
IN MEMORIAM 

TATIANA SLAMA-CAZACU 
(25 ianuarie 1920 – 6 aprilie 2011) 

Miercuri, 6 aprilie 2011, în vârstă de 91 de ani, s-a stins din viaţă prof. univ. 
dr. docent Tatiana Slama-Cazacu, personalitate de prim rang a ştiinţei şi psihologiei 
româneşti. Dispariţia sa reprezintă o grea şi irecuperabilă pierdere pentru ştiinţă şi 
pentru toţi cei care au cunoscut-o şi au apreciat-o pentru multiplele sale calităţi şi 
trăsături umane inegalabile puse în slujba învăţământului şi cercetării româneşti. 

Prof. dr. Tatiana Slama-Cazacu s-a născut în Bucureşti la data de 25 ianuarie 
1920 din părinţii George Slama de profesie avocat şi Maria Constantinescu. 
Studiile medii şi le-a făcut în Bucureşti la liceul „Domniţa Elena”, iar pe cele 
superioare la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, unde a 
obţinut licenţe în litere, filozofie, psihologie, filologie modernă. După o serie de 
dificultăţi create de reprezentanţii regimului comunist a reuşit să susţină teza de 
doctorat în psihologie cu tema Limbaj şi context în anul 1966. Câţiva ani mai târziu 
a obţinut titlul de doctor docent în ştiinţe pentru activitate îndelungată de mare 
valoare, cu contribuţii de seamă la progresul ştiinţei. În primii ani după absolvirea 
facultăţii a lucrat în învăţământul mediu. Din anul 1949 până în 1952 a fost asistent 
universitar la Facultatea de Psihologie a Universităţii din Bucureşti, de unde a fost 
scoasă din motive politice: tatăl său, avocat liberal, fusese arestat. 

Între anii 1954 şi 1968 a lucrat în cercetarea ştiinţifică la Institutul de Psihologie 
al Academiei Române. A fost şef al laboratorului de psihologia limbajului şi apoi 
şef al secţiei de psihologie generală. Din anul 1968 s-a transferat la Facultatea de 
Litere a Universităţii din Bucureşti, unde, în calitate de profesor universitar, a 
predat în premieră cursuri de psiholingvistică şi lingvistică aplicată, înfiinţând, 
totodată, primul laborator de psiholingvistică din România. În anul 1969 a obţinut 
dreptul de a conduce doctorate în psihologie şi ceva mai târziu în lingvistică. 

Activitatea profesională a Tatianei Slama-Cazacu s-a împletit strâns cu 
activitatea marilor personalităţi ale psihologiei româneşti în eforturile lor de a 
reconstrui psihologia ştiinţifică în ţara noastră pe baza unor principii filozofice noi. 
Împreună cu acad. Mihai Ralea, prof. univ. dr. Gh. Zapan, dr. C. Botez, dr. Traian 
Herseni, prof. univ. dr. Ursula Şchiopu ş.a., Tatiana Slama-Cazacu a participat activ la 
construirea şi fundamentarea sistemului de instituţii psihologice reprezentative pe plan 
naţional, eforturile sale organizatorice fiind foarte importante. Tatiana Slama-Cazacu a 
fost membră fondatoare a Asociaţiei Psihologilor din România, mulţi ani îndeplinind în 
cadrul acesteia funcţia de secretar general. A contribuit, de asemenea, la înfiinţarea 
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Revistei de psihologie şi a periodicului în limbi străine Revue roumaine de sciences 
sociales, serie de psychologie, în cadrul cărora a îndeplinit funcţia de redactor 
responsabil adjunct. 

În cercetările proprii, sau în colaborare cu colectivele de cercetare pe care le-a 
condus, T. Slama-Cazacu a promovat neabătut un spirit ştiinţific riguros, bazat pe 
originalitatea ipotezelor şi obiectivelor urmărite, utilizarea unor metode ştiinţifice 
moderne, în condiţiile utilizării experimentului de laborator. A luptat cu abnegaţie 
şi perseverenţă pentru promovarea psihologiei în ţara noastră şi peste hotare. 

Prof. dr. Tatiana Slama-Cazacu rămâne în memoria şi conştiinţa noastră ca 
una dintre cele mai reprezentative şi mai creative personalităţi ale psihologiei şi 
psiholingvisticii româneşti. Activitatea sa excelentă, deosebit de valoroasă, este 
importantă, semnificativă pentru un ansamblu de ştiinţe şi ramuri ale ştiinţelor pe 
care le-a cultivat, printre care amintim: psihologia, filozofia, arta, literatura, lingvistica, 
psiholingvistica, sociolingvistica, semiotica ş.a. T. Slama-Cazacu a fost un mare 
om de cultură, un profesionist talentat, desăvârşit, care a lăsat în urma sa o operă 
ştiinţifică vastă, extraordinar de valoroasă, cu multe contribuţii inovatoare, importante 
nu numai din punct de vedere teoretic, ci şi practic, aplicativ în diverse domenii. A 
publicat peste 35 de cărţi şi peste 400 de articole în reviste din ţară şi străinătate în 
edituri de cel mai înalt prestigiu, în cele mai mari ţări din lume, de pe toate 
continentele. Redăm mai jos titlurile celor mai importante cărţi ale Tatianei Slama-
Cazacu: 

– Relaţiile dintre gândire şi limbaj în ontogeneză, Bucureşti, Editura 
Academiei, 1957; 

– Limbaj şi context, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959, traducere în limba 
engleză, Editura Mouton The Hague, 1961, traducere în limba spaniolă, Barcelona, 
Mexico, Grijalbo, 1970; 

– Dialogul la copii, Editura Academiei, 1961, tradusă ulterior în limba cehă, 
Praga, 1964, limba engleză, Editura Mouton The Hague, 1977; 

– Comunicarea în procesul muncii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1964; 
– Introducere în psiholingvistică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, traducere 

în limba franceză, Paris, 1972, în limba engleză, Editura The Hague Mouton, 1973, 
traducere în limba italiană, Padova, Patron, 1973; 

– Psicolingvistica aplicada ao enseno de languas, Sao Paulo, 1979; 
– Psycholinguistique appliqué. Problèmes de l’enseignement des langages, 

Paris-Bruxelles, 1981; 
– Analisi contestuale-dinamica del teste leterario, Bari, 1984; 
– Psiholinvistica, o ştiinţă a comunicării, Bucureşti, Editura All, 1999, o 

lucrare foarte amplă, care este de fapt un veritabil tratat de specialitate; 
– Stratageme comunicaţionale şi manipularea, Iaşi, Editura Polirom, 2000; 
– Viaţă, personalitate, limbaj. Analize contextual-dinamice de texte literare, 

Bucureşti, Editura Minerva, 2007. 
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În afara monografiilor şi tratatelor menţionate, Tatiana Slama-Cazacu a 
publicat împreună cu alţi autori numeroase cărţi colective, culegeri, apărute sub 
redacţia sa, în ţara nostră şi peste hotare, cu participarea unor specialişti străini, de 
mare prestigiu precum R. Titone, H. Dechert, M. Raupach, Giuseppe Mininni ş.a. 

Opera ştiinţifică a prof. univ. dr. Tatiana Slama-Cazacu include, de asemenea, 
peste 100 de articole apărute în reviste de psihologie sau psiholingvistică de un 
înalt prestigiu, din străinătate cum sunt: Mẻlange linguistiques, Oslo, 1957, Forfa 
Briefe, Gernania, 1963, Revista mexicana de sociologia, Mexico, 1975, Linguistiques, 
Olanda, 1963, Langage et comportement, Grenoble, 1965, Bulletin de psychologie, 
Paris, 1968, 1969, Revista di psicologia sociale, Torino, 1965, 1967, Anuario de 
letras, Mexico, 1973, Soziologie der sprache, Koln, 1971, Language and man, 
Mouton, Paris, 1976, Anuario de Barcelona, 1983, 1954, Voprosî psihologhii şi 
multe altele pe care nu le mai menţionăm aici. 

Tatiana Slama-Cazacu a fost un participant activ, aproape constant la marile 
congrese internaţionale de psihologie, lingvistică sau psiholingvistică, de cele mai 
multe ori în calitate de invitat de onoare din partea organizatorilor, sau în calitate 
de trimis oficial din partea României. În cadrul congreselor, conferinţelor interna-
ţionale, a organizat şi condus simpozioane, şedinţe tematice. A prezentat rapoarte 
în şedinţele plenare ale congreselor sau rapoarte de specialist discutant la anumite 
simpozioane. Remarcăm în special participarea sa la dezbaterile care au avut loc în 
cadrul congreselor organizate de IUPS (Uniunea internaţională de psihologie 
ştiinţifică): congresul al 18-lea (Moscova, 1966), congresul 19-lea (Londra, 1969), 
congresul al 21-lea (Paris, 1976), unde a organizat şi condus simpozionul Ontogeneza 
sintaxei şi semanticii, congresul al 22-lea (Leipzig, 1980) în cadrul căruia a 
organizat şi condus simpozionul Raţionamentul în copilărie. Raţionamentul cu sau 
fără limbaj. Tatiana Slama-Cazacu a participat constant la congresele internaţionale 
organizate de Asociaţia internaţională de lingvistică aplicată (AILA): Nancy, 1964, 
1966, Simposium of Paedolinguistics (Praga, 1970), al 9-lea Congres internaţional 
de lingvistică (Paris, 1972), al 19-lea Congres internaţional de antropologie şi 
ştiinţe etnologice (Chicago,1973), Congresul internaţional de semiotică (Milano, 
1974), Congresul AILA, Avanposturile psiholingvisticii aplicate (Bruxelles, 1984), 
al 12-lea congres internaţional de lingvistică (Tokio, 1982), al 7-lea congres 
internaţional de lingvistică (Bruxelles, 1984), al 14-lea congres internaţional de 
lingvistică (Berlin, 1987), congresul internaţional AILA (Grecia, 1991), unde 
organizează simpozionul Contribuţiile psiholingvisticii la îmbunătăţirea comunicării, 
simpozionul cu tema Limbile în Europa de mâine (Nancy, 1990), Conferinţa 
internaţională asupra procesării limbii vorbite (Yokohama, Japonia, 1994), al 4-lea 
congres al ISAPL (Bologna, 1994), unde a prezentat un raport în plenară pe tema 
Psiholingvistica o ştiinţă conectată multidisciplinar, al 7-lea congres internaţional 
al ISAPL (Polonia, 2004), al 9-lea congres al ISAPL (Porto Alegre, 2007), congresele 
Natural language processing (Cobe, 1992, 1995) ş.a. 
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Pe baza unei orientări teoretice noi, inovatoare, Tatiana Slama-Cazacu a 
pledat pentru studiul omului şi al limbii ca întreg, în relaţia sa cu realitatea socială. 
Cele mai importante dintre cercetările sale au fost consacrate limbajului şi 
comunicării sociale. A cercetat sistematic formarea conceptelor, relaţiile dintre 
gândire şi limbaj, raţionamentul, relaţia dintre verbal şi nonverbal în comunicare. 
În schema comunicării, în care, tradiţional, erau incluse relaţiile dintre emiţător şi 
receptor, prin intermediul unui cod, Tatiana Slama-Cazacu a introdus elemente noi: 
„contextul emiţătorului” şi „contextul receptorului”. A demonstrat organizarea 
contextuală a emiterii şi interpretării mesajelor receptate, în relaţiile lor dinamice 
reciproce. A formulat, demonstrat şi validat prin numeroase serii de experimente 
teoria şi metodologia contextual dinamică a comunicării, cu largă recunoaştere din 
partea specialiştilor din ţara noastră şi din străinătate. Teoria fundamentată de 
Tatiana Slama-Cazacu a obţinut noi validări practice în analiza textelor literare ale 
unor scriitori celebri, în sintaxa mixtă dialogată şi ulterior în alte domenii de interes 
practic, în special în domeniul educaţiei, învăţării limbilor străine, în domeniul 
traducerilor şi manipulării lingvistice. Cea mai importantă realizare ştiinţifică a  
d-nei Tatiana Slama-Cazacu o constituie construcţia psiholingvisticii teoretice şi 
aplicate ca ştiinţă autonomă cu caracter inter şi multidisciplinar, situată la graniţa 
dintre psihologie, lingvistică şi alte ştiinţe conexate. 

În activitatea sa, Tatiana Slama-Cazacu a dat dovadă de abilităţi organiza-
torice în toate funcţiile de onoare pe care le-a îndeplinit în ţara noastră şi peste 
hotare. În calitate de secretar general al Asociaţiei psihologilor români şi de redactor 
responsabil adjunct al Revistei de psihologie, a organizat împreună cu un comitet 
primele două Conferinţe Naţionale de Psihologie din ţara noastră (1966 şi 1968, 
ultima fiind cu participare internaţională). A înfiinţat şi condus Grupul Român de 
Lingvistică Aplicată, cu care a avut colaborări ample şi a publicat 10 volume. 

În anul 1982, Tatiana Slama-Cazacu a propus înfiinţarea „Societăţii interna-
ţionale de psiholingvistică aplicată” (ISAPL) cu congrese trienale. În anul 1985 a 
devenit preşedinte al acestei societăţi, iar ulterior preşedinte de onoare. A fost 
membră a mai multor asociaţii internaţionale de psihologie: membră la IUPS, Asociaţia 
internaţională de psihologie aplicată, Asociaţia de psihologie socială experimentală, 
Asociaţia psihologilor de limbă franceză. A condus, în calitate de redactor şef, timp 
de mai mulţi ani, prestigioasa revistă de psiholingvistică (International Journal of 
Psycholinguistics), apărută mai întâi în Olanda şi apoi în Japonia. 

În cursul vieţii, Tatiana Slama-Cazacu s-a bucurat de un binemeritat prestigiu 
ştiinţific, atât în ţara noastră, cât şi peste hotare. A fost laureată cu premiul Academiei 
Române „Nicolae Bălcescu” pentru volumul Dialogul la copii (1963). A fost 
primul psiholog român care a primit titlul de doctor docent în ştiinţe. I-a fost 
conferit titlul de doctor honoris causa al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea 
de Psihologie, Sociologie (2000). A fost de două ori sărbătorită festiv în cadrul 
unor congrese internaţionale, prilej cu care au fost editate volume de lucrări omagiale 
scrise în cinstea sa: Congresul al 4-lea al ISAPL, Bologna, 1994, volum omagial 
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Dynamic contexts of language. Papers in honor of Tatiana Slama-Cazacu, 
Bologna, Editura CLUEB, Giuseppe Mininni (editor), şi, de asemenea, Psycholinguistic 
studies. Papers in honor of prof. dr. Tatiana Slama-Cazacu, Penca Baltova (editor), 
Sofia, 2007. Tatianei Slama-Cazacu i-au fost acordate pagini în principalele 
dicţionare de psihologie apărute în ţară şi peste hotare. A primit numeroase distincţii 
internaţionale: pagini în Who is Who, în International Directory of distinguishied 
leaderships, ABI, 2000, Great minds of 21th century, IBS, 2003, etc. 

Mari specialişti în psiholingvistică, români şi străini i-au studiat lucrările, 
deseori traduse în mai multe limbi, le-au citat şi comentat în termeni elogioşi. 

Opera vastă a prof. dr. Tatiana Slama-Cazacu conţine numeroase idei valoroase, 
care, sperăm, vor inspira tinerilor studenţi, doctoranzi în psihologie sau psiho-
lingvistică noi dezvoltări creatoare în direcţii deja schiţate de d-sa. 

În aceste momente grele pentru noi şi colaboratorii săi apropiaţi ne plecăm cu 
smerenie în faţa sa, îi mulţumim cordial pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru 
revista noastră şi pentru ţara noastră şi îi dorim odihnă veşnică în pace şi linişte, 
departe de mizeriile morale ale lumii pe care tocmai a părăsit-o. 

C. Voicu, Maria Moţescu, Grigore Nicola 


