
 

  

Figura mamei în literatura română 

 

Ce este, de fapt, mama? Departe de a fi doar un univers fizic, mama este un univers de emoţii, 

sentimente şi gânduri concentrate asupra copilului căruia i-a dat viaţă. Diverşi artişti reprezintă mama 

în diferite moduri. Imaginea mamei diferă de la o epocă la alta. Un exemplu este sculptura „Pieta“, a lui 

Michelangelo Buonarroti, expusă la Roma în celebra basilică San Pietro. Figura mamei în tradiţia 

creştină, Fecioara Maria, cu pleoapele închise, pare retrasă în spaţiul propriei dureri, ceea ce o 

înnobilează. Nici operele literare nu duc lipsă de mama ca personaj, indiferent că e inspirată din natură 

(„Căprioara“ de Emil Gârleanu) sau din lumea oamenilor: mama permisivă a copiilor din schiţele lui 

Caragiale, mama lui Nică din „Amintiri din copilărie“.  

Elevii clasei a V-a B, sub îndrumarea profesorului de limba română Sandu Robert au căutat în 

operele poeților și scriitorilor români modul în care este ilustrat chipul mamei. Ei au realizat pentru ora 

de opțional  Lectura ca abilitate de viață o planșă cu citate despre mama sau creații proprii în care au 

ilustrat figura acesteia. 

 

 

 

Autor articol, prof. Sandu Robert 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

FALSIFICAREA  ISTORIEI  

Prof. STAN VIOLETA 

Falsificarea poate consta în crearea de 

adevăruri false. Aceasta nu este o practică 

nouă. Cunoaștem, de exemplu, Donația lui 

Constantin ( cel Mare) , ultimul testament care 

se pretinde că a aparținut împăratului 

Constantin și care a fost întocmit în favoarea 

Papei.  Acesta a constituit o modalitate de a 

justifica pretențiile papale de a domina Imperiul 

German.  În sec. al XIV-lea Lorenz o Valla a 

demonstrat că documentul este un fals, 

întocmit probabil în sec. al VIII-lea, d.Hr. Există, 

de asemenea, Falsele Decretale, o colecție de 

scrisori atribuite papilor din primele șase secole.  

Deși au fost multă vreme considerate autentice, ele 

proveneau, de fapt, din sec.al  IX-lea, d.Hr. 

În sec. al XIX-lea, modificarea de catre Bismarck a telegramei 

de la Ems, și-a atins scopul. Cancelarul  Germaniei a redus o 

telegramă, ce provenea de la regele Prusiei, Wilhelm I și care 

continea 200 cuvinte, la numai 20, astfel încât să pară 

insultătoare. După cum spera  Bismarck, telegrama a avut 

efectul unei pânze roșii în fața taurului galic. Franța a căzut în 

capcana unei telegrame falsificate în urma unui calcul 

minuțios și iscusit.  

Unul dintre cele mai scandaloase cazuri de falsificare este cel 

al folosirii de către antisemiți și mai ales de către naziști a lucrării Protocoalele Ințelepților Sionului. Acest 

document care dorea să demonstreze existența unei conspirații evreiești pentru a prelua controlul asupra lumii 

este, de fapt, un fals săvârșit la înc. sec. al  XX-lea, la Paris, de un agent al poliției secrete din Rusia țaristă. 

Regimul lui Hitler a utilizat sistematic acest document în scopuri de propagandă pentru a denunța – așa zisul 

pericol evreiesc. Odată cu crearea statului Israel,  acesta a fost folosit în lumea arabă și musulmană pentru a 

lupta împotriva cauzei antisioniste.  

Acest antisemitism , bazat pe ideea unei conspirații mondiale evreiești,  noțiune la care se face și astăzi referire, 

a fost completat în mod insidios de un virulent antisionism , care prefațează  o mișcare ce a vizat în final negarea 

Holocaustului. 

Falsificarea nu vizează doar documentele, ci pot fi implicate tot felul de așa zise dovezi. 


