Academiei Române, acad.
Eugen Simion, președintele Secției de filologie și
literatură a Academiei Române, prof. dr. Dan
Zamfirescu, prof. univ. dr. Laura Bădescu. Întâl-
nirea a fost moderată de prof. univ. dr. Ioan
Cristescu, directorul general al Muzeului Național
al Literaturii Române. Cu acest prilej a fost lansat
albumul-carte Învățăturile lui Neagoe Basarab
către fiul său Theodosie, publicat de Editura
Argeșului și Muscelului în limbile română,
engleză și greacă, un proiect susținut de Guvernul
României.

Octombrie

5 octombrie: A avut loc lansarea volumului
Royauté(s), entre historicités et imaginaire, publi-
cat la editurile L’Harmattan, Paris și EME, Lou-
vain-la-Neuve, în colecția „Divin et Sacré”.
Evenimentul a fost organizat Academia Română
în parteneriat cu Academia Regală a Belgiei, Uni-
versitatea Liberă din Bruxelles, Institutul Cultural
Român din Bruxelles și Institutul Limbii Române.
Au luat cuvântul acad. Răzvan Theodorescu,
vicepreședinte al Academiei Române, acad. Bau-
douin Decharneux, membru al Academiei Regale
din Belgia și membru asociat al Academiei din
Atena, conf. univ. dr. Cristina-Alice Toma, Uni-
versitatea din București și Universitatea Liberă
din Bruxelles, și conf. univ. dr. Alexandra
Crăciun, Universitatea din București.

12 octombrie: În Sala „Theodor Pallady” a
Bibliotecii Academiei Române a avut loc
vernisajul expoziției documentare „Ioan Bianu,
ctitor al Bibliotecii Academiei Române”.
Expoziția comemorează 165 de ani de la nașterea
cărturarului transilvan, căruia i se datorează
constituirea și organizarea după principii moderne
a prețioaselor colecții ale Bibliotecii Academiei
Române. Evenimentul a fost moderat de prof. ing.
Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei
Române și directorul general al Bibliotecii. Au
mai luat cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop,
președintele Academiei Române, Gabriela
Dumitrescu, șef Serviciu manuscrise carte rară.
Expoziția reunește documente de arhivă,
corespondență, fotografii din colecțiile cabi-
netelor de Manuscrise, Carte rară și Stampe,
Fotografie, Hărți. În data de 13 octombrie 2021,
expoziția a fost urmată de un simpozion dedicat
activităţii culturale şi ştiinţifice desfăşurate în
domeniile filologic şi biblioteconomic de Ioan
Bianu, membru titular al Academiei Române,
preşedinte al Academiei între 1929–1932,
vicepreşedinte între 1932–1935 şi secretar gene ral
între 1927–1929.
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Apariții la Editura Academiei

ŞTIINŢELE  BIOLOgICE 
DIN  ROMâNIA

Coordonatori: Maya SIMIONESCU
Octavian POPESCU

Monografia face parte din colecţia
„Civilizaţia românească” apărută sub egida
Academiei Române. Constituie o imagine
succintă a biologiei româneşti până în anul 2019,
desigur incompletă, dar utilă ca bază pentru
viitoare abordări, cu scopul de a aduce împreună
şi a împleti firesc bogata istorie a biologiei
româneşti cu date recente despre dezvoltarea
domeniilor noi, pe care înaintaşii noştri nu şi le
puteau ima gina. Toate evoluţiile moderne au la
bază rezultatele strădaniilor magistraţilor biolo-
giei atât din ţară, cât şi din întreaga lume.

ATLASUL  LINgVISTIC  ROMâN. 
gRAIURILE DINTRE MORAVA, DUNĂRE 
ŞI TIMOC (ALR–MDT)
Vol. I, CORPUL OMENESC (I) 

Atlasul lingvistic român. Graiurile dintre
Morava, Dunăre şi Timoc (ALR–MDT) este o
lucrare concepută ca parte componentă a Noului
Atlas lingvistic român pe regiuni (NALR/ALRR);
el completează documentarea graiurilor care fac
obiectul a două atlase lingvistice româneşti pe
regiuni (NALR/ALRR – Ban. şi NALR – Olt.).
Scopul principal al atlasului este prezentarea cât
mai fidelă şi detaliată a graiurilor româneşti din
Serbia Orientală: ariile de răspândire ale unor
fenomene lexicale, fonetice şi morfologice cunos-
cute din lucrări anterioare, dar şi relevarea unor
particularităţi noi, precum şi reliefarea dinamicii
graiurilor, mai ales în zonele de interferenţă.

Volumul I al atlasului cuprinde răspunsurile
obţinute din 64 de localităţi la 149 de întrebări din
primul capitol al chestionarului ALR–MDT refe -
ritoare la Corpul omenesc (părţile corpului, boli,
însuşiri fizice şi morale).



89

Propunerile de articole se predau la redacţie în for-
mat electronic (CD, stick) sau se trimit prin e-mail, ca
fişiere ataşate.

Sunt returnate autorilor propunerile de articole care
nu corespund indicaţiilor din prezentul ghid, care nu
sunt culese cu toate semnele diacritice pentru limba
română sau franceză şi care nu sunt corect scrise în
limba română sau străină.

Sunt respinse propunerile de articole care au fost
publicate (parţial sau integral), care nu au conţinut
ştiinţific pertinent, elemente originale, resurse biblio -
grafice relevante şi de actualitate. 

Consiliul editorial decide acceptarea sau respin-
gerea manuscrisului. Autorii sunt singurii respon sabili
asupra opiniilor şi ideilor exprimate.

Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază!
Din cauza volumului mare de lucru, nu se primesc

materiale dactilografiate sau scrise de mână care
necesită culegere.

Pentru a scurta timpul de pregătire editorială,
lucrările trebuie redactate, după cum urmează:

- Redactarea manuscriselor va respecta standar -
dele precizate în Dicţionarul Explicativ al Limbii
Române – DEX (ediţia 2007, Editura Univers Enci-
clopedic sau http://dexonline.ro/), Dicţionarul
ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române –
DOOM (ediţia 2005, Editura Univers Enciclopedic),
Hotărârea Adunării generale a Acade miei Române
din 17.02.1993 privind revenirea la grafia cu „â” şi

„sunt” în grafia limbii române (www.acad. -
ro/alteInfo/pag_norme_ orto. htm). 

- Cuvintele străine inserate în textul în limba ro -
mână se vor culege italic. 

- Se menţionează referinţele despre autori: titlul
ştiinţific, prenumele şi numele de familie ale autorilor,
funcţia, locul de muncă, localitatea, ţara şi datele de
contact (telefon, e-mail etc.). 

- Referinţele bibliografice se scriu  la sfârşitul arti-
colului, în ordinea citării în text, numerotându-se cu
cifre arabe, urmate de punct.

- Citările se scriu cu caractere italice. Fiecare citare
trebuie să fie însoţită de sursa bibliografică,
obligatoriu, menţionată în lista de referinţe biblio -
grafice.

- Materialul ilustrativ se va prezenta separat de tex-
tul articolului, scanat cu rezoluţia de 300 dpi, alb-negru
cu extensia TIFF sau JPG, ori se vor prezenta origi-
nalele ilustraţiilor, care vor fi scanate şi prelucrate la
redacţie, după care se vor înapoia, sub semnătură,
autorului.

- În cuprinsul articolului se va menţiona locul unde
se va plasa figura sau tabelul, precum şi le genda fi -
gurilor sau titlul tabelului.

- Tabelele trebuie să fie alb-negru fără coloane
evidenţiate cu alte culori. De asemenea, dacă există
scheme nu trebuie să aibă evidenţieri în alte culori.

Dimensiunile unui articol trebuie să fie 5–6 pagini
calculator, corp 12 şi poate fi însoțit de 3–4 ilustraţii.

gHID  PENTRU  AUTORI
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