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PREVENIREA ŞI DIMINUAREA AGRESIVITĂŢII  
LA ŞCOLARUL MIC

Profesor pentru înv. primar, CHINAN RAMONA
Şcoala „Dumitru Popa”, Mogoşeşti, jud. Iaşi

 Agresivitatea la vârsta şcolara mică a fost, este şi tinde să devină o problemă destul de dificilă pentru 
profesori, în condiţiile în care acest fenomen sub influenţa factorilor de natură şcolară şi extraşcolară se află în 
creştere.

Profesorii pentru învăţământul primar se pot implica în prevenirea şi diminuarea agresivităţii la copilul 
de vârstă şcolară mică în următoarele moduri:
	trebuie să caute cauzele în mediul familial, şcolar şi să responsabilizeze părinţii, să colaboreze cu ei, 

ori de câte ori constată dificultăţi de adaptare şcolară la copiii aflaţi la debutul şcolarităţii sau cei care 
sunt transferaţi de la o şcoală la alta;

	să procedeze în clasă astfel încât tranziţia de la activităţile realizate în  grădiniţă la cele realizate în  
şcoală să se realizeze treptat; un exemplu în acest sens poate fi imobilismul cerut de păstrarea disciplinei 
în clasă; numeroase cercetări (Creţu, E., 1999, p.80) au arătat că şcolarul de 6-7 ani suportă greu 
efortul muscular static cerut de statul în bancă, mai ales când aceasta nu este ergonomică; de asemenea, 
capacitatea şcolarului din clasa întâi de a-şi menţine atenţia concentrată peste limita de timp specifică 
vârstei, corelată cu incapacitatea de a sta nemişcat, dacă atrag penalităţi din partea profesorului, pot 
determina reacţii de frustrare, urmate de manifestări de agresivitate din partea lor;

	să predomine jocul ca metodă principală de predare-învăţare;
	să aplice programe de dezvoltare a maturităţii sociale; investigaţiile realizate în ţara noastră în cursul 

anilor 1980-1982 (Coasan, A, Vasilesu, A., 1988, pp. 82-85) au arătat că una din categoriile de copii 
care dau un procent mai mare de şcolari cu dificultăţi de adaptare este a celor aparent bine dezvoltaţi, 
fizic şi psihic, dar cu imaturitate socială; de cele mai multe ori, aceştia sunt copii unici, fie copii care 
au interacţionat mai puţin sau defectuos cu covârstnicii, din diferite motive.

 
Aplicarea de reguli pentru consolidarea stimei de sine a copiilor
Elevii mici au nevoie de aceeaşi recunoaştere ca şi adulţii. De aceea, pentru a-i valoriza pe copii 

şi pentru a le consolida stima de sine se recomandă (Neamţu, C., 2003, pp.331-332) respectarea de 
către profesori a următoarelor reguli:

	feedback-ul din partea profesorului trebuie să fie specific, precis; de exemplu, dacă un copil a realizat 
o lucrare, profesorul trebuie să comenteze ceea ce vede, în loc să încerce să ghicească ce a vrut să 
reprezinte copilul deoarece ar putea produce stânjeneală copilului şi dezamăgire; comentariile trebuie 
să fie clare, concrete şi pe înţelesul copilului;

	profesorul trebuie să comenteze întotdeauna acţiunea, comportamentul şi nu personalitatea copilului 
- copiii pot găsi frecvent că laudele profesorului sunt nepotrivite; afirmaţii precum „Eşti minunat!” 
sau „Eşti un copil atât de bun!” pot determina în capul copilului a întrebării „De ce?”  sau „Ce s-ar 
întâmpla dacă nu aş mai fi la fel de bun?”; asemenea afirmaţii pot fi percepute de şcolarii mici ca 
fiind ameninţătoare, nemeritate sau nesincere; afirmaţii de genul: „Îmi place cum ai rezolvat situaţia/
problema” sau „Mă bucur că ai reuşit…” pot convinge copilul de sinceritatea profesorului; indiferent 
de conduita inadecvată care determină atenţionare din partea educatorului, nu se vor face judecăţi 
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de valoare asupra personalităţii copilului şi se vor eticheta, precum: prost, rău, bătăuş, obraznic, 
incapabil, etc.; în orice situaţie personalitatea copilului va fi apreciată pozitiv, comentându-se doar 
acţiunea nepotrivită.;

	profesorul va evita judecăţile de valoare -  a spune copilului că ceea ce a făcut este drept sau corect îi 
comunică acestuia faptul că profesorul aprobă o anumită realizare, dar şi că munca sa este apreciată 
prin raportarea la anumite standarde pe care poate nu le înţelege sau nu le valorizează; când copiii 
încep să se concentreze asupra corectitudinii sau incorectitudinii muncii lor, ei pot ajunge să-şi piardă 
spontaneitatea, să se simtă inhibaţi în explorarea liberă a lumii; copiii simt că o judecată de valoare 
pozitivă poate deveni negativă şi pot ajunge, cu timpul, excesiv de anxioşi în legătură cu evaluările 
adulţilor;

	folosirea limbajului trupului, în special a contactului fizic cu copilul, nu este totdeauna recomandată 
-  atingerea este o invazie a spaţiului personal al copilului; deoarece nu toţi copiii agreează atingerea 
adultului, este indicat ca profesorul să culeagă informaţii de la părinţi în acest sens; dacă copiii nu 
reacţionează pozitiv la atingere, profesorul va înlocui atingerea cu zâmbetul, care este întotdeauna 
apreciat;

	sinceritatea trebuie cultivată – copiii care se simt flataţi în scop manipulator învaţă să nu aibă încredere 
în nici o laudă, chiar şi când aceasta este sinceră; ei pot învăţa concomitent să nu aibă încredere nici în 
propriile percepţii, ceea ce le afectează imaginea de sine.

 Activităţi specifice educării/dezvoltării la copii a competenţelor de relaţionare socială
Pentru a educa/dezvolta competenţele de relaţionare socială, profesorii pentru învăţământul primar 

pot folosi următoarele categorii de activităţi: activităţi de formare a imaginii corporale şi a autopercepţiei, 
activităţi de dezvoltare a sensibilităţii faţă de ceilalţi, activităţi de formare a maturităţii sociale, activităţi 
de exersare a deprinderilor sociale (Neamţu, C, 2003, pp.333-335).

Activităţile de formare a imaginii corporale şi autopercepţiei includ:
- activităţi motorii diverse: diferite tipuri de mers, jocuri, etc.;
- exerciţii de identificare a părţilor corpului realizate sub forma unor jocuri didactice;
- exerciţii de manipulare a unor jucării cu membre mobile;
- realizarea unui album cu fotografii care să evidenţieze stadiile de creştere a sa;
- asamblarea de imagini tip puzzle cu desene de persoane;
- redarea prin desen a autoportretului evidenţiind astfel două trăsături definitorii ale personalităţii 

sale, etc.
Activităţile de sensibilizare faţă de ceilalţi presupun:
- evidenţierea prin desen a expresiilor de bucurie, tristeţe, furie, frică, surpriză, dragoste, atât prin 

redarea feţelor unor persoane, cât şi prezentarea unor ipostaze contextuale:(exemplu: tristeţe – un copil 
care plânge pentru că a spart un ghiveci cu flori);

- analiza unor gesturi cu semnificaţii multiple, cum ar fi: clătinarea degetului, ridicarea umerilor, 
încruntarea sprâncenelor, mişcări ale capului, etc.;

- identificarea unor implicaţii sociale ale gesturilor, spaţiului, timpului prin analizarea unor 
imagini, povestiri, poveşti, precum şi prin realizarea unor jocuri de rol cu tematică adecvată; 

- analiza tonalităţii vocii pentru evidenţierea implicaţiilor vocii umane dincolo de cuvinte; în acest 
sens se pot realiza exerciţii de ascultare a diferitelor tonalităţi şi asocierea acestor cu diferite sentimente 
ce pot fi exprimate (exemplu: exprimarea aceluiaşi mesaj pe tonalităţi diferite).



6

Activităţile de formare a maturităţii sociale vizează centrarea pe aspecte concrete, cum ar fi 
recunoaşterea drepturilor şi a responsabilităţilor proprii şi ale celorlalţi, respectarea regulamentelor de 
ordine interioară, comportamentele de cooperare în grup, respectarea angajamentelor luate în raport cu 
sine şi ceilalţi, etc.

Maturitatea socială se poate forma printr-o suită de activităţi care vizează:
- dobândirea capacităţii de a anticipa consecinţele actelor sociale; în acest scop se poate utiliza 

jocul de rol, jocurile creative cu conţinut social, povestiri şi discuţii care ajută copiii să înţeleagă ce se 
întâmplă atunci când o regulă a jocului sau o convenţie socială nu este respectată;

- formarea autonomiei personale, care presupune încurajarea copiilor cu privire la realizarea 
unor acţiuni în spaţiul social deschis; profesorul poate alcătui scheme sau hărţi simple discutându-se 
şi etapele parcurse până la obiectivul dorit; aceste activităţi trebuie să fie astfel realizate încât ă ofere 
copilului oportunităţi pentru a discuta cu diverse persoane pentru a obţine informaţii utile atingerii unui 
scop;

- dezvoltarea capacităţii de a face judecăţi etice, prin analizarea şi discutarea unor dileme specifice 
vârstei (exemplu: situaţia când un copil trebuie să mintă pentru a-şi proteja un frate);

- dezvoltarea abilităţilor de planificare şi aplicare; în acest scop,  profesorul poate invita copiii să 
planifice diverse activităţi, călătorii, întâlniri cu personalităţi, după care îi va ajuta să le realizeze, astfel 
încât copiii să se simtă independenţi şi maturi.

Activităţile de exersare a deprinderilor sociale sunt indispensabile, deoarece copiii cu imaturitate 
socială apar deseori ca fiind incapabili să interacţioneze în situaţii sociale generând astfel starea de 
frustrare a acestuia. Exersarea deprinderilor sociale presupune aplicarea unei game diverse de metode şi 
realizarea unor activităţi, cum ar fi:

- activităţile de formare a capacităţii de a aprecia comportamente: povestirile fără final, scurte 
filme despre situaţii sociale (discutarea critică a acţiunilor personajelor);

- activităţile de clarificare a unor situaţii sociale pe baza aranjării unor serii de imagini;
- activităţile de clarificare a reperelor temporale;
- activităţile pentru formarea capacităţii de a distinge între realitate şi imaginaţie;
- activităţile de fixare-consolidare-generalizare a deprinderilor sociale proaspăt achiziţionate;
- activităţile de formare a abilităţii de a conversa;
- activităţile de formare a abilităţii de a iniţia şi cultiva relaţii de prietenie.

 Tehnici de rezolvare a problemelor de comportament
Profesorul trebuie ca în paralel cu activităţile specifice de dezvoltare a competenţei 

sociale, să înveţe copiii cum să se implice ei înşişi în rezolvarea unor probleme de comportament, atât 
ale altora cât şi ale lor. Exemplul personal al profesorului care încearcă să rezolve într-un anumit mod 
problemele de comportament apărute fără a diminua stima de sine a copiilor, este hotărâtor pentru aceştia.

Tehnicile ce se pot utiliza  pentru soluţionarea comportamentelor inadecvate sunt ascultarea activă 
şi negocierea (Popa N., 2010, pp.255-256).

Ascultarea activă poate fi definită ca fiind acel proces prin care profesorul se află într-o relaţie de 
parteneriat cu elevul, în ceea ce priveşte ascultarea şi comunicarea. Prezintă două nivele: nivelul verbal 
(ascultarea mesajului verbal) şi nivelul nonverbal (capacitatea profesorului de a superviza copilul fără 
a interveni în activitatea lui şi presupune trimiterea uni mesaj nonverbal clar, care îi comunică copilului 
că educatorul recunoaşte, acceptă şi are încredere în sentimentele lui). Această tehnică este deosebit 
de eficientă în situaţiile când problemele comportamentale sunt determinate de structura personalităţii 
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copilului, dar se poate folosi şi în situaţiile conflictuale dintre copii; devine astfel primul pas în negocierea  
rezolvării situaţiilor conflictuale.

Pentru a se aplica în mod eficient această metodă,  din punct de vedere al psihologilor, profesorul 
trebuie să respecte următoarele condiţii (Neamţu C., 2003, pp. 336-337):
	profesorul trebuie să fie permanent deschis, abordabil şi accesibil tuturor copiilor pentru a încuraja 

copiii să comunice, să îţi exprime cu uşurinţă sentimentele şi nevoile sale; de asemenea, trebuie să 
participe la bucuria, activităţile, jocurile copiilor, ajutându-i să tragă învăţăminte din ele;

	când copilul îşi exprimă emoţiile nonverbal (plâns, ţipete, gesturi agresive), profesorul trebuie să se 
apropie de el şi să încerce să-i interpreteze conduita pentru a interveni corect;

	toate sentimentele trebuie acceptate ca valide de către profesor, nu trebuie niciodată ignorate sau 
respinse, ci respectate ca o posesie a copilului; el trebuie să reformuleze sentimentul copilului, folosind 
afirmaţii precum „Mi se pare că…”, „Cred că…”, „Este posibil …”, etc., permiţând astfel copilului să 
admită sau nu părerea profesorului;

	profesorul ar trebui să numească sentimentele, iar în acest sens este recomandat a cunoaşte cât mai 
multe cuvinte care să descrie trăirile copiilor;

	tonul profesorului trebuie să fie cald, empatic, de acceptare;
	profesorul trebuie să-i permită copilului să-şi rezolve singur problemele dacă acesta a dobândit abilităţi 

şi deprinderi de a se controla.
Negocierea în rezolvarea situaţiilor conflictuale este o altă tehnică indispensabilă în soluţionarea 

problemelor de comportament. Şcolarii mici sunt în mod natural posesivi, teritoriali şi egocentrici, iar când 
profesorul îşi foloseşte autoritatea şi decide el însuşi cum să se soluţioneze un conflict între copii, conflictul 
este doar teoretic închis, deoarece frustrarea copilului rămâne. Această tehnică nu înseamnă doar a găsi un 
răspuns imediat la o problemă, ci se referă la învăţarea de către copil a unor abilităţi sociale , cum ar fi 
ascultarea opiniei celuilalt, înţelegerea punctului de vedere a altei persoane.

Procesul de negociere se axează pe parcurgerea unor etape principale, cum ar fi:
1. Profesorul ajută copiii să identifice şi să definească problema.
2. Profesorul încurajează copiii să contribuie cu idei la rezolvarea problemei şi primeşte cu interes 

orice idee.
3. Profesorul trebuie să reformuleze ideile copiilor într-un mod pozitiv.
4. Profesorul îi ajută pe copii să stabilească ce idee preferă, comentând eventualele neajunsuri ale 

fiecărei soluţii.
5. Profesorul îi ajută pe copii să aplice soluţia găsită.
6. Profesorul fixează/consolidează procesul de negociere, lăudând copiii pentru modul în care au 

rezolvat problema.
În cazul conduitelor violente principalele modalităţi de intervenţie educativă sunt

folosirea contractelor de schimbare comportamentală (Popa N.L., 2010, p. 254) şi stabilirea limitelor (Neamţu, 
C., 2003, p. 240).

Contractele de schimbare comportamentală presupun încheierea unor înţelegeri formale între două părţi, 
de regulă între profesor şi elev, îmbrăcând forma unui document semnat de ambii parteneri, care fac referire 
la comportamentele agresive  ce a urmează a fi corectate. Împreună cu profesorul, şcolarul agresiv convine 
asupra definirii comportamentului său ca fiind o problemă şi asupra tipului de consecinţe pe care le va avea de 
suportat pentru acel comportament. 



8

Contractele de schimbare comportamentală trebuie să includă doar acele informaţii relevante pentru 
fiecare caz, prezentate într-o formă accesibilă. Contractele pe termen scurt încheiate cu elevii de vârstă şcolară 
mică nu includ, în general, perioade de timp clar specificate, ci accentuează modificările comportamentale 
aşteptate şi recompensele în caz de progres. Exemplu de „clauză contractuală”: Dacă mă pot juca în pauză fără 
să lovesc vreun coleg, atunci pot fi conducătorul de joc la ora de educaţie fizică.”

Stabilirea de limite poate fi definită ca o variantă flexibilă a instruirii prin care se încercă conştientizarea 
de către elevi a graniţei dintre ce au voie şi ce nu au voie să facă, a modul de comportament acceptat şi 
neacceptat în sala de clasă, şi nu numai.

Pentru a stabili limite, profesorii pot recurge la cinci metode pe care să le folosească cu scopul de a 
armoniza relaţia profesor-elev. Acestea sunt (Popa N.L., 2010, pp.236-238):

1. Folosirea mesajelor-eu care reprezintă tehnici asociate disciplinei asertive care indică elevilor în ce 
mod comportamentul său îl afectează pe profesor şi cum doreşte acesta să schimbe acest comportament. 
Exemplu: Profesorul explică o problemă la tablă, Ion o trage de codiţe pe colega din faţa lui. Mesajul 
de tip EU ar putea fi formulat astfel: „Ion, dacă tu o tragi de codiţe pe colega ta în timp ce eu explic 
problema, eu mă simt indignat şi deranjat. Aş vrea să te opreşti, să-ţi ceri scuze de la colega ta şi să fii 
atent la explicaţiile mele”.

2. Oferirea de informaţii care să le reamintească copiilor alternativele de conduită dezirabile.
3. Prezentarea consecinţelor logice şi naturale ale conduitei-problemă.
4. Stabilirea de recompense/sancţiuni pentru anumite conduite.
5. În situaţia în care metodele precedente au eşuat, profesorul îi invită pe copii să aleagă dintre două 

acţiuni sau situaţii.
Cu siguranţă că există şi alte strategii şi tehnici pe care profesorul le poate utiliza în prevenirea/

diminuarea comportamentului agresiv la şcolarul de vârstă mică, însă ceea ce merită a fi reţinut este faptul că 
toate modalităţile de intervenţie se bazează pe o schimbare drastică asupra copilului agresiv sau cu probleme 
comportamentale: dintr-un copil etichetat, el poate deveni un copil ce poate învăţa să se controleze. Misiunea 
profesorul este de a aceea de a le oferi copiilor cât mai multe oportunităţi pentru autocunoaştere şi exersarea 
autocontrolului şi nu aceea de a apela la clişeele „imaturităţii” şi „neputinţei” copilului ca scuză pentru 
nonintervenţie şi etichetare acestuia.
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NOUA PARADIGMĂ A STUDIERII  
LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE

Prof. RUSAN OANA-RALUCA
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 195

SECTOR 3, BUCUREŞTI

Evoluţia societăţii româneşti (integrarea într-o epocă a “culturii imaginii”1) a marcat şi “modul de 
organizare şi derulare a învăţământului, de la nivelul macroeducaţional până la ora de curs”2.

Revizuirile curriculare succesive din ultima perioadă au avut rolul de a face compatibil “Curriculumul 
Naţional” cu cel european, centrându-se pe cele opt domenii europene de competenţe-cheie pe care trebuie 
să le aibă formate elevii la finalizarea învăţământului obligatoriu, prevăzute de Cadrul European de Referinţă 
pentru Limbi3. Ele presupun cunoştinţe, deprinderi şi atitudini: comunicarea în limba maternă şi în limbi străine, 
comunicarea de bază în ştiinţe, matematică şi tehnologie, competenţe digitale, competenţe metacognitive: 
a învăţa să înveţi/savoir-apprendre/ability to learn, competenţe civice, interpersonale şi interculturale, 
competenţe antreprenoriale, sensibilizarea şi exprimarea culturală.

Parte componentă a ariei curriculare “Limbă şi comunicare”, disciplina Limba şi literatura română 
urmăreşte formarea primelor două competenţe-cheie menţionate anterior, adică formarea şi consolidarea 
competenţei de comunicare orală şi scrisă şi a deprinderii de lectură (capacitatea de a înţelege şi de a interpreta 
textele, de a fi un cititor competent şi autonom care să reflecteze la viziunea despre condiţia umană sau condiţia 
umană, despre artă exprimată în textele studiate). 

“Disciplină de frontieră (aşezată în zona de intersecţie a ştiinţelor limbii şi literaturii cu ştiinţele educaţiei 
şi psihologia educaţională), ...orientată... teoretic şi practic”4, limba şi literatura română face să apară efecte 
colaterale privind celelalte discipline, ce pot fi evaluate datorită formării şi dezvoltării la elevi a competenţei 
comunicaţionale şi a performanţei lor de comunicare. Cercetările au demonstrat prin rezultatele nesatisfăcătoare 
obţinute la teste că disciplina în cauză nu exploata suficient competenţa comunicaţională a elevilor la toate 
celelalte discipline şi comprehensiunea cunoştinţelor de specialitate. Se valorificau doar vocabularul şi 
însuşirea logicii discursului în diferite stiluri funcţionale.

Se impune în evaluarea competenţelor elevilor o “abordare multifactorială a limbii”5, văzută ca:
a)“set de reguli” formale (presupune achiziţionarea unui limbaj metalingvistic);
b)“vehicul al comunicării eficiente” (comunicarea lingvistică se va asocia celor enciclopedică şi 

pragmatică);
c)“demers de cunoaştere” a identităţii noastre spirituale şi culturale (se referă la identitatea colectivă şi la 

cea individuală);
d)“vehicul al culturii proprii şi universale”.
Aplicând “modelul comunicativ-funcţional” în predarea integrată a limbii, comunicării şi a textului literar, 

accentul a fost deplasat de la acumularea de cunoştinţe (specifică vechilor programe) spre dobândirea de 
competenţe (un ansamblu de “cunoştinţe dinamice”, adică “potenţiale mobilizabile într-un mare număr de 
situaţii diferite de acelaşi tip”6). 

1  Emanuela Ilie, Didactica limbii române” Iaşi,Ed.  Polirom, 2008, p.9.
2  Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Bucureşti, Ed. Corint, 2010, p.15.
3  Cadrul European de Referinţă pentru Limbi: învăţare, predare, evaluare, Comitetul Director pentru Educaţie, Studierea 
limbii şi cetăţenia europeană, Strasbourg, traducere din limba franceză de Gheorghe Moldovanu, Chişinău, 2003.
4  Alina Pamfil, Limba şi literature română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2003, p.7.
5  Mariana Pavelescu, op.cit., p.16.
6  Adrian  Ghicov, Corelarea în reţea ca premisă a învăţării performante, în Didactica Pro, Revista de teorie şi practică 
educaţională a Centrului European Pro Didactica, nr.6(52), 2008, apud Marilena Pavelescu, op.cit., p.20.
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Documentele Comisiei Europene precizează că termenul competenţa de comunicare desemnează 
“abilitatea de a exprima şi interpreta gânduri, sentimente şi fapte, atât scris, cât şi oral, în cadrul întregului 
spectru de contexte sociale: muncă, familie şi timp liber”7. Competenţa de comunicare nu reprezintă volumul 
de cunoştinţe despre limbajal unui vorbitor, ci valoarea lor funcţională, felul în care generează acţiuni de 
interrelaţionare. 

Pentru a dobândi competenţe de comunicare adecvate, elevul trebuie să joace alternativ roluri diverse în 
cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare a disciplinei Limba şi literatura română: auditor (îi corespunde 
verbul “a asculta”), lector (verbul potrivit este “a citi”), locutor (acţiunea constă în “a vorbi/a verbaliza”) şi 
scriptor (i se ascociază verbul “a scrie”), devenind participant activ în comunicare. 

După Claude Simard8, cele şase componente ale competenţei de comunicare definesc modelul curricular 
al disciplinei, astfel:

# componenta verbală integrează toate componentele limbii (dimensiunea lingvistică, textuală şi 
discursivă);

# componenta cognitivă identifică operaţiile intelectuale implicate în producerea şi înţelegerea limbajului;
# componenta enciclopedică impune cunoaşterea aspectelor lingvistice, textuale şi discursive specifice 

unor domenii de activitate diferite: istorie, tehnică etc;
# componenta ideologică dezvoltă capacitatea de a reacţiona la diverse idei, valori, atitudini, principii 

vehiculate prin discurs;
# componenta literară operează trimiteri literare şi evidenţiază capacitatea de valorificare a creativităţii 

verbale individuale;
# componenta socio-afectivă dezvoltă sentimente şi atitudini ce pot influenţa comportamentul verbal al 

fiecărei persoane.
Programele şcolare mai vechi valorificau parţial dimensiunile amintite de C. Simard, punând accent pe 

componenta verbală şi pe dezvoltarea lingvistică, textuală şi discursivă.
Racordându-se noilor orientări ale curriculumului, programele şcolare în vigoare abordează complementar 

problematica limbajului şi a comunicării, deplasând accentul pe latura pragmatică a învăţării limbii şi a 
literaturii române. Modelul curricular al disciplinei urmăreşte să îi pregătească pe elevi în sensul integrării 
într-o societate bazată pe cunoaştere şi al învăţării pe tot parcursul vieţii, considerat factor-cheie pentru inserţie 
profesională şi incluziune socială. În vederea integrării într-un mediu de lucru dinamic şi competitiv, este 
obligatoriu să privim viaţa profesională ca pe un proces continuu, dublat de educaţia permanentă. La nivel 
european se pot observa adoptarea unor strategii de învăţare de-a lungul vieţii între părţile diferite ale sistemelor 
de educaţie şi formarea profesională, înfiinţarea unor centre specializate, organizarea unor proiecte şi programe 
care să furnizeze sau să faciliteze activităţile de educaţie şi de formare. Conceptul celor trei “L” (“Long Life 
Learning”) introdus de câţiva ani la noi prin deciziile Parlamentului European şi ale Consiliului Europei a dus 
la apariţia unor programe comunitare de formare profesională la nivel preuniversitar şi universitar (“Socrates 
“, “Comenius”, “Grundvig”, “transversale”), al căror scop este promovarea înţelegerii interculturale prin 
cooperare cu diverse ţări. 

De un interes aparte se bucură competenţa culturală în noile programe: impune crearea la educabili a unui 
sistem axiologic, specific comunităţii căreia îi aparţin pentru a conştientiza identitatea intelectuală, afectivă 
şi morală a individului. Cultura realizează deschiderea spre valorile celuilalt, duce la respect. Orizontul 
cultural al unui ins îi asigură descoperirea propriei identităţi. Limba şi literatura română formează, dezvoltă şi 
consolidează competenţa culturală prin accesul dirijat la lectură, cartea fiind un obiect cultural vital, purtător 
al unui univers în care individul se poate regăsi sau la care poate aspira. Literatura oferă modele morale şi are 
efect profund modelator asupra personalităţii cititorului.

7  Cadrul European de Referinţă pentru Limbă: învăţare, predare, evaluare, loc.cit., 
8  Claude Simard, ,Éléments de didactique du français langue première, Montréal, De Boeck et Larcier, 1997, pp 9, 45.
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Preluând “principiul dez-depărtării” al lui G. Liiceanu prezent în “Dans cu o carte”9, Alina Pamfil afirmă 
că unul dintre rolurile cărţilor de literatură dintr-o cultură este de a aduce “în aproapele cititorului, concepţii, 
teme, valori şi stiluri împărtăşite de semenii săi”, permiţându-i “să se integreze într-o cultură spirituală cu 
rădăcini îndepărtate în timp”10.

Adresându-se sufletului şi minţii cititorului prin universul ficţional propus, opera literară poate fi receptată 
diferit, datorită tipurilor variate de lectură realizate (o lectură participativă, inocentă sau una critică, reflexivă). 

În opinia Alinei Pamfil, lectura participativă presupune “complicitate cu subiectivitatea creatoare, 
scufundare în universul imaginar şi identificare cu fiinţele fabuloase care îl locuiesc” pentru a explora lumea şi 
pentru a avea o experienţă catharctică, în vreme ce la al doilea tip de lectură, cel reflexiv, se remarcă “o privire 
de deasupra” care înglobează “componenta lingvistică” (nivelul fonetic, lexical, gramatical şi ortografic) şi 
“textuală a operei, arhitectura de ansamblu a textelor, structurile lor narative, descriptive, argumentative etc.”, 
deoarece reflectarea asupra modelelor de structurare îl ajută pe lector să înţeleagă genurile şi speciile literare, 
specificul acestora şi “modul în care creativitatea se manifestă în această zonă”11. 

Deprinderile de bază, scrisul şi cititul, sunt indispensabile învăţării, deoarece asigură accesul la informaţie, 
prelucrează şi asimilează noi cunoştinţe şi deprinderi în scopul creării universului cultural autohton şi personal. 
Toate celelalte componente trebuie considerate aplicaţii ale domeniilor cunoaşterii regăsite în conţinutul 
tuturor disciplinelor de studiu.

Competenţa de comunicare derivă din competenţa-cheie “a învăţa să înveţi” şi trebuie tratată drept o 
componentă de bază a domeniului definit de citit-scris, regăsibilă în conţinutul competenţelor generale specifice 
disciplinei limba şi literatura română, aşa cum sunt acestea prevăzute în noile programe:

@ -receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
@ -utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare 

monologate şi dialogate;
@ -receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
@ -utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse.
La rândul lui, conţinutul valorilor şi atitudinilor din programele de limba şi literatura română ţine de 

componenta valori a competenţelor–cheie europene: comunicarea în limba maternă, competenţele sociale 
şi civice, sensibilizarea şi exprimarea culturală: cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a 
gustului estetic în domeniul literaturii, stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele 
mesaje receptate,cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului 
limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct 
de vedere social, cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia 
pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural; dezvoltarea interesului faţă de comunicarea 
interculturală.

În şcoală trebuie să se dezvolte echilibrat şi armonios competenţa de comunicare orală, căci ea ocupă cel 
mai mult timp din existenţa omului. Locutorul obţine astfel o poziţie centrală în cadrul procesului, asumându-şi 
conştient rolul în transmiterea mesajului şi manifestându-se în remodelarea acestuia, prin atribuirea conotaţiilor 
particulare care îl definesc.

În procesul de predare, profesorului îi revin sarcinile de a spori la elevi competenţa de exprimare orală 
şi de a creşte calitativ nivelul acesteia, prin apel la elementele ce ţin de retorica şi de semantica discursului 
oral. Rezultă necesitatea de a aborda curriculumul din perspectivă INTER- şi TRANSDISCIPLINARĂ pentru a 
valorifica creator potenţialul semantic al limbajului reflectat în eficienţa comunicării orale şi scrise. Trebuie să 
considerăm operele literare ca mijloc de realizare a educaţiei estetice şi ca produse specifice unui spaţiu cultural 
în care vieţuieşte omul. Mesajul acestor opere va deveni pretext de construire a unor situaţii de comunicare, 
în cadrul cărora este necesar să se precizeze raportul dintre realizarea scrisă şi cea vorbită a limbii române, 
evaluarea dimensiunii estetice a textului, aspectul socio-cultural al acestuia.
9  Gabriel Liiceanu, Dans cu o carte, în Declaraţie de iubire, Bucureşti ,Ed. Humanitas, 2001, p..172.
10  Alina Pamfil, op.cit., p..24.
11  Ibidem, pp..24-25.
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Un deziderat al educaţiei contemporane îl constituie “construirea unei personalităţi autonome, capabile de 
gândire critică şi creativă”12. Acest lucru este posibil prin echilibrarea elementelor care compun personalitatea 
elevului. Conţinuturile programei trebuie să aibă în obiectiv comunicarea culturală, spirituală, interumană etc., 
valorificarea tuturor tipurilor de limbaj (colocvial, poetic, familial, ştiinţific, administrativ), a experienţelor 
culturale provenite din mediile sociolingvistice ale beneficiarului de educaţie: comunitatea, mediul rural/ 
urban, amorf/ cultivat, naţional/ mixt, monocultural/ policultural, familial, şcolar, cultural-artistic13.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, este de dorit ca în selectarea conţinuturilor să se ţină cont de 
interesele elevilor, de accesibilitatea/ adecvarea conţinuturilor cu structurile cognitive şi de comunicare ale 
educabililor, de asigurarea coerenţei cu conţinuturile educaţiei lingvistice în cadrul studiului limbii materne. 
Textele literare alese trebuie “să  satisfacă ... criteriul estetic, să includă diferite genuri şi specii literare, opere 
din creaţia populară şi cultă, aparţinând literaturii naţionale şi universale, cărora timpul le-a dat girul valorii”14.

Remarcăm câteva avantaje ale noilor programe: acordarea oralului unui rol asemănător scrisului, oferirea 
unei mai mari libertăţi profesorului în privinţa alegerii textului, a strategiilor didactice interactive potrivite 
grupului-ţintă, a modalităţilor de evaluare, a integrării conţinuturilor şi a proiectării didactice, a realizării 
planificării/ proiectărilor de unităţi de învăţare.

Referitor la limitele programelor actuale, observăm absenţa referirilor, a recomandărilor şi a sugestiilor 
privind abordarea interdisciplinară/ transdisciplinară a unor conţinuturi (excepţie face programa de clasa a IX-a 
care include conţinuturile “Literatură şi celelalte arte”), a exersării/ practicării comunicării reale, necunoaşterea 
instrumentelor pentru evaluări externe.
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DOSTOIEVSKI ȘI CAMUS
ABSURDUL UNEI CRIME

Prof. Condoiu Elena-Georgiana

Fiodor Mihailovici Dostoievski, (1821-1881) a  fost unul dintre cei mai importanti scriitori ruși, 
ale cărui opere au avut efect profund și de durată asupra prozei din secolul al XX-lea. Adesea prezentând 
personaje cu stări de conştiinţă extreme sau fracturate, operele sale demonstrează un talent extraordinar în 
pătrundere psihologiei umane şi analizarea politicii sociale şi spirituale a societăţii din Rusia epocii sale. Multe 
dintre operele sale au fost profetice şi el a fost un precursor al unor idei moderne. Se spune despre el că este 
părintele existentialismului, în special în „Note din subteran”, volum descris de Walter Kaufmann  drept „cea 
mai bună uvertură pentru existenţialism scrisă vreodată”. El este unul dintre cei mai importanţi scriitori din 
literatura universală, a cărui operă este o strălucită replică literară și filosofică la criza socială și spirituală a 
vremii sale, zugrăvind ciocniri polifonice între personaje originale şi paradoxale, aflate într-o permanentă şi 
pasionantă căutare a armoniei sociale și umane, marcate de un profund psihologism şi tragism. Pătrunzând în 
sufletul „ultimului dintre oameni”, recunoscând valoarea absolută a trăirilor acestuia, scriitorul i s-a alăturat 
Omului generic, pornit în lupta sa împotriva tuturor, i-a purtat tragedia prin toate romanele sale, a ridicat-o la 
rangul de suferintă universală, şi-a împins personajul la revolta impotriva propriei fiinţe. 

Personalitate complexă a culturii franceze, Albert Camus (1913-1960) se afirmă ca scriitor paralel 
şi tangenţial cu formarea unui nou curent ideologic, existenţialismul, al cărui fundament teoretic îl oferă, 
în principal, prin intermediul a două eseuri filozofice (Mitul lui Sisif –1942 şi Omul revoltat -1951), deşi 
toată viaţa a negat această contribuţie. Opera lui Albert Camus cuprinde romane, povestiri, piese de teatru 
şi eseuri, ilustrînd în ansamblu raportul dintre solitar şi solidar în umanitate sau – cum nota biograful său, 
Roger Grenier – „soarele şi umbra unui suflet mediteranean”. Volumele sale de povestiri Reversul şi Faţa, 
Exilul şi împărăţia conţin în formă artistică episoade ale copilăriei algeriene şi chiar momente ulterioare, fără 
să anticipe tematica romanelor. „Moartea fericita” este varianta iniţială a „Străinului” (1942), căruia i-au 
urmat alte doua romane „Ciuma” (1946) şi „Căderea” (1956), ce propuneau două atitudini existenţiale numite 
explicit şi în eseuri: constatarea absurdului existenţei, care dizolvă voinţa, şi lupta, care anulează temporar 
lipsa de sens a vieţii. Piesele de teatru „Caligula” (1938), „Neînţelegerea” (1944), „Starea de asediu” (1948) 
şi „Cei drepţi” (1949) formează dramturgia camusiană care reia în formă dramatizată idei din romane şi eseuri. 
Spre exemplu, cea de-a doua piesă prezintă o situaţie de un tragic absurd: o hangiţă şi mama sa ucid într-o 
seară un client necunoscut, descoperind că acesta le era frate, respectiv fiu, iar de această „neînţelegere” ia act 
străinul – Meursault – în închisoare, citind un articol de ziar, lipit de peretele celulei sale. 

Primul capitol al cărţii „Strainul” stă sub semnul morţii mamei, debutând cu fraza: „Astăzi a murit 
mama. Sau poate ieri. Am primit o telegrama de la azil: „Mama decedată. Înmormântare mâine. Sincere 
condoleanţe.” Asta nu înseamnă nimic. Poate că a fost ieri.”. Apa, lumina, erosul carnal sunt integrate în textura 
din „Strainul” pe măsura ce Meursault trece prin culoarul difuz al experienţei sale absurde. Personajul lui Albert 
Camus trăieşte experienţa absurdului într-o manieră specifica. Pentru Meursault absurdul se configurează prin 
diverse detalii ale hazardului cu care se întâlneşte pe parcursul vieţii sale. Trăirea personajului camusian este 
mediată cu precădere de senzaţii. Lui Meursault îi este foame şi sete, îi este cald şi frig. Universul său de viaţă 
este aplatizat. Meursault nu cunoaşte încă valoarea, deci nu poate stabili încă anumite ierarhii între întâmplări. 
Faptele cotidiene trec pe lângă el ca şi cum s-ar scurge pe niste benzi mecanice. Zgomotul tramvaielor, forfota 
tinerilor din mahalaua oraşului, cafenelele pline sau goale, toate acestea fac parte dintr-un decor al străzii, 
înregistrat fără nici o participare afectivă. Până şi gesturile personale sunt enunţate la modul pur constatativ. 
Spaţiul este plin de obiecte peste care se suprapune rememorarea unui eveniment: „Am vrut sa fumez o ţigară 
la fereastră, dar aerul se răcise şi mi s-a făcut niţel frig. Am închis ferestrele şi, întorcându-mă în cameră, am 
văzut  în oglindă un capăt al mesei pe care lampa mea cu alcool se învecina cu niste resturi de pâine. M-am 
gândit că mai trecuse o duminică, de bine, de rau, că mama era acum înmormântată, că aveam să-mi reiau 
lucrul, şi că, pe scurt, nimic nu se schimbase.”. Albert Camus îl înfăţişează pe Meursault într-o stare de totală 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XX-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Meursault
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indiferentă. Drumul la azil, priveghiul, aspectul oamenilor bătrâni, refuzul lui de-a i se deschide sicriul pentru 
a-şi vedea mama moartă, convoiul de înmormantare, totul este descris ca un decor de film suprarealist. Motivul 
soarelui ce urcă pe cer şi dogorea lui puternică, constituie prima modulție a luminii, proiectate pe această scena 
mută. Momentul evocării nu coincide cu timpul săvârşirii evenimentului. 

Personajul lui Dostoievski este complex și complicat, instinctele rele îmbinându-se cu puritatea, având 
însă o dominanată caracteristică care devine axa caracterului său, și anume mândria.  Trăsăturile psihologice 
și caracteriologice nu sunt însă suficiente pentru a-l caracteriza și concretiza ca o personalitate sau erou literar. 
Ce este Raskolnikov prin trăsăturile sale psihologice? Un student sărac, dar nu mai  sărac decat mulți dintre 
colegii săi, bolnav de o mândrie exagerată, care se izoleaza în „ungherul” său. Însă motorul vieții psihice 
a personajului e dat de ideologia sa, exprimată în „ideile”sale. El acționează sub imboldul unei idei care îi 
mobilizează toate forțele și posibilitățile, concentrându-le într-un singur punct. Caracterul lui Raskolnikov 
este hotărât de ideea care îl stăpâneste, potrivit căreia el este undeva deasupra celorlalți oameni, deasupra 
gloatei. Trebuie să cuteze, să treacă peste orice lege, să atingă absolutul, pentru a-și dovedi că nu e „o făptură 
tremurătoare” și că are dreptul. Conținutul „ideei”este expus clar de Porfiri Petrovici. „În articolul dumnealui 
– spune el – oamenii de împart în „obişnuiţi” şi „neobişnuiţi”. Oamenii trebuie să se supună legilor şi nu au 
dreptul să le calce pentru ca, vedeţi dumneavostră, ei sunt oameni obişnuiţi. Iar cei neobişnuiţi au dreptul 
să comită crime şi să calce orice lege, tocmai pentru că ei sunt oameni neobişnuiţi”. Raskolnikov admite 
ca în unele cazuri conștiința trebuie să dea dezlegare omului de a ucide, de a trece peste legi.  Raskolnikov 
neagă lumea, dar vrea s-o schimbe în numele unui ideal al puterii absolute, al libertății anarhice. El cred 
încă în „armonia universală” și păstrează încă, în setea lui nemărginită de putere, o impresie de motivație 
umanistă. Vrea să stăpânească răul, să ajute pe ceilalți, dar nu e sigur de aceasta. La întrebarea Soniei în 
legătura cu ce-i de făcut  pentru a ieși din situația grea în care se găsește familia Marmeladov, Raskolnikov 
răspunde: „Ce-i de făcut? Trebuie să tai funia odată pentru totdeauna şi să porneşti înainte, fie ce-o fi! Cum? 
Nu înţelegi? Ai să înţelegi mai târziu...Libertate şi putere, mai ales puterea! Puterea asupra tuturor făpturilor 
acestora tremurânde, asupra întregului furnicar!... Iată ţelul! Să nu uiţi!”. El vrea să arăte că nu este „o 
făptură tremurândă”; depășind zidul legalităților, poate să atingă absolutul. Mirajul absolutului l-a dus la 
negarea vietii și Raskolnikov recunoaște în fața Soniei : „N-am ucis ca să o ajut pa mama, astea-s vorbe! N-am 
ucis ca, obţinând mijloace şi putere, să ajung binefăcătorul omenirii. Nu pentru asta! Am ucis şi atâta tot; am 
ucis pentru mine şi, în clipa aceea, desigur, nu mă gândeam deloc dacă am să ajung binefăcătorul omenirii 
sau am sa fiu toată viaţa un  parazit social!... N-a fost banul motivul principal când am ucis, Sonia, altceva 
m-a îndemnat...Acuma văd asta. Înţelege-mă : dacă ar fi să reîncep, poate n-aş mai face-o, dar atunci voiam 
să ştiu dacă sunt şi eu un păduche ca ceilalţi, sau sunt un om în  toată puterea cuvântului”.

Dacă Raskolnikov nu are „cirumstanțe atenuante” în  ceea ce privește săvârșirea crimei sale, alta decât 
cea că voia să facă parte din tagma celor „neobișnuiți”, crima lui Mersault este integrată de scriitor într-o 
conjunctură. Nisipul era fierbinte, soarele ardea, aerul era aprins, iar lama lucitoare a cuţitului părea a fi ca un 
paloş. Actul crimei este departajat în secvenţe mai scurte: “Toată fiinţa mi s-a încordat şi am crispat mâna pe 
revolver. Trăgaciul a cedat, am atins pântecele lustruit al patului armei şi aici, în zgomotul deopotrivă sec şi 
asurzitor, a început totul.” Abia după ce Meursaul trage şi cele patru focuri asupra arabului inert se pare că se 
trezeşte dintr-o stare de buimaceală sau de somn al conştiinţei: ”era ca şi cum aş fi bătut patru bătăi scurte 
în poarta nenorocirii”. Venind pe plaja grupul de prieteni al lui Meursault nu avea nici o intenţie agresivă. 
Întâlnirea cu cei doi arabi dintre care unul era fratele fostei iubite a lui Raymond, cu care aceasta mai avusese 
un conflict, făcea totuşi din Meursault un personaj de rezervă, în cazul în care ar fi apărut al treilea. Când un 
arab scoate cuţitul şi-l răneşte pe Raymond, apoi fuge, acesta i-a dat revolverul lui Meursault, fiindcă era rănit 
la mână. După două ore, arabul era din nou pe plajă iar Meursault înainta în aceeaşi direcţie, din întâmplare, 
orbit de o adevărată baie solară. Evocarea acestei situaţii absurde de către Meursault este elocventă. “ Ştiam 
că e stupid, că nu voi scăpa de soare deplasându-mă cu un pas. Dar am făcut un pas, un singur pas înainte. 
Şi, de astă dată, fară să se ridice, arabul a scos cuţitul pe care mi l-a arătat în soare. Lumina a ţâşnit din oţel 
ca o lamă lungă, strălucitoare, care mă lovea în frunte.” Mersault pare să definească prin absurditatea crimei 
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sale tocmai absurditatea lumii în care trăiește, el fiind condamnat la moarte mai mult nu pentru crima pe care 
o săvârșise ci pentru faptul că nu plânsese la înmormântarea mamei sale.

Personajul dosteievskian constituie un tip literar numai în măsura în care cuprinde esența psihologică a 
omului. Coordonatele lui tipologice nu depind atât de împrejurări și de mediu, cât de trăsăturile sale sufletești, 
de declanșarea unor resorturi care nu întotdeauna sunt previzibile și care găsesc o explicație în anotimpurile 
naturii umane, în influența și atracția pe care o exercită răul. Personajul romanului lui Dostoievski are ceva 
din epoca în care trăiește dar păstrează și unele tăsături esențiale, punând în valoare unele stări de spirit umane 
care se găsesc deasupra epocii și mediului, deoarece vorbesc mai mult de esența omului, de problemele eterne 
ale vieții și existenței, de veșnica luptă dintre eu  și realitate. Neobișnuit, straniu și unic, el este încărcat cu o 
nuanță fantastică, reprezentând căutarea eternă a omului întru găsirea adevărului posibilităților sale. Eroul lui 
Dostoievski vede realitatea ca o forță sau un mecanism condus de legi inumane; în această lume omul se poate 
sprijini doar pe forța lumii sale interioare, fiind singur într-un univers în care domnește sărăcia, arbitrarul, 
haosul și neprevăzutul. În această lume totul e supus unor legi ce rămân necunoscute pentru individ, mai 
ales când el încearcă să le descopere și să le folosească pentru sine. În această lume, răul și binele acționează 
împreună, obligând și silind pe om să găsească forme de apărare a propriei personalități. Eroul lui Dostoievski 
caută să depașească zidul legilor și legalităților morale și naturale printr-o încercare concreta de revolta care 
are drept scop dovedirea faptului că este un erou și nu o creatură tremurătoare.  

Raskolnikov posedă trăsăturile „visătorului”; el este un singuratic care se retrage în carapacea propriilor 
trăiri. Este un înrăit care se ascunde în ungherul și se lasă pradă unor construcții mentale fanteziste. „Şi m-am 
ascuns în colţul meu ca un păianjen. Tu ai fost în vizuina mea, ai văzut...Ştii tu, Sonia, că tavanele joase şi 
odăile strâmte înăbuşesc mintea şi inima? O, cât de mult am urât vizuina aceea! Nu ieşeam zile de-a rândul, 
nu voiam să muncesc şi nici măcar să mănânc, zăceam întruna”. Găsim aici refuzul de a lua legatura cu 
realitatea detestată, refugiul în sine, sentimentele contradictorii față de starea sa, dar și lipasa totală de ocupație 
specifică pentru acest tip de erou. Ungherul lui Raskolnikov nu este doar un refugiu, el constituie și tăria 
acestuia, locul în care își făurăste planurile și de unde caută să-și dovedească puterea. Personajul dostoievskian 
vrea să fie o personalitate independentă, iar dorința de subordonare prin voință a celorlalți oameni constituie 
scopul acțiunii lui Raskolnikov. Dar această atitudine poate fi regăsită și în comportamentul lui Meursault. El 
refuză să se integreze în societate, par total dezinteresant de ce reprezintă  convenția, ca și atunci când este 
întrebat de Maria dacă vrea să se căsătorească; pentru el ceea ce e legat de convenția socială nu îl interesează. 
Nu comunică cu ceilalți și nu are conştiinţa crimei; după comiterea ei, el intră în închisoare cu gândurile unui 
om liber. Refuză avocatul din oficiu, despre care spune mai târziu că nu-l înţelege. La întrebarea judecătorului 
de ce a tras într-un om căzut nu ştie ce să răspundă, iar în privinţa faptei sale mărturiseşte că nu simte nevoia 
să se căiască, fiind doar plictisit. Şi mai ciudate i se par depoziţiile martorilor (prieteni, oameni de la azil), 
care insistă asupra faptului că nu a plâns la înmormantare, a fumat, nu şi-a iubit mama etc. Juraţii au fost şi ei 
neplăcut impresionaţi de faptul că, după decesul mamei, Meursault s-a dus la film şi a făcut dragoste. Procesul 
lasă astfel impresia că totul este adevarat şi nimic nu-i adevărat, Meursault fiind gata să-l întrebe pe avocat 
cine este totuşi acuzatul? Dar motivaţia acuzatului (soare, zăpăceală) stârneşte ilaritate, iar avocatul pledează 
pentru o crimă logică, deşi calculată cu anticipaţie. Tocmai aceasta atitudine de indiferență a lui față de 
convențiile lumii este cea care îl condamnă în final. Scris înainte de „Mitul lui Sisif”, romanul „Străinul” este 
infuzat de climatul sensibilităţii absurde. Meursault se întâlneşte cu absurdul din întâmplare. El este ca insul 
anonim, omul în stare de somnolenţă, care însa nu a descoperit absurdul decât la moarte. Intriga romanului este 
alcatuită ca o povestire. Accentul cade pe evenimente mari şi mici, amestecate în mod pragmatic. Amănuntele 
sunt aglomerate masiv, informaţiile colaterale evenimentului central iniţial (moartea mamei) sunt gata să-l 
sufoce pe acesta. Camus, în romanul „Strainul” face apel la tehnica detaliului prin intermediul căruia reuşeşte 
să facă o descrierea amănunţită a peisajelor, portretelor atât morale cât şi fizice: ”Era o sală foarte luminoasă, 
văruită , cu plafon de sticla. Drept mobile, scaune şi capre în formă de X. Pe două din ele era aşezat, în 
mijlocul sălii, un sicriu alb cu capacul pus. Se vedeau numai şuruburile încă nestrânse, sclipind pe scândurile 
vopsite cu coaja de nucă. Lângă siciru stătea o infirmieră arabă în halat alb, legată la cap cu o basma 
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colorată” (descrierea camerei unde era aşezată doamna Meursault moartă), ”După-amiaza era frumoasă. 
Totuşi, pavajul  era slinos, trecătorii rari şi încă grăbiţi. Erau în primul rând familii care mergeau la plimbare, 
doi băieţaşi în costume de marinari, cu pantalonii scurţi, cam stingheriţi în hainele lor ţepene, şi o fetiţă cu o 
fundă mare roz şi pantofi negri de lac. În urma lor, o mama enormă, în rochie de mătase cafenie, şi tatăl, un 
omuleţ destul de plăpând, pe care-l cunoşteam din vedere. Purta pălărie de pai, papion şi baston în mână.” 
(descrierea imaginii drumului principal din faţa camerei lui Meursault). Uneori detaliile sunt prea abundente şi 
pot provoca o citire mai greoaie a textului care oboseşte cititorul îndemnându-l fară oprire să realizeze pe plan 
mental schiţe vizulale ale informaţiilor interceptate. Relatarea se face la persoana întâi. Naraţia descriptivă este 
total golită de orice participare afectivă. “Astăzi a murit mama. Sau poate ieri, nu ştiu. Am primit o telegramă 
de la azil: <<Mama decedată. Înmormântarea mâine. Sincere condoleanţe>>. Asta nu înseamna nimic. Poate 
a fost ieri.” Accentul cade pe atmosfera de plictis si indiferenţă. Peste aceasta, autorul suprapune întâmplări 
şi personaje banale, situate la marginea trivialului. Naraţiunea colectează astfel, în peisajul ei vag colorat, 
portretul unui bătrân (Salamano) care şi-a pierdut câinele, istorisirile unui vecin dubios (Raymond Sintes) 
despre încurcăturile lui amoroase şi conflictul cu un necunoscut etc. Apropierea de evenimentul fundamental 
al romanului este lentă şi aproape imprevizibilă. Acuplarea cu o tânără funcţionară nu ridică tensiunea intrigii. 
“În timp ce ne îmbrăcam pe plajă, Maria mă privea cu ochi stralucitori. Am sărutat-o. Din clipa aceea nu 
am mai vorbit. Am strâns-o lângă mine şi ne-am grăbit să găsim un autobuz, să ne întoarcem, să mergem la 
mine şi sa ne aruncam pe pat.” Atunci când Meursault este întrebat de Maria dacă vrea să se casătorească, 
este evident că pentru el faptul acesta nu prezintă nicio importanţă. Trăirea cantitativă a acestui personaj este 
absolut întâmplătoare, viaţa găsindu-se sub semnul provizoratului până la faza finală a existenței sale. De 
aceea putem spune că până şi confruntarea cu evenimentul-destin (crima) are un caracter întâmplător. 

Cine a suferit, poate să capete iertarea și să-și găsească armonia sufletească. Raskolnokiv învie prin 
dragoste. „Primeşte suferinţa şi ispăşeşte-ţi vina cu ajutorul ei...” îi recomandă Sonia lui Raskolnikov, iar 
anchetatorul va adăuga : „...suferinţa este mare lucru (...) în suferinţă este o idee”. Dar Mersault nu învie 
prin dragostea tocmai pentru că el nu este capabil de nici un simțământ, de nicio conștientizare. El nu acceptă 
nimic din ceea ce ar putea veni din exteriorul lumii sale interioare. Dacă existenţa nu are sens, nici timpul nu 
are sens. După descoperirea absurdului, eroul lui Camus moare fără speranţă şi regrete. El nu evoluează, dar 
se poate spune că involuează pentru că nu acceptă nicio portiță de scăpare din lumea sa. Mișcarea eroului lui 
Dostoievski are loc ca pe o spirală. Nu este o evoluție, nicio transformare, ci are loc doar o descoperire tot mai 
profundă și mai profundă, în conflicte încordate, interne și externe, a acelei idei. Eroul nu se schimbă, ci doar 
se zbate necontenit și tot mai dramatic, și tocmai de aceea el va reuși să se salveze. Tocmai această zbatere a 
sa este cea care îl va salva, pe când la Meursault nu există nicio zbatere și deci nicio speranță.
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