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Nicolae Juravschi (n. 1964,
Chircãieºti, jud. Tighina), spor -
 tiv român. Este medaliat cu
argint la Olimpiada de la
Atlanta (1996) ºi dublu cam-
pion olimpic la Seul (1988), la
proba caiac.
De asemenea, Nicolae Jurav s chi
devine campion mondial în
1988, 1989, 1990, 1991.
Doar un om cu un caracter
pu   ter nic a putut obþine ase -
me nea victorii.

MihaiCimpoi (n. 1942, Larga,
jud. Edineþ), critic ºi istoric li te -
rar român. A scris studii con-
sacrate literaturii clasice ºi
contemporane (Disocieri, Cica -
tri cea lui Ulise).
Este autor de eseuri despre
poe tica lui Mihai Eminescu
(Narcis ºi Hyperion, Heide gger
ºi Emi nescu), Grigore Vie ru
(În toar cerea la izvoare). A scris
O istorie deschisã a literaturii
ro mâne din Ba sa rabia. Cartea
Narcis ºi Hype rion a fost recu -
noscutã drept una dintre cele
mai bune zece cãrþi ale se colu-
lui XX editate în Basarabia. 
Mihai Cim poi este membru al
Aca demiei de ªtiinþe din Re -
publica Moldova, membru de
onoare al Academiei Române.

Nu toþi oamenii pot fi Ciceroni ºi Platoni,
Virgili sau Homeri, dar toþi pot fi oameni buni.

(Petrarca)

Mircea Eliade a fost tînãrul care
a învãþat singur italiana ca sã-l
poatã citi în original pe Giovanni
Papini ºi engleza ca sã-l asimileze
pe Frazer.

Peste ani avea sã devinã Doc tor
Honoris Causa al mai multor uni-
versitãþi: de la Yale (1966), din 
La Plata, Argentina (1969), Chi-
cago (1970), Lancaster (1975),
Paris (Sorbona, 1976), Washing ton
(1985). Mem bru al Academiei Ame -
ri cane de Arte ºi ªtiinþe (1966), al
Academiei Bri tanice (1970), Aus -
triece (1973), Bel giene (1975).

Liceanul Mircea Eliade a luptat
cu sine însuºi, im punîndu-ºi o
dis ciplinã de fier în muncã, lucrînd
pînã noaptea tîr ziu, fericit cã ºi-a
învins propriile slãbiciuni. Ca sã
ajungã la numai patru ore de
somn pe noapte, a fãcut o înde -
lungatã „ucenicie“: „Timp de mai
multe luni, mã culcam în fiecare
noapte cu cîteva minute mai tîrziu
decît noaptea precedentã ºi pu -
neam deºteptãtorul sã sune cu un
minut mai devreme. Cînd reuºeam
sã-mi scur tez somnul cu un ceas,
mã opream ºi nu mai schimbam
mi nutarele cîteva sãptãmîni. Apoi
reluam experienþa, mic ºorînd zil-
nic raþia de somn cu unul sau
douã minute.

Nu pot spune cã mi-a fost
uºor. Uneori, cînd prelungeam
lecturile dupã douã noap tea, nu
pu team adormi timp îndelungat.
Dar eu mã încãpãþînam sã nu þin

seama de aceste insomnii, ci con-
tinuam sã numãr orele ºi mi -
nutele pre  des  ti  na te som      nu lui din
clipa în care stinse sem lu mina ºi
mã culcasem.

Alteori mi se
fãcea somn dupã
prînz, mai ales
vara, ºi dacã ve -
deam cã toate
cafelele pe ca re
le beam ºi toatã
apa rece pe care
mi-o aruncam pe
obraji rã mî neau

fãrã efect, mã culcam pentru o
jumãtate de orã cu deºteptãtorul
alãturi. Dar nu uitam sã scad
aceastã jumãtate de orã din som-
nul de noapte.

Eu nu mi-am pierdut timpul.
Am muncit. Muncã continuã, sta-
tornicã, rãbdãtoare, înflã cãratã de
sfîntul entuziasm al cunoaºterii,
strãbãtutã de fiorul vieþii interioa -
re. Munca pe care o îndepli neam
gemînd, strigîndu-mi izbînda sau
du rerea, cu faþa încordatã sau îm -
pietritã, cu ochii încleºtaþi de þin tã.
Noaptea adormeam re gre tînd cea-
surile pe care trebuia sã le petrec
ne miº cat, oftînd în somn. Mã
deºteptam în rãcoarea zorilor, mã
îmbrãcam tremurînd ºi mã aºezam
la masã.

Toate acestea sînt victorii pe
care le-am obþinut zi cu zi eu în-
sumi“. 

(Mircea Eliade, Amintiri, Mansarda)

Eu sînt autorul caracterului meu
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Citiþi textul. Cu cine se lupta Mircea Eliade pentru a-ºi forma un caracter puternic?

Citiþi propoziþiile/ fragmentele care explicã:
• de ce Mircea Eliade a învãþat italiana ºi engleza;
• ce a fãcut tînãrul Mircea pentru a ajunge la numai patru ore de somn;
• cum proceda atunci cînd i se fãcea somn dupã prînz.

Recitiþi textul în gînd ºi scrieþi toate cuvintele care se referã la tema Caracterul meu.

3.1. Alcãtuiþi cu ele îmbinãri de cuvinte/ enunþuri/ un text coerent.

Cînd se simþea fericit liceanul Mircea Eliade?

Cum încerca el sã-ºi alunge somnul?

Indicaþi fragmentul de unde rezultã cã Mircea Eliade ºi-a impus o disciplinã se -
verã a muncii.

Se vorbeºte în text despre ocupaþiile liceanului în timpul liber? Argumentaþi.

Demonstraþi, în baza textului, cã Mircea Eliade a reuºit sã-ºi formeze un caracter
puternic.

Împãrþiþi textul în fragmente logico-semantice. Intitulaþi-le cu expresii, enunþuri etc.

Propuneþi un alt titlu pentru acest text. Argumentaþi-l.

Recitiþi textul în gînd. Lucrînd în perechi, determinaþi care este propoziþia principalã.
Motivaþi alegerea.

Redaþi conþinutul unui fragment la alegere.

Faceþi, în scris, rezumatul fiecãrui fragment (lucraþi în echipe).

13.1. Împãrþiþi cadranul ceasului din imagine astfel încît sã corespundã numãru-
lui de fragmente ale textului.

13.2. Plasaþi pe cadran fiºele cu rezumatul fiecãrui fragment în ordine fireascã.

13.2.1. Prezentaþi rezumatul textului.

deºteptãtor – ceas care sunã
automat la o orã
stabilitã

insomnie – lipsã de somn; aici: 
reducerea duratei
somnului

savant – sin.: învãþat
minutar – acul care indicã

minutele

a asimila – óñâàèâàòü

a-ºi impune – çàñòàâèòü

ñåáÿ

a învinge – sin.: a birui
a scurta – aici: a micºora
a relua – re + lua

(din nou)
a se încãpãþîna – óïðÿìèòüñÿ

ferm – sin.: hotãrît,
categoric

îndelungat – de la lung
precedent – ïðåäûäóùèé
predestinat – ïðåäíàçíà-
 ÷åííûé

lume – univers, cosmos
lume – oameni, societate

lunã – astru, satelit al Pãmîntului
lunã – perioadã de timp egalã cu a douãsprezecea parte din an

Lexic

Omonime

Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

R
S
T

R
S
T

9.

10.

11.

12.

13.
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Care a fost pentru voi cea mai utilã informaþie din text? De ce?

Exprimaþi-vã opinia referitor la subiectul textului. Cu ce sînteþi/ nu sînteþi de acord?

Alcãtuiþi fiºa de identitate a personajului din text.

Citiþi ºirul trãsãturilor de caracter negative. Ce cuvinte noi aþi aflat?

Fãþarnic, viclean, limitat, distrat, nehotãrît, incult, invidios, leneº,
needucat, mincinos, agramat, mediocru.

19.1 Care dintre aceste trãsãturi vã displace cel mai mult? De ce?

Numiþi cîteva personaje din diferite opere artistice ºi calitãþile prin care s-au ma -
nifestat ele.

• Traian, din legenda Dochia ºi Traian, este ambiþios ºi hotãrît.
• Vitoria, din romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, este o femeie frumoa -

sã, deºteaptã, iubitoare, dar ºi insistentã, hotãrîtã ºi îndrãzneaþã. Numai o
femeie ca ea putea sã afle adevãrul despre moartea soþului sãu.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Model:

În adolescenþã, Mircea Eliade ºi-a impus o disciplinã de fier pentru a avea timp sã
facã lecturi serioase, care l-au ajutat mai apoi sã devinã o mare personalitate. Voi
cum vã repartizaþi timpul?

Relataþi experienþe similare celei din text (filme, cãrþi, viaþa altor personalitãþi).

Caracter Inteligenþã

conºtiinþã deosebitã
a poseda culturã

a-ºi forma gîndire
etc. etc.

22.

Model:

21.Citiþi afirmaþia lui Mihai Eminescu. Scrieþi, timp de 3 minute, cît mai multe cuvinte
care s-ar asocia cu cuvintele-cheie din afirmaþia de mai jos (lucraþi în echipe).

Între caracter ºi inteligenþã n-ar trebui sã existe alegere. Inteligenþe
se gãsesc adesea, caractere foarte arare (rar).

21.1. Comentaþi, în 4-5 enunþuri, aforismul lui Mihai Eminescu, folosind lanþurile
asociative pe care le-aþi scris.

Alcãtuiþi un dialog (cîte patru replici), utilizînd cuvintele de la rubrica Lexic:

a asimila, a învinge, deºteptãtor, ferm, îndelungat, precedent, a-ºi impune.

Completaþi propoziþiile cu pronumele de întãrire adecvate.
1) Du-te de mori pentru binele moºiei dumitale, cum ziceai tu ...

(Constantin Negruzzi)
2) Dorul de sine ... îl face mai om. 

(Ion Vatamanu)

23.

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent
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Pronumele de întãrire

Pronumele de întãrire are rolul de a întãri, de a
pune în evidenþã persoana la care se referã.

Pronumele de întãrire se formeazã prin adãuga rea
formelor scurte ale pronumelui reflexiv (mi, þi, ºi,
ne, vã, le) la rãdãcinile: însu-, însã-, înºi-, înse-.

3) În cãminul familiei tinerii sã respecte pe pãrinþii lor; în afarã de
cãmin – pe toatã lumea, în singurãtate – pe ei ...

(Demetrius)
4) Eu ... port rãspunderea pentru cele întîmplate.

masculin însumi feminin însãmi
singular însuþi singular însãþi

însuºi însãºi

masculin înºine feminin însene
plural înºivã plural însevã

înºiºi însele

1) Merg sã vãd eu însãmi ce e acolo.
2) Cunoaºte-te pe tine însuþi.
3) Dumneavoastrã înºivã nu vi se pare cã nu aveþi dreptate?

Scrieþi pronumele de întãrire la forma cerutã.

Exemple

24.

1) La seminarul de mîine studenta (pers. III, sg., fem.) ... va susþine o co mu -
nicare.
2) Voi explica motivul eºecului copiilor (pers. III, pl., masc.) ...
3) Din cauza caracterului ei neechilibrat, sora (pers. III, sg., fem.) ... a avut
de suferit.
4) Dacã tu ai dispãrea/ ªi din rîsu-mi, ºi din plînsu-mi,

Te-aº gãsi în sinea mea,/ Te-aº zidi din mine (pers. I, sg., masc.) ... 

(Adrian Pãunescu)

Eu însumi n-aº dori sã am un ca -

racter agresiv ca al colegului meu.

dificil
infernal
nihilist
instabil
greoi

Tu însãþi, dacã vei persevera pentru a
avea un caracter puternic, vei învinge.

echilibratã
fermã

statornicã
optimistã

bunã

25.

Model:

Alcãtuiþi propoziþii cu cuvintele de mai jos, utilizînd Lexicul de la acest subiect.

Pronumele de întãrire, în limbajul actual, se folosesc foarte rar. În
locul lor apar construcþiile de tipul: chiar eu, chiar tu etc. sau eu
singur (ã), tu singur (ã), el, ea singur (ã) etc.
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26.

27.

Diverse — Diversitas 

Citiþi informaþia.
Jack London a absolvit ºcoala primarã la 13 ani, fiind unul dintre cei mai
buni elevi, însã nu a avut posibilitatea sã-ºi continue studiile. Aºa a
devenit vînzãtor de ziare, mãturãtor de stradã, hamal, pescuitor de stridii,
lucrãtor la o fabricã º.a.m.d. I se plãtea foarte puþin, iar cea mai scurtã zi
de muncã dura 10-12 ore. În aceste condiþii insuportabile, nu uita totuºi
sã-ºi facã timp pentru lecturã. Citea pînã noaptea tîrziu, cînd îl dobora
somnul ºi adormea deasupra cãrþilor. Se trezea în zori, neodihnit, îºi
punea o coajã de pîine în buzunar ºi, tremurînd de frig, o lua iute spre fa-
bricã, alergînd sã se dezmorþeascã...

29.1. Cum credeþi, ce trãsãturi de caracter l-a fãcut pe tînãrul Jack London sã
munceascã pînã la jertfire de sine? Argumentaþi.

29.2. Scrieþi, ce trãsãturi aþi putea prelua de la aceastã persoanã pentru for-
marea caracterului propriu?

29.

Iulia Hasdeu

Utilizînd pronumele de întãrire sau echivalentele lor, continuaþi, în 2-3 enunþuri, gîn-
dul: Munca unui om se poate plãti, caracterul, cultura lui – niciodatã, deoarece...

Scrieþi un text din 7-8 enunþuri, utilizînd ºi pronume de întãrire, cu titlul:
Ai învins? Continuã!...
N-ai învins? Continuã!...

Continuaþi  lista de sfaturi care i-ar ajuta pe colegii voºtri mai mici, pe prieteni sã lu cre -
ze în vederea formãrii unor trãsãturi de caracter necesare pentru  a-ºi realiza visurile:

31.

B.-P. Hasdeu

Citiþi informaþiile. Consideraþi cã munca ajutã la formarea caracterului unei persoa -
ne? De ce?

• Tatãl lui B.-P. Hasdeu îi scria: „Citeºte, citeºte mult; de asemenea scrie
mult; dar chibzuieºte, prelucreazã ceea ce scrii; cultivã-te mai departe tu
singur, […] învaþã neapãrat limba germanã!“

• B.-P. Hasdeu, la rîndul sãu, într-o scrisoare adresatã fiicei sale Iulia,
afla tã la studii la Paris, îi explica: „În lume talentul nu înseamnã nimic
fãrã caracter ºi trebuie amîndouã cultivate, elementele de bazã ale ca -
rac terului ar fi credinþa ºi voinþa“.

30.1. Care ar fi, în opinia voastrã, elementele de bazã ale caracterului? Îi daþi
dreptate marelui savant B.-P. Hasdeu? Argumentaþi-vã rãspunsul.

28.

• manifestaþi seriozitate la îndeplinirea unui lucru;
• demonstraþi voi înºivã spirit de iniþiativã;
• daþi dovadã de punctualitate ºi perseverenþã etc.

Situaþii de comunicare.
• Ai fost invitat la un interviu. Vrei sã fii acceptat într-un proiect. Vor beºte

despre trãsãturile pozitive de caracter, pentru a convinge persoanele cu
care discuþi cã meriþi  acest lucru. Foloseºte ºi pronume de întãrire.

• Imaginaþi-vã cã v-aþi întâlnit cu unul dintre sportivii voºtri preferaþi.
Alcãtuiþi un dialog, din câte opt replici pentru fiecare interlocutor, în
care sã discutaþi despre trãsãturile de caracter pe care trebuie sã le culti-
vaþi pentru a reuºi în viaþã.

30.
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Eugeniu Doga (n. 1937,
sa tul Mocra, jud. Du bæ sari),
com pozitor român. Cul  tivæ
diverse genuri: simfonic
(po e mul Mama), vo cal-sim -
fonic (cantata Curcubeul
alb), cameral-vo cal, sce nic
(baletul Luceafærul). Sem -
nea zæ co loa na sonoræ a fil -
 me lor Læutarii,Oºatrãurcã
spre cer, Blînda øi tandra
mea fiaræ, Maria-Mirabela.
Aca de  mi ci an.

Oameni de geniu

Nicolae Iorga, prin
mun ca inegalabilæ øi prin
geniul sæu, a læsat poste -
ri tæþii o imensæ creaþie.

La vîrsta de 6 ani era
deja un bun cunoscætor al
cronicilor Moldovei, al fa -
bulelor francezului Flo -
rian, al Orientalelor lui
Victor Hugo. Atît în øcoa -
la primaræ, cît øi în liceu,
Nicolae Iorga citea con tinuu øi foarte
mult, tot ce-i cædea în mînæ. Din clasa
a IV-a, el øi-a dat seama cæ un om de
culturæ trebuie sæ cu noas cæ li teratura
universalæ øi a citit sute de volume, pe
care øi le rezuma schema tic într-un
carneþel. O carte de 300 de pa gini o
citea în douæ ore. Avînd o þinere de
minte excep þionalæ, øtia întreg con þi -
nu tul ei chiar øi dupæ 40 de ani.

Nicolae Iorga se înscrie la Facultatea
de Litere øi Filosofie a Uni versitæþii din
Iaøi. Într-un singur an susþine exa -
menele pentru întreg cursul universitar
øi absolvã ºcoala superioarã la 18 ani
– caz unic în via þa universitaræ româ -
neascæ. E de remarcat faptul cæ, dupæ
examenul de licenþæ luat cu califica-
tivul „eminent“, profesorii au fost cei
care au dat un banchet în cinstea
tînærului licenþiat.

Obþinînd o bursæ de studii, Nicolae
Iorga pleacæ la Paris pentru a studia
istoria øi lite ratura francezæ. Peste doi
ani se întoarce cu doctora tul luat. În
anul urmætor studiazæ la Leipzig,
unde, la sfîrøitul anului, îºi ia docto -
ratul în istoria universalæ.

Revenirea în þarã este încununatæ
cu douæ doctorate, la numai 21 de ani.

La o vîrstæ atît de tînæræ, devine
sa vant, profesor universitar, avînd
vaste cunoøtinþe din nu me roa se

domenii, care au uimit
cer curile lite ra re øi is to -
rice. La toate acestea se
ada u gæ ine galabila lui
inteligenþæ øi stã pî ni rea
la perfecþie a 18 limbi
stræine.

Marele savant român
era invitat sæ þinæ pre -
legeri øi comunicæri la
numeroase universitæþi

din lume, academii øi con  grese inter-
naþionale.

Conferirea titlului de doctorhonoris
causa de uni ver si tæ þile din Ox ford,
Paris, Roma, Geneva, Praga, Varøovia,
Viena, Strasbourg, Bruxelles, Stock -
holm, Cernæuþi, Cluj, Bucureøti etc. øi
alegerea lui ca membru în nu meroase
academii eu ro pe ne øi americane vor -
besc despre înalta apre ciere a ca pa -
citæþilor ieøite din comun ale lui
Nicolae Iorga.

O activitate atît de prodigioasæ nu 
a avut nimeni pînæ la el. A publicat 
1 359 de volume în diverse domenii øi
peste 25 de mii de articole, a scris 
4 963 de recenzii, a þinut 80 de confe-
rinþe nu mai la Aca demia Românæ, în
afara celor þi nu te în stræinætate. A scris
40 de drame, 2 volume de poezii, 
2 volu me de aforisme, Istoria româ-
nilor în 10 volu me.

De numele lui Nicolae Iorga þine în -
fiinþarea Institutului Universitar Po -
pu lar de Istorie de la Vælenii de
Munte, a øcolilor româneºti de la Paris
øi Roma, a „Casei Române“ de la Ve -
neþia, a numeroaselor biblioteci etc.

A fost unul dintre cei mai mari pu -
bliciºti români øi unul dintre cei mai
mari oratori, astfel încît ma rele savant
Nicolae Iorga ræmîne un gigant ine -
gala bil al culturii noastre.

Un geniu e acela de la care omenirea învaþæ 
ceea ce el n-a învæþat de la nimeni.

(Schopenhauer)

George Enescu (1881-
1955, næscut la Liveni, azi
comuna George Enescu, jud.
Botoøani), compozitor, vio-
lonist, pianist øi dirijor ro -
mân. Profesor la Paris, la
Vie na, la Universitatea din
Harvard. A avut o carieræ
inter naþionalæ de violo nist-
concertist, devenind remar-
cabil prin nobleþea in ter-
     pretærii. Ope re repre zen   ta -
tive: douæ rapsodii româ -
neøti pentru or chestræ, trei
simfonii, trei suite, trei so -
nate pentru vioa ræ øi pian,
cvartete, cvin tete, o simfo -
nie de ca meræ; opera Oedip.
Aca demician.
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Barbu Teodorescu, biograful lui Nicolae Iorga, l-a numit academician al tuturor

academiilor, doctor al tuturor universitãþilor. Argumentaþi afirmaþia, utilizînd locu -

þiuni substantivale.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

3.

4.

5.

6.

7.

a remarca – sin.: a observa,
a constata

a încununa – çàâåðøèòü,

óâåí÷àòü

a uimi – sin.: a minuna
a adãuga – äîáàâèòü

a stãpîni – a cunoaºte bine

posteritate – sin.: urmaºi
licenþã – ëèöåíöèàò

prelegere – sin.: cuvîntare,
lecþie, curs

calificativ – apreciere, notã
conferire – ïðèñâîåíèå

inegalabil – íåñðàâíåííûé

excepþional – sin.: minunat,
excelent

vast – aici: bogat, 
amplu

prodigios – productiv
renumit – sin.: vestit, pres-

tigios

Lexic

Omonime Paronime
geniu – talent, capacitate de creaþie excepþionalã
geniu – persoanã care are asemenea calitãþi

domeniu – sector al unei ºtiinþe
domeniu – sferã de activitate

eminent – care se evidenþiazã prin însuºirile
sale neobiºnuite

iminent – care trebuie sã se întîmple neapãrat

a se abþine – a nu lua parte la ceva, a nu spune
nici da, nici ba

a obþine – a cãpãta, a face rost de ceva

Citiþi textul. De ce Nicolae Iorga rãmîne un gigant inegalabil al culturii române?

Gãsiþi propoziþiile în care se vorbeºte despre:

• aptitudinile deosebite încã din copilãrie ale viitorului scriitor;

• afirmarea studentului Iorga în viaþa universitarã româ neascã;

• activitatea sa, ca mare om de ºtiinþã, în afara hotarelor þãrii;

• contribuþia savantului în domeniul culturii.

Ce trebuie sã cunoascã un om de culturã în opinia lui Nicolae Iorga?

Numiþi universitãþile la care a învãþat ºi capacitãþile pe care le-a demonstrat viitorul

savant.

Se spune cã nimeni nu a avut o activitate atît de prodigioasã pînã la Nicolae Iorga.

Argumentaþi afirmaþia.

Nicolae Iorga a fost profésor, savant, istoric, politician, literat, Om. Alegeþi unul

dintre aceste calificative. Comentaþi alegerea fãcutã.

Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit

1.

2.
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8.

9.

Puteþi începe astfel:

10.

11.

Nicolae Iorga publica anual zeci de cãrþi: în 1910 – 33 de cãrþi, în 1911 – 23, 

în 1915 – 37, în 1929 – 41, în 1937 – 39 de cãrþi. De ce capacitãþi dãdea dovadã

savantul pentru a scrie atît de mult?

Comentaþi spusele lui Nicolae Iorga: 

Pentruodihnatasãlaøiînfiecarezi,pînãlamoarte,
totziuademîine.

Vorbiþi despre activitatea lui Mihail Lomonosov, fãcînd o comparaþie cu activitatea

lui Nicolae Iorga. Notaþi preocupãrile-cheie ale acestor personalitãþi.

Demonstraþi, în baza textului, cã Nicolae Iorga a fost un om de geniu.

La vîrsta de 6 ani Nicolae Iorga era un bun cunoscãtor al cronicilor Moldovei.

Citiþi fraza de mai jos. Sînteþi de acord cu cele afirmate de Alexandre Dumas-tatãl

despre sine? Aduceþi argumente.

Mîinile care de-a lungul a 20 de ani au scris 30 de drame
øi400deromanesînt,fãrãîndoialã,mîinidemuncitor!

Se spune cã fiecare copil la naºtere e un „geniu în devenire“. De ce totuºi de-a

lungul celor 40 de mii de ani, cît numãrã istoria civilizaþiei terestre, omenirea n-a

cunoscut mai mult de 500 de oameni de geniu? Punctaþi cîteva opinii.

13.1. Spuneþi, pe a cui frunte îi place gloriei sã-ºi odihneascã nemurirea?

Argumentaþi.

13.2. De ce nu este geniu fiecare dintre noi? Este aceasta o dramã/ o trage -

die? Expuneþi-vã opinia.

13.3. Marii noºtri predecesori defineau genialitatea în mod diferit:

– sacrificare; – chin; – muncã;
– rãbdare; – mãreþie; – originalitate.

Care este pãrerea voastrã? Argumentaþi.

Se spune cã Mihai Eminescu este geniul poeziei româneºti. Argumentaþi aceastã

afirmaþie.

14.1. Poetul nepereche Mihai Eminescu ne-a lãsat poemul Luceafãrul, capo -

dopera creaþiei sale, în cinci variante. Daþi exemple asemãnãtoare despre

alte personalitãþi.

12.

13.

14.

15. Identificaþi oamenii de geniu din imagini ºi spuneþi în ce domeniu au activat, prin

ce s-au remarcat. Utilizaþi ºi locuþiuni sustantivale.
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Formaþi locuþiuni substantivale de la urmãtoarele locuþiuni verbale:

a-i pãrea bine, a øti carte, a face bine, a uita de sine, a pregãti
temele, aîncîntaochii.

Grupurile de cuvinte care au
înþelesul unui substantiv se numesc

locuþiuni  substantivale.

Cele
mai multe locuþiuni substanti-

vale s-au format din locuþiuni verbale,
prin substantivizarea verbului la

infinitivul lung.

Locuþiuni verbale

A-ºi aduce aminte
a þine minte
a-i pãrea rãu
a bãga de seamã

Locuþiuni substantivale

Aducere-aminte
þinere de minte
pãrere de rãu
bãgare de seamã

Sensul locuþiunii

Amintire
memorie
regret
atenþie

Locuþiuni substantivale

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

16.

17.

a sta de veghe
a face bine

stare de veghe
facere de bine

treaz
binefacere

deschizãtor de drumuri

punct de vedere

bãtaie de cap
nod în papurã

pionier

opinie
necaz
pricinã 

1. Te pregãteºti sã participi la un concurs de oratorie. Alcãtuieºte un 
discurs, din 12 enunþuri, despre importanþa talentului, dar ºi a muncii
în obþinerea unor performanþe în domeniul de activitate ales.
Utilizeazã ºi locuþiuni substantivale.

2. Þi-a venit în vizitã un prieten/ o prietenã din altã þarã. Discutã cu aceas-
tã persoanã despre un om de talent de la noi, cunoscut în lumea întrea-
gã, care a contribuit la crearea unei imagini pozitive a republicii noastre.

18.

19.

20.

Traduceþi în scris propoziþiile, utilizînd locuþiunile substantivale de mai sus.

Ó íåãî õîðîøàÿ ïàìÿòü. Äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ íèêîãäà íå çàáûâàþòñÿ. Ýòó ðàáîòó

íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ñ áîëüøèì âíèìàíèåì. Ê ñîæàëåíèþ, ìû íå ñìîæåì ïîéòè

ñåãîäíÿ â òåàòð. Âû ìîæåòå íå ñîãëàñèòüñÿ, íî îíà âûñêàçàëà ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ.

Alcãtuiþi propoziþii cu locuþiunile substantivale: þinere de minte, revenire în þarã,

cunoaºterea la perfecþie, nebãgare de seamã.

Situaþii de comunicare.

Citiþi propoziþiile. Scrieþi-le, înlocuind locuþiunile substantivale printr-un singur

cuvînt.

1) E bine sã ai un punct de vedere personal asupra evenimentelor
importante care se întîmplã în societate.

2) Fiecare om cult are nevoie de ºtiinþã de carte.
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Diverse — Diversitas

21.

22.

Edison definea noþiunea de geniu astfel: „99% sînt transpiraþie ºi numai 1%, 

inspiraþie“. Care este pãrerea voastrã? Argumentaþi.

Citiþi aforismele de mai jos. Care este ideea ce le uneºte?

22.1. Comentaþi unul dintre ele, la alegere, utilizînd ºi locuþiuni substantivale.

• Viaþamean-afostdecîtomuncã,omuncãextraordinardegrea! (Goethe)
• Muncaesteprimadintreplãcerilemelesufleteºti. (Mozart)
• Cîndnulucrez,amimpresiacãnicinutrãiesc. (Jules Verne)

Citeºte textul.
Pictorul Toulouse-Lautrec* era aproape zilnic insultat (îñêîðáëåí) de profesorii sãi, care îl considerau
lipsit de talent.
Odatã, pe cînd Lautrec îºi fãcea ucenicia în atelierul lui Léon Bonnat, profesorul s-a apropiat de ºevale-
tul lui ºi dupã cîteva clipe l-a întrebat:
– Nu cumva pretinzi cã ceea ce faci tu aici se numeºte picturã?
Lautrec a rãmas înþepenit pe scaun. Sîngele i-a nãvãlit în faþã, du rerea acu tã pe care o simþea mereu în
picioarele sale deformate i s-a ridicat în piept.
– În ce mã priveºte, ºtii cum aº numi mîzgãleala (ìàçíÿ) dumitale? O adevãratã porcãrie!
I-a aruncat cuvintele rãstit, în hohotele de rîs ale colegilor.
– De ce mai vii aici? Speri sã devii vreodatã pictor? De cîte ori sã-þi spun cã n-ai talent, cã þi-ai greºit
vocaþia (ïðèçâàíèå), deci mi-ai face o fa voa re dacã ai sta acasã.
Asemenea cuvinte puteau sã-l distrugã pe oricine. Lautrec abia se stãpînea sã nu izbucneascã în plîns.
„Sînt oare, într-adevãr, lipsit de har? Mai bine sã renunþ, sã plec…  Dar nu! Ce-mi pasã mie de Bonnat?
îºi auzi propriul cuget. Lasã-l sã þipe, sã rîdã, s-o facã pe grozavul. Eu ºtiu mai bine cine sînt! ªi am ta -
lent. O simt. O altã cale nu existã pentru mine. Voi reuºi! Cu orice preþ, am sã înving!“ ºi…

(AurelianSilvestru)

Wolfgang Amadeus

Mozart

Test
de înþelegere a lecturii

1.

* Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901), pictor ºi litograf francez.

Rãspunde la întrebãri.

2.1. Cine a fost Toulouse-Lautrec? 2 p .
2.2. Cum vorbea cu el profesorul? 2 p .
2.3. Ce a spus Bonnat în legãturã cu capacitãþile ucenicului sãu? 2 p .
2.4. Era, într-adevãr, Lautrec lipsit de har? (2 propoziþii) 4 p .
2.5. De ce artistul francez a continuat sã picteze în ciuda voinþei 

profesorului sãu? 2 p .

Gãseºte ºi scrie antonime pentru cuvintele de mai jos: 5 p .
plîns, a învinge, aproape, durere, a rãmîne.

3.1. Alcãtuieºte enunþuri cu douã din perechile de antonime. 4 p .
Redacteazã, în 4 enunþuri, portretul moral al lui Toulouse-Lautrec. 8 p .
Cum ai fi procedat tu în asemenea situaþie? (2 enunþuri) 4 p .

Alcãtuieºte finalul textului (6 enunþuri), utilizînd ºi locuþiuni substantivale. 12 p .

2.

3.

4.

5.

6.E
va

lu
a
re
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Camil Petrescu (1894 –
1957, Bucureøti), ro  man   -
cier, dramaturg øi publicist
român. A elaborat øi lucræri
de filozofie. Pro motor al ro -
manului mo dern. Romanele
Ultima noap te de dragoste,
întîia noapte de ræzboi øi
Patul lui Pro cust au devenit
opere de re fe rinþæ în istoria
literaturii române. Din dra-
maturgie se remarcæ Jocul
ielelor. A scris øi eseuri în
care a fundamentat principi-
ile prozei mo derne (Teze øi
antiteze).

Emil Loteanu (1936 –
2003, Clocuøna, jud. Edi -
neþ), poet, scenarist, re -
gizor ro mân. A realizat
fil me de amploare, mizînd
pe emo þie øi pitoresc: Læu -
tarii (1971, Premiul Scoica
de ar gint la Festivalul
inter naþional de Film de la
San Sebastian), O ºatrã
urcã spre cer (1976, Premiul
principal Scoica de aur la
acelaºi festival), O dramã la
vî nãtoare, Anna Pavlova º.a.
Este autorul mai multor
cu  legeri de versuri.

Dacã dragoste nu e, nimic nu e…

Cezara cãtre Ieronim
Iartæ dac-o femeie îþi spune cæ te

iubeøte. O femeie frumoasæ øi tî næ ræ,
cæci øtiu cæ sînt frumoasæ. Dar øtiu
eu… tu eøti atît de mîndru, øtii a
privi atît de rece… Ah! cum aø topi
gheaþa ochilor tæi cu gura mea –
iubite! De ce sæ mai îmbrac amorul
cu vælul ruøinei… cînd te iubesc,
cînd aø primi sæ fiu servitoarea ta,
numai sæ mæ suferi într-un colþ al
casei în care vei locui tu, sæ suferi ca
sæ særut perina pe care va dormi

capul tæu. Vezi tu ce copil supus,
umilit, este amorul? Tu vezi cæ sînt o
neruøinatæ, o rea, o femeie de defæi-
mat; daræ cugetæ un lucru, cæ aø fi
un miel, cæ n-aø vorbi un cuvînt, cæ
aø tæcea privindu-te, dacæ m-ai iubi
øi tu pe mine. Øtiu eu cum e inima
ta? Pot eu øti? Vin de-mi spune cum
este… Ce se petrece în acea cæmæ ruþæ
unde-aø vrea sæ locuiesc eu… numai
eu. Øi øtii tu cum mæ cheamæ?

Cezara

Ieronim cætre Cezara
Cæ eøti frumoasæ, cred; cæ mæ

iubeøti, îþi mulþæmesc. Îþi særut mîna
pentru voinþa ce ai de-a mæ face feri -
cit. Amorul este o nenorocire øi feri-
cirea ce mi-o oferi – venin. Dac-ai
avea pentr-un moment ochii mei, ce
altfel þi s-ar aræta aceastæ lume, în
care tu cauþi øi speri a gæsi ce nu-i în
ea – fericirea. Tu zici sæ te iubesc.
Dacæ te-aø putea iubi ca pe-o stea
din cer… da! 

Priveøte-þi-i, acei tineri cu zîmbiri
ba na le, cu simþiri muieratice, cu
øoapte echi voace, vezi acele femei
cari(e) le ræspund prin ochiri volup-
toase øi miøcîndu-øi buzele, vezi!
împrejurul acestui instinct se-nvîr -
teøte viaþa omenirii… Mîncare øi re -
producere, reproducere øi mîncare!…
Øi eu sæ cad în rolul lor?… Sæ cer -
øesc o særutare? Sæ fiu sclavul papu-
cului tæu, sæ tremur cînd îþi vei
des coperi sînul… sînul, care mîni
[mîine] va fi un cadavru... Sæ mæ
frizez ca sæ-þi plac, sæ-þi spun min -
ciuni ca sæ petrec mintea ta uøoaræ;
sæ mæ fac o pæpuøæ pentru… cine,
pentru ce? Nu! nu mæ voi face come-

diantul acelui ræu care stæpîneøte
lumea; mi-e milæ de tine, de mine,
mi-e milæ de lumea-ntrea gæ. Lasæ-i
sæ se mîngîie în simþirile lor, lasæ-i
sæ se iubeascæ, lasæ-i sæ moaræ cum
au træit; eu voi trece nepæsætor prin
aceastæ viaþæ, ca un exilat, ca un
nebun!… numai nu ca ei. Sîm bu re le
vieþii este egoismul øi haina lui min -
ciu na… Nu sînt nici egoist, nici minci-
nos. […] Lasæ-mæ în mîndria øi
ræ ceala mea. Dacæ lumea ar trebui sæ
piaræ øi eu aø putea s-o scap printr-o
minciunæ, eu n-aø spune-o, ci aø læsa
lumea sæ piaræ. De ce vrei tu sæ mæ
cobor de pe piedestal øi sæ mæ amestec
cu mulþimea? Eu mæ uit în sus, ase me -
nea statuei lui Apoll… fii steaua cea
din cer, rece øi luminoasæ! ø-atunci
ochii mei s-or uita etern la tine!

Ieronim

(Mihai
Eminescu)

Cezara
(fragmente)

Dragostea este o tainæ…
(Honoré de Balzac)
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Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

5.

6.

Faceþi o descriere imaginarã a Cezarei ºi a lui Ieronim. Lucraþi în perechi.

Enumeraþi calitãþile pe care trebuie sã le aibã bãrbatul/ femeia visurilor tale.

amor – sin.: iubire, 
dragoste

nenorocire – sin.: nefericire,
sufe rinþæ, durere

venin – ÿä

sclav – sin.: rob
exilat – sin.: izgonit
culpabil – sin.: vinovat
scînteie – sin.: licærire

supus – sin.: ascultætor,
smerit, umilit

neruøinat – sin.: obraznic
adorabil – sin.: fermecætor
nepãsãtor – care nu-øi face

griji, indiferent

Lexic

Omonime Paronime
ochi – organ al vederii
ochi – fiecare dintre spaþiile libere ale unei

fe restre
ochi(uri) – mîncare fæcutæ din ouæ

val – bucatæ de þesæturæ înfæøuratæ în formæ de
cilindru

vãl – þesæturæ transparentæ cu care femeile îøi
acoperæ capul sau faþa

a cugeta – sin.: a gîndi
a se înºela – a greøi; a se

amægi
a spera – sin.: a nædæjdui
a cerøi – a cere ceva, a

se înjosi cerînd
ceva

a tremura – âçäðàãèâàòü

a se risipi – sin.: a se 
împræøtia

a se mîngîia – óòåøèòü ñåáÿ

R
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Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit

1. Rãspundeþi la întrebãri.

1.1. Cui îi sînt adresate scrisorile? 1.2. În ce relaþii sînt personajele din scrisori?  
1.3. Prin ce se deosebeºte o scrisoare de alta? 1.4. Cine este Cezara? Dar
Ieronim? 1.5. Se deosebesc sentimentele acestor tineri? 1.6. Cum crezi,
destãinuirea sincerã a sentimentelor prin intermediul scrisorii îi va apropia pe eroi
sau dimpotrivã? De ce crezi aºa? 1.7. Pe care dintre ei îi simpatizezi mai mult? De
ce? 1.8. Ai vrea sã-i vezi împreunã? 1.9. Care este idealul tãu în dragoste? Crezi
în dragoste la prima vedere? De ce?

Extrageþi din textul scrisorilor cîte o frazã:
• care ar confirma idealul tãu în dragoste;
• cu care nu eøti categoric de acord;
• care þi-a plãcut în mod deosebit.

2.

G Demon frumos; G uøor de cucerit;
G feminitate; G greu de înþeles.

3.

4.

2.1. Argumentaþi alegerea.

Care dintre caracteristicile enumerate mai jos sînt specifice acestor doi tineri?
Aduceþi argumente. Utilizaþi structurile necesare consultînd Lexicul.

Întocmiþi, în baza scrisorilor, o listã cu cele mai frumoase cuvinte de dragoste.
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11.2. Ce situaþii v-ar impune sã procedaþi ca Ieronim? De ce?

Sînteþi de acord cu urmãtoarele replici din textul scrisorii lui Ieronim? Argumentaþi.

„O privi lung, se privirã lung.
Cînd îi luã mîna… ea þipã.
– Cezara! strigã el, cuprinzînd-o în braþele lui. Cezara! Eøti un vis, o

umbrã a nopþii zugrãvitã cu zãpada luminii de lunã? Sau eøti tu? Tu?
Ea plîngea… nu putea rãspunde. Se credea ne bunã, credea cã-i vis

øi-ar fi vrut numai ca veønic sã þinã acel vis.
– Tu eøti? Chiar tu? întrebã ea cu glasul înecat, cãci toate visele ei reve-

neau splendide øi doritoare de viaþã… Ea nu se mai sãtura privindu-l…“ 
(Mihai Eminescu, „Cezara“)

„Sîmburele vieþii este egois-
mul ºi haina lui – minciuna.“

„Amorul este o nenorocire ºi
fericirea ce mi-o oferi – venin.“

12.

13.

7.

8.

9.

10.

11.

13.1. Alcãtuiþi finalul istoriei de dragoste dintre aceste douã personaje.

13.2. Confruntaþi textul vostru cu cel al lui Mihai Eminescu, propus mai jos. Aþi
fost aproape de adevãr?

12.1. Propuneþi o definiþie proprie pentru noþiunea de amor.

Cum credeþi, care a fost finalul relaþiei dintre Cezara ºi Ieronim? Alegeþi rãspunsul
ºi argumentaþi-l.

G Se despart pentru totdeauna;
G se regãsesc dupã o lungã  despãrþire;
G alte variante.

Modificaþi conþinutul scrisorii lui Ieronim, introducînd mai mult optimism, mai multã
cãldurã ºi dragoste faþã de Cezara.

Scrieþi-i Cezarei un bileþel în care sã-i demonstraþi cã Ieronim nu meritã dragostea ei.

Cum credeþi, cine ar trebui sã facã primul o declaraþie de dragoste: El sau Ea? 

Justificaþi hotãrîrea îndrãzneaþã a Cezarei de a-i face lui Ieronim o declaraþie de
dragoste.

10.1. Puteți afirma că sentimentul Cezarei față de Ieronim este dragoste la
prima vedere? De ce?

Cum aþi fi procedat voi, fiind în locul acestor tineri?

11.1. În ce situaþii aþi fi procedat la fel ca Cezara?

14.Susþineþi sau contraziceþi afirmaþiile de mai jos. 
• E cu neputinþã sã iubeøti øi sã fii totodatã
înþelept…
• Dacã dragoste nu e, nimic nu e.

(Pentru informare: expresia Dacã dragoste nu e, nimic nu e îºi are originea în
Evanghelia dupã Ioan din Noul Testament.)
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Nu confundaþi!

Eu aº face: Începu a-ºi face:
Eu aº face multe pentru omul drag. Mihai începu a-ºi face programul de mîine.
Tu ai face un referat, dacã… Începu a-i face curte…
Voi aþi face mult în numele dragostei. Începu a-þi face observaþie…

Eu aº
tu ai
el, ea ar
noi am
voi aþi
ei, ele ar

Eu m-aº
tu te-ai
el, ea s-ar
noi ne-am
voi v-aþi
ei, ele s-ar

fi plecat fi grãbit

Condiþional perfect (trecut)

a pleca a se grãbi

15.

16.

Priviþi cu atenþie imaginea din partea stîngã. Identificaþi personajele ºi intitulaþi-o.17.

17.1. Cum credeþi, ce îºi ºoptesc aceºti doi îndrãgostiþi? Puteþi utiliza în rãspun-
sul vostru ºi expresiile: a topi gheaþa ochilor tãi, a stoarce focul din
inimã, a fi în stare…

Eu aº
tu ai
el, ea ar
noi am
voi aþi
ei, ele ar

a dori
a vrea
a putea

sã

întîlnesc
întîlneºti
întîlneascã
întîlnim
întîlniþi
întîlneascã

sã mã întîlnesc
sã te întîlneºti
sã se întîlneascã
sã ne întîlnim
sã vã întîlniþi
sã se întîlneascã

Modul condiþional-optativ + conjunctiv
Condiþional prezent Conjunctiv

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

a întîlni a se întîlni

Iubirea are de partea sa nenumãrate minþi pe care le-a inspirat, cãrora le-a dat putere
sã scrie. Continuaþi ºirul de nume feminine care i-au inspirat pe marii scriitori.

Mozart – Constanþa
Eminescu – …
Alecsandri – …
Asachi – …
Tolstoi – …
Puøkin – …

15.1. Relataþi despre unul dintre cuplurile celebre. 

Numiþi cîteva temple ale Antichitãþii care au fost construite în numele iubirii. 

Rãspundeþi la întrebãri, argumentînd. Utilizaþi verbe la modul condiþional+conjunctiv.

Cum ai proceda în cazul în care:

• ai nimeri în situaþia Cezarei/ lui Ieronim;
• o colegã/ un coleg þi-ar trimite o scrisoare de

dragoste;

18.

• te-ai îndrãgosti la prima vedere;
• te-ar trãda omul iubit;
• pãrinþii þi-ar interzice sã te întîlneºti cu omul drag?
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condiþional-optativ
m-aø gîndi la… 

condiþional+conjunctiv
aø vrea sã øtii cã…

19.

20.Scrieþi verbele dintre paranteze la condiþional-optativ perfect.

1) (A da) mult sã øtiu adevãrul.
2) M- (a face) fericit sã øtiu cã eøti alãturi. 
3) (A vrea) sã te cunosc mai bine. 

4) Dacã Eminescu øi Veronica (a se cã sã tori), cele douã
talente lite rare n- (a plînge) aøa de frumos în versuri.

(Titu Maiorescu)
5) Te- (a putea) iubi ca pe o stea din cer.

1) Îíà áîëüøå íå ïèñàëà áû åìó, åñëè áû íå ëþáèëà åãî.

2) Ìû áûëè áû ñ÷àñòëèâû âìåñòå. 

3) Åñëè áû òû áûë ðÿäîì! 

4) Åñëè áû âû ëþáèëè äðóã äðóãà!

21.Spuneþi româneºte:

Citeºte textul.

Gãseºte în text ºi scrie sinonimele cuvintelor:
curaj, moment, biruinþã, amor, slavã, fiindcã 1-6 p .

2.1. Cu trei dintre ele alcãtuieºte propoziþii/ fraze. 2-6 p .

Rãspunde la întrebãri:
3.1. De ce Zenobia a hotãrît sã lupte? 2 p .
3.2. De ce regina Palmyrei a fost dusã la Roma în lanþuri de aur? 2 p .
3.3. Ce te-a impresionat mai mult în acest text? 2 p .

Numeºte douã fapte sãvîrºite de Zenobia în numele iubirii. 4 p .

Apreciazã fapta împãratului roman (2 enunþuri). 4 p .

Construieºte cîte un enunþ cu urmãtoarele expresii: flacãra iubirii; 
lanþurile dragostei. 4 p .

Alcãtuieºte un dialog (cîte 4 replici pentru fiecare personaj) care 
ar fi avut loc între împãratul roman Aurelian ºi reginã, atunci cînd 
a fost adusã la Roma. 8 p .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

E
v
a
lu
a
re

Selectaþi din scrisori (pag. 14) 4-5 verbe, în douã coloane, dupã modelul:

Zenobia, regina Palmyrei, era cunoscutã în tot
Orientul anilor 270 pentru vitejia sa. Din ziua cînd
soþul ei, regele Odenatus, a fost ucis, frumoasa lui soþie
a hotãrît sã-l rãzbune.

Zenobia cea viteazã a purtat numeroase lupte,
obþinînd de fiecare datã victoria. Acea putere tainicã ce
o însufleþea în toate confruntãrile cu armatele duømane
era iubirea care o legase de soþul ei. De fiecare datã,
înainte de a porni la luptã Zenobia se privea în oglindã
øi parcã retrãia clipele cele mai frumoase ale vieþii ei.

Vitejia în lupte, de-a lungul a nouã ani, a fãcut din
Zenobia o reginã de nebiruit pînã în clipa în care s-a

hotãrît sã-i înfrunte pe romani øi sã întemeieze un
imperiu separat. Ca sã punã capãt ambiþiilor ei, îm -
pãra tul roman Aurelian a organizat împotriva Zenobiei
douã campanii care au durat trei ani. Cu greu a putut fi
înfrîntã Zenobia.

Regina Palmyrei a fost adusã la Roma øi purtatã în
triumful lui Aurelian, în convoiul prizoni erilor, dar nu
ca sclavã de rînd, ci în lanþuri de aur, ca o reginã cãreia
flacãra iubirii i-a întreþinut amintirea lui Odenatus øi a
fãcut din ea un mare oøtean.

Astfel, misterioasa reginã a fost cruþatã de pu -
ternicul împãrat roman pentru cã…

1.

Sfîrºitul încununeazã opera — Finis coronat opus
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Valeriu Cupcea (1929-
1989, nãscut la Cupcini,
jud. Lã puº  na), ac tor ºi regi-
zor ro mân. A evo luat pe 
sce na Tea  tru lui Na þi o nal
„M. Emi    nescu“ din Chi -
ºinãu, interpretînd roluri
memorabile (Emi nescu; Tu -
dor Mo canu în piesa Doina
de Ion Druþã º.a.). A jucat în
fil mele Lãutarii, Dimitrie
Can te mir º.a. În calitate de
regizor, apoi de prim-regi-
zor, a pro movat dra   ma -
turgia naþionalã.

Nicolae Grigorescu (1838-
1907, nãscut în com. Pitaru,
jud. Dîm bo viþa), pictor ºi de -
se nator ro mân. Unul dintre
cei mai importanþi artiºti
plastici români. Revoluþio -
nea zã mij  loacele de expri-
mare plasticã, de tip
aca d emic, ale picturii ro mâ -
neºti (Pe malul Sire tului,
Luminiº).
Pictor de icoane ºi biserici
(bisericile de la Bãcioi, Mãr -
ginenii de Jos, Agapia).
Schi þe ºi tablouri inspirate
din Rãzboiul pentru Inde -
pen den þã (1877-1878) la
care participã ca reporter
artistic (Cio  bãnaº, Car cu
boi la Orã þii º.a.). Expoziþii
în strãinãtate ºi în þarã.
Membru de onoa re al Aca -
demiei Române.

Conceptul biblic al dragostei
(noþiunea de agape)

gîndeºte rãul. Nu se bucurã de nedrep-
tate, ci se bucurã de adevãr. Toate le
suferã, toate le crede, toate le nãdãj-
duieºte, toate le rabdã.“

(I Cor., 13, 4-7)

III. Poruncile Domnului Dum nezeu
Întîia Mare Poruncã:
„Sã iubeºti pe Domnul Dum ne zeul

tãu Cu toatã inima ta, Cu tot sufletul
tãu ªi cu tot cugetul tãu.“

A doua Poruncã:
„Sã iubeºti pe aproapele tãu 

Ca pe tine însuþi.“
(Matei, 22, 37-39)

IV. Biblia identificã
doi factori vitali care

contribuie la reali za -
rea unei cãsnicii fe -
ri ci te:
iubirea ºi res pectul
unuia faþã de ce -
lãlalt.

Existã însã ºi altã
iubire, mai im por tan -

tã decît celelalte.
În limba originalã a

Scrip turilor greceºti creºtine
cuvîntul care cores punde acestui fel

I. Conform textului grecesc al Bi -
bliei, existã mai multe feluri de dra -
goste: eros, phi lia, agape. În traducere:
eros înseamnã dragostea trupeascã

dintre un bãrbat ºi o femeie, acea
iubire cîn tatã de toþi poeþii lumii,
inclusiv de psalmistul biblic;

philia denumeºte dragostea din ami-
ciþie. Cel mai cunoscut exemplu în
acest sens ni-l oferã strãvechea
epopee babi lo nianã despre marii
prieteni Ghil gameº ºi Enkidu. Un
model de dra goste fraternã rãmîn ºi
relaþiile dintre apostoli;

agape defineºte dragostea
prin jertfire de sine;
dra  gostea sup remã
de   mon  stra tã prin
rãs        tig ni rea lui
Isus pe cruce.
II. „Dragostea

înde lung rabdã;
dra gostea este
binevoitoare, dra -
 gos tea nu se laudã,
nu se trufeºte.
Dragostea nu se poartã
cu necuviinþã, nu cautã ale
sale, nu se aprinde de mînie, nu

Agapã, agape

1. Ospãþ cu caracter
intim, prietenesc; masã

colegialã; masã
comunã frãþeascã la

vechii creºtini.

2. Iubire frãþeascã,
iubire trãitã prin fapte;
masa dragostei frãþeºti. 
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avuþie – sin.: bogãþie
necuviinþã – lipsã de respect
virtute – însuºire moralã

pozitivã a omului
trufaº – sin.: mîndru

prorocie – sin.: prezicere
de bunãvoie – de la sine
firesc – care este conform

legilor naturii; 
obiºnuit, natural

Lexic

a muta – a aºeza în alt
loc

a rãbda – òåðïåòü

a nãdãjdui – sin.: a spera
a suporta – sin.: a rãbda,

a suferi
a iniþia – sin.: a începe

Omonime

corp – totalitatea organelor unei fiinþe vii
corp – partea principalã a unui obiect

poartã – uºã la intrarea principalã a unei 
clãdiri

poartã – intrare într-o cetate sau într-un oraº

termen – interval de timp, stabilit dinainte, în
limita cãruia trebuie sã se înfãptu-
iascã sau sã se întîmple ceva

termen – cuvînt, vorbã, expresie

faþã – partea anterioarã a capului, chip, 
figurã

faþã – partea finitã, expusã vederii, a unor
þesãturi

faþã – prima paginã a fiecãrei file

original – care constituie întîiul exemplar, autentic
originar – care este de loc din…, de origine

Paronime
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de iubire este agape. Acest termen
este folosit în Biblie unde se spune:
„Dumnezeu este iubire“. Un creºtin
adevãrat cultivã iubirea mai întîi faþã
de Dumnezeu. Aceastã iubire de tip
agape este guvernatã de principii
drepte care se gã sesc în Cu vîntul lui
Dumnezeu. „Continuaþi sã vã supor-

taþi unii pe alþii ºi sã vã iertaþi de
bunãvoie unii pe alþii, cãci dragostea
acoperã o mulþime de pã cate. Iubirea
aco perã greºelile. Ea nu le îndepãr -
teazã, fiindcã niciun om nu poate fi
liber de eroare.“

(Psalmii)

Citiþi informaþiile. Rãspundeþi la întrebãri.

1.1. Ce idee comunã au aceste texte? 1.2. Care dintre ele poate fi numit „imn“? 
1.3. Ce alte titluri i se mai potrivesc? 1.4. Care sînt cele trei virtuþi creºtine? 
1.5. Ce înseamnã agape? 1.6. De ce dragostea numitã agape e mai presus decît
celelalte? 1.7. Ce înseamnã „a iubi pe Dumnezeu cu toatã inima, cu tot sufletul,
cu tot cugetul“? 1.8. Tre buie sã-þi iubeºti aproapele chiar dacã nu meritã? De ce?
1.9. Ce învãþãminte ai tras din lectura acestor texte? 1.10. Ce ar trebui sã facem
în numele dragostei?

Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit

1.
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2.

3.

4.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

6.

7.

5.

Enumeraþi calitãþile cu care trebuie sã fie înzestrat Omul pentru a respecta cele
zece porunci din Biblie.

Alegeþi una dintre tãlmãcirile dragostei atestate 
în Biblie ºi comentaþi-o. Lucraþi în echipe.

Iubirea nu cautã folosul sãu.    

Dragostea nu piere niciodatã.

Iubirea nu este invidioasã.       

Dragostea creºtinã este de la Dumnezeu.

Iubirea suportã orice.

Una din zicalele biblice ne învaþã: „Dragostea nu o
vezi cu ochii trupului, ci cu ochii sufletului“.
Confirmaþi cele spuse, argumentînd cu exemple din viaþã.

8.

9.

Continuaþi gîndul: Biblia ne învaþã cã adevãrata dragoste trebuie sã fie:

fireascã; puternicã;

deplinã; statornicã;

… …

Cum credeþi, ce „minuni“ poate face dragostea? Scrieþi 2-3 idei.

3.1. Selectaþi douã variante de rãspuns, susþinînd ideile cu exemple din viaþã.

Regula de aur a coexistenþei între oameni constã în urmãtoarele:

Comportã-te cu oamenii aºa cum ai dori sã se comporte ei cu tine.

4.1. Sînteþi pregãtiþi sã manifestaþi sentimente de dragoste de tip agape faþã de
persoana iubitã, faþã de pãrinþi, faþã de Dumnezeu? De ce?

Cum credeþi, cine ar putea sã împãrtãºeascã dragostea de tip agape într-o mãsu -
rã mai mare?

A. Copiii faþã de pãrinþi.

B. Pãrinþii faþã de copii.

Citiþi versurile lui Adrian Pãunescu:

De sînt tineri sau nu, dupã actele lor,

Nu conteazã deloc, ei albirã de dor.

Sã le fie copilul c-o treaptã mai domn,

Cîtã muncã în plus ºi ce chin, cît nesomn!

6.1. Despre ce fel de dragoste este vorba în aceste versuri? Argumentaþi
rãspunsul.

3

Rafael, Madonna della Sedia

3

3

3

3
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Examinaþi pictura Cina cea de
tainã. Informaþi-vã despre acest
moment din viaþa lui Isus Hristos.
Cei prezenþi asistã la o agapã sau
la un ospãþ? Argumentaþi.

Priviþi imaginea Masa tãcerii.
Raportaþi aceastã lucrare 
la cuvîntul agape. Concretizaþi
aspectele comune.

Demonstraþi adevãrul afirmaþiilor: 
Învaþã sã împarþi, învaþã sã cedezi; Grãbeºte-te sã faci bine. Luaþi ca premisã
urmãtoarele situaþii:

10.

Leonardo da Vinci, Cina cea de tainã

F O persoanã care nu este binevoitoare
cu tine are totuºi nevoie de ajutorul
tãu. Ce vei face?

F În timpul examenului de admitere,
unul dintre colegii tãi îþi cere ajutorul.
Cum vei proceda, ºtiind cã aceasta
poate fi în defavoarea ta?

Dezvoltaþi subiectul propus.

Sufletul nostru este asemenea unei grãdini în care sînt semãnate
cele mai frumoase flori: Dragostea, Credinþa, Bunãtatea, Cumpãta -
rea, Omenia. Noi însã…

11.

12.

13.

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

14.

Modul condiþional-optativ
(consolidare)

Citiþi textul.
Imn al dragostei creºtine

„...De-aº avea darul prorociei ºi toate tainele le-aº cunoaºte, ºi orice
ºtiinþã, ºi de aº avea atîta credinþã încît sã mut ºi munþii, iar dragoste
nu am, nimic nu sînt. ªi de-aº împãrþi toatã avuþia mea, ºi de-aº da
tot trupul meu ca sã fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folo -
seºte… ªi acum rãmîn aceste trei: credinþa, nãdejdea, dragostea. Iarã
mai mare dintre acestea este dragostea.“ (I Cor. 13, 1-3, 13)

Sf. Apostol Pavel

14.1. Extrageþi din text ºi scrieþi verbele la condiþional prezent.

14.2. Utilizaþi aceste verbe la condiþional perfect, alcãtuind enunþuri noi.

Recitiþi Poruncile Domnului Dumnezeu, de la pag. 19, utilizînd verbele a trebui, a
putea, a vrea la condiþional prezent.

15.

Constantin Brâncuºi, Masa tãcerii
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Formaþi propoziþii cu verbe la condiþional, utilizînd îmbinãrile de cuvinte date:
• curãþenie moralã;
• urã mare.

N-aº dori sã-mi fie sufletul sãrac.

Selectaþi ºi scrieþi verbele la modul condiþional.

Mi-a spus; þi-am promis; te-aº sfãtui;
þi-a dat; l-aº ierta; i-ar fi plãcut;
mi-aº dori; te-am vãzut; þi-aº explica.

17.1. Cu douã dintre aceste verbe alcãtuiþi propoziþii.

Model:

Model:

Model:

16.

17.

18.

19.

Scrieþi începutul frazei:
1) … de-aº fi doar blînd ºi bun.      3) … m-aº întoarce din nou în copilãrie.
2) … tot atît de mult te-aº aºtepta.   4) … aº ºti sã-þi preþuiesc cuvîntul.

Modificaþi frazele dupã modelele indicate:

a) Dacã n-ar fi fost…

Pînã la Isus Hristos nimeni nu le-a spus oamenilor atît de deschis
cã trebuie sã fie buni, drepþi ºi sã se ajute prin dãruire de sine.

b) Aº vrea sã am…

Din sufletul lui Isus, din fiinþa lui Dumnezeu, o razã se aflã în fiecare om.

Formulaþi un sfat pentru prietenul vostru.
Ar fi bine sã fii…
Aº vrea sã-þi spun…
Te-aº sfãtui sã lupþi…

20.

Diverse — Diversitas

Citiþi versurile. Numiþi cuvintele ce þin de esenþa noþiunii agape ºi formaþi propo ziþii
cu ele.

De dragoste ºi milã

De dragoste ºi milã are De dragoste ºi milã are
nevoie oriºice flãmînd – nevoie-un om, oricine-ar fi,
acela care nu iubeºte nu pot fi buni pãrinþi vreodatã
nu-i frate-adevãrat nicicînd. aceia ce nu pot iubi.

De dragoste ºi milã are De dragoste ºi milã are
nevoie tot ce-i viitor, nevoie orice duh sãrac –
de nu poþi sã iubeºti puternic, acei ce nu pot sã iubeascã
sã nu te faci învãþãtor. pãstori sã nu se facã-n veac.

De dragoste ºi milã are
nevoie orice pãcãtos,
cei ce nu pot sã se jertfeascã
sã nu vorbeascã de Hristos.

(Din presa religioasã)

21.

Nicolae
Grigorescu,

Mîntuitorul Isus
Hristos

Nicolae
Grigorescu,

Icoana Maicii
Domnului
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Grigore Vieru (1935-
2009, nãscut la Pererîta,
jud. Edi neþ), scrii tor
român. Autor al vo lu melor
de poezii Nu mele tãu,
Taina care mã apãrã, Rã -
dãcina de foc, Aici ºi
acum, Strigat-am cãtre
tine etc. A scris poezii pen-
tru copii, este autor de
ma nuale ºcolare. Membru
de onoare al Academiei
Ro mâ ne. Poet-tribun.

Eugen Ionescu (1909-
1994, nãscut la Slatina),
scriitor francez de origine
ro mânã. În 1938 se stabi leº -
te în Franþa. Versuri: Ele gii
pentru fiinþe mici, eseuri
critice în limba ro mâ nã: Nu.
A scris piese de teatru:
Cîntãreaþa chealã, Lec þia,
Sca unele, Rinocerii, Re gele
moare etc. A fost membru al
Academiei Fran ceze. A co -
mu nicat cu cititorii prin
eroii pieselor sale.

În curînd voi avea o prezentare, de aceea trebuie:

Sã-mi pregãtesc discursul
din timp. Cuvîntarea nu „se
coace“ la comandã, ea se
cristalizeazã lent.

Sã-mi aleg tema la începutul
sãptãmînii.

Sã am o viziune clarã ºi con-
cretã despre ceea ce urmeazã sã
fac.

Sã adun într-un plic tot ce
am gãsit preþios în timpul lec-
turii referitor la problema ce mã
preocupã.

Sã acumulez mai multã in -
for maþie decît voi putea comuni-
ca. Aceasta mã va ajuta sã
ca  pãt încredere în mine.

Sã operez cu evenimente con-
crete, cãci mai uºor se co men -
teazã ºi mai uºor se
memoreazã.

Sã analizez cu prietenii tema
aleasã.

Sã meditez asupra temei, sã
lucrez asupra ei zi ºi noapte.

Sã aleg 100 de gînduri ºi 99
din ele sã „le arunc“.

Sã-mi pun mie însumi între -
bãri privind tema respectivã.

Sã ajung la starea în care
discursul se revarsã de la sine.

Abraham Lincoln (1809-1865). Om politic american. Avocat.
Unul dintre fondatorii Partidului Republican (1856). Preºedinte

al SUA (1860-1865).

Sã-mi notez toate ideile ce
mi-au venit independent, fãrã
ajutor strãin, pe foiþe separate.

Spune-le ce ai de spus,
Spune-le ce le-ai spus.

Spune-le ce vrei sã le spui,

Arta de a vorbi în public
Ghid pentru elaborarea unui discurs onorabil

(Aºa se pregãtea Abraham Lincoln
de cuvîntãri. Aceasta a fost ºi metoda

tuturor oratorilor mari.)
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Citiþi textul ºi rãspundeþi la întrebãri.

1.1. Poate fi pregãtit un discurs reuºit într-o singurã zi? Argumentaþi. 1.2. Care idei
sînt mai de preþ: cele personale ori cele strãine? 1.3. Cîte gînduri trebuie sã
adunaþi, pentru a alege unul bun? 1.4. Cu cine ar fi bine sã analizaþi tema aleasã?
Argumen taþi. 1.5. De cîtã informaþie ar fi nevoie pentru elucidarea subiectului ce vã
preocupã? 1.6. Cum credeþi, este necesar sã se treacã prin toate etapele propuse
de Lincoln la pregãtirea unui discurs? De ce? 1.7. Sînteþi puºi în situaþia de a alege
doar trei sfaturi dintre cele propuse pentru elaborarea unui discurs. Cãrora dintre
ele le veþi da prefe rinþã? 1.8. Care dintre sfaturile/ regulile indicate sînt absolut noi
pentru  voi? Argumentaþi.

Punctaþi 4-5 indicii care demonstreazã cã sînteþi pregãtiþi pentru un discurs.

Numiþi cîteva cerinþe obligatorii pentru pregãtirea unei comunicãri.

a se preocupa – a se interesa
a se revãrsa – aici:

èçëàãàòü 
ñâîáîäíî è 
áåç çàïèíîê

a acumula – sin.: a aduna,
a strînge

discurs – sin.: cuvîntare,
relatare

eveniment – ñîáûòèå
viziune – âçãëÿä

independent – sin.: liber, 
suveran

respectiv – ñîîòâåò-
ñòâåííûé

lent – sin.: încet,
calm, lin

temã – subiect de tratat, materie dezvoltatã
într-o expunere

temã – exerciþiu dat elevilor, studenþilor pen-
tru aplicarea cunoºtinþelor obþinute

ales – faptul de a alege
ales – deosebit, remarcabil, persoanã iubitã

a nota – a înregistra; a aprecia cunoº -
tinþele unui elev

a adnota – a prezenta pe scurt conþinutul
unei lucrãri

orator – persoanã care poate vorbi fru-
mos în faþa publicului; persoanã
care þine un discurs

oratoriu – lucrare muzicalã de proporþii mari
pentru soliºti, cor ºi orchestrã

Lexic

Omonime Paronime

Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit
1.

2.

3.

R
|
|
S
|
|
T

Recitiþi textul în gînd. În funcþie de conþinutul fiecãrei informaþii, faceþi cu creionul
pe marginea foii urmãtoarele semne:

„v“ – dacã informaþia cititã confirmã ceea ce ºtiaþi;
„–“ – dacã informaþia cititã diferã de ceea ce ºtiaþi;
„+“ – dacã informaþia pe care aþi citit-o este nouã pentru voi;
„?“ – dacã informaþia cititã cere o documentare suplimentarã pentru
fiecare dintre voi.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est
4.

R
|
|
S
|
|
T

R
|
|
S
|
|
T

R
S
T
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Repere:

5.

6.

7.

8.

9.

Alcãtuiþi scurte relatãri despre modul în care aþi elaborat discursuri pînã acum ºi
cum vã gîndiþi sã le pregãtiþi pe viitor. Prezentaþi relatãrile.

Conturaþi portretul moral al unui orator/ oratoare bun/ bunã.

receptiv(ã), inteligent(ã), concis(ã), competent(ã), informat(ã),
zîmbitor/ zîmbitoare, convingãtor/ convingãtoare, vorbire clarã,
contact cu publicul.

4.1. Organizaþi o discuþie, în care fiecare dintre voi sã analizeze textul de la
pag. 24, conform semnelor marcate pe marginea foii.

Citiþi ºi reþineþi ce nu trebuie sã faceþi în timpul prezentãrii unui discurs.
Completaþi lista de sfaturi.

• Sã ridicãm ochii în tavan;
• sã ne scoatem ºi sã ne punem des ochelarii;
• sã ne trosnim degetele;
• sã ne jucãm cu cheile/ pixul etc.

E complicat sã elaborezi un discurs? Aduceþi argumente pro sau contra, folosind
Ghidul (pag. 24).

Verbele reflexive
Personale:

a se gîndi, a se pricepe, a se bucura, a se pregãti,
a se ruga, a se mira, a se prezenta, a-ºi uita, a-ºi
aminti, a-ºi nota, a-ºi pregãti, a-ºi alege etc.

Impersonale:
se cade, se întîmplã, se poate, se pare, se co men -
teazã, se revarsã, se zice, se spune, se ºtie, se
vede, se aude, se înnopteazã, se însereazã etc.

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent
Indiferent de profesia pe care o are omul, atunci cînd trebuie sã ia cuvîntul în faþa
unui public, el este dator sã vorbeascã corect. O maximã latinã spune cã nici

„Împãra tul nu-i mai presus de gramatici“.

Regulile de vorbire ale lui Platon ne îndeamnã:

Sã vorbim ceea ce trebuie,

sã vorbim cît trebuie,

sã vorbim în faþa cui trebuie

ºi sã vorbim cînd trebuie.

9.1. Scrieþi o relatare (6-7 enunþuri) în care sã arãtaþi ce relaþii ar exis ta în societate
în cazul în care fiecare dintre noi ar respecta regulile amintite.

Timpul prezent

a se pregãti

eu mã pregãtesc
tu te pregãteºti
el, ea se pregãteºte
noi ne pregãtim
voi vã pregãtiþi
ei, ele se pregãtesc

Timpul prezent

a-ºi nota

eu îmi notez
tu îþi notezi
el, ea îºi noteazã
noi ne notãm
voi vã notaþi
ei, ele îºi noteazã

Perfectul compus

a se interesa

eu m-am interesat
tu te-ai interesat
el, ea s-a interesat
noi ne-am interesat
voi v-aþi interesat
ei, ele s-au interesat

Modul indicativ
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Sã ne amintim!

1) Sã ne bucurãm de fiecare clipã.
2) Tu nu m-ai cunoscut.                                    (Mihai Eminescu)
3) Multe se ziceau pe seama fetei împãratului Roº.    (Ion Creangã)
4) Se întîmplã de dimineaþã ceva cu totul neaºteptat. (Zaharia Stancu)

Indicativ, imperfect
a se interesa
eu mã interesam
tu te interesai
………………

Conjunctiv prezent
a-ºi redacta
eu (trebuie) sã-mi redactez
tu (poþi) sã-þi redactezi
………………

Indicativ, viitor 

a se preocupa
eu mã voi preocupa
tu te vei preocupa
………………

Condiþional prezent
a-ºi alege
eu mi-aº alege
tu þi-ai alege
………………

10.

11.

Exemple de utilizare:

Scrieþi verbele dintre paranteze la forma indicatã.
1) (A-ºi cumpãra, pers. I sg., condiþional prezent) astãzi o carte de ver-
suri. 2) Cum (a se pregãti, pers. a II-a pl., indicativ prezent) de confe -
rinþã? 3) (A-ºi nota, pers. a II-a sg. perf. compus) tema la limba
francezã? 4) Dacã are nevoie de bani (a se angaja, pers. a III-a sg.,
conjunctiv prezent) la serviciu. 5) De ce nu ºtim (a-ºi iubi, pers. I pl.,
conjunctiv prezent) pãrinþii? (Dumitru Matcovschi).

12.

• Nu tutui auditoriul.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Nu tutuiþi auditoriul.
Nu gîndiþi cu voce tare.
Nu cereþi sã se facã liniºte în salã.
Sã nu spuneþi: „Am uitat sã spun cã…“

•
• 
•
•

Citiþi ce nu trebuie sã se spunã/ sã se facã în timpul unei comunicãri. Transfor -
maþi verbele de la persoana a II-a plural la persoana a II-a singular.

•
•

•
•

Evitaþi expresiile prea familiare.
Eliminaþi cuvintele al cãror sens trebuie sã-l ve ri -
ficaþi în dicþionar.
Nu spuneþi: „Tema mea nu e atît de originalã“.
Nu citaþi referinþe fãrã sã le daþi sursa.

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

13.Alcãtuiþi enunþuri cu verbele reflexive impersonale: se întîlneºte, se aude, se ºtie,

se vede, se vorbeºte, se zice, se urmãreºte, se revarsã, se însereazã.

14.Graficul T. 
Alegeþi una dintre expresiile de mai jos ºi aduceþi argumente pro sau contra aces-
tor afirmaþii. Utilizaþi ºi verbe reflexive impersonale.

Dacã tãceai, filosof rãmîneai.
Nu spune puþin în vorbe multe, ci multe în vorbe puþine.

15.Eşti un psiholog. Propune niºte sfaturi, adresate tinerilor, care i-ar ajuta sã
depãºeascã complexele, atunci când au de vorbit în faþa unui public. Utilizeazã ºi
verbele: a se pregãti, a se prezenta, a-ºi aminti, a-ºi nota, a-ºi alege.
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Test de înþelegere a lecturii

Rãspunde la întrebãri cu ajutorul textului.
2.1. Ce au încercat sã facã marinarii? 2 p .
2.2. Cine ºi cum i-a oprit? 2 p .
2.3. Cum erau vorbele lui McCoy? 2 p .
2.4. Dupã ce le-a vorbit bãtrînul McCoy, ce au fãcut oamenii care 

dezlegaserã bãrcile? 2 p .
2.5. Cum i-a caracterizat bãtrînul pe marinari? (2 enunþuri) 4 p .

Intituleazã textul. 3 p .
3.1. Argumenteazã titlul propus (2 enunþuri) 4 p .

Redacteazã, în 5 enunþuri, portretul moral al bãtrînului McCoy. 10 p .

Formuleazã ideea principalã a textului (2 enunþuri) 4 p .

Enumerã 4 calitãþi care te-ar ajuta sã eviþi conflictul într-o situaþie criticã. 4 p .

Încadreazã în enunþuri urmãtoarele verbe reflexive: 

a se repezi, a se revãrsa, a se opri, a se miºca, a se depãrta. 10 p .

Bifeazã afirmaþia care se potriveºte mai bine conþinutului textului.

A. Vorba este imaginea faptelor. (Solon)

B. Leacul unui suflet bolnav este vorba bunã. (Menandru) 1 p .
8.1. Argumenteazã, în 4 enunþuri, alegerea fãcutã. 8 p .

Corabia „Pirinei“, care avea o încãrcãturã mare
de grîu, ardea mocnind (òëåÿ) în partea de jos, de
douã sãptãmîni. Toþi cei de pe corabie se aflau
într-un pericol de moarte, fapt ce a provocat un
conflict între cãpitan ºi marinari.

Îmbrîncindu-l cît colo pe secund (ïîìîùíèê êà -
ïè òàíà) ºi pe ajutorul acestuia, se repezirã aºadar
spre bãrci ºi începurã se le dezlege. Dar deodatã
auzirã vocea lui McCoy, care, de pe cabina de
comandã, le vorbea marinarilor. La auzul acestei
voci, oamenii se oprirã ca fermecaþi. Vorbele ºi
gîndurile lui simple se revãrsau asupra lor ca o
apã vrãjitã, liniº tindu-i fãrã voia lor. Le veneau
din nou în minte întîmplãri de mult uitate, iar
unii dintre ei îºi amintirã chiar de cîntecele auzite
în copilãrie ºi de feþele surîzãtoare ale mamelor
lor. Lumea în ceta sã mai fie pentru ei un iad plin
de necazuri ºi primejdii. Totul era aºa cum ar tre-
bui sã fie: ºi se pãrea normal sã întoarcã spatele

uscatului ºi sã porneascã încã o datã la drum, pe
corabia ce ardea sub tãlpile lor.

McCoy vorbea simplu, dar personalitatea lui
era mai cuceritoare ºi mai grãitoare decît orice
cuvînt ar fi putut rosti. Emana o vrajã ciudatã,
subtilã ºi adîncã în acelaºi timp, în ciuda glasului
sãu smerit ºi blajin. Iar aceastã vrajã pãtrundea ca
o luminã în sufletele lor, purificîndu-le ºi liniºtin-
du-le. Oa me nii începurã sã se miºte, iar cei care
dezlegaserã bãrcile le legarã la loc. Apoi, unul cîte
unul, se depãrtarã cu miºcãri stîngace.

Faþa lui McCoy strãlucea de o bucurie co -
pilãreascã în clipa cînd coborî de pe cabinã.

– I-ai hipnotizat! îi ºopti König.
– Bãieþii ãºtia sînt buni la suflet, rãspunse bã -

trî nul. Au trecut prin momente foarte grele, au
muncit din greu ºi vor mai munci, pentru cã sînt
hotãrîþi sã meargã pînã la capãt.

(Dupã Jack London)

E
v
a
lu
a
re

Sfîrºitul încununeazã opera — Finis coronat opus

Citeºte textul.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Aurel David (1934-1984).
Pictor grafician, sculptor ro -
mân. Se naºte la Chi ºi nãu,
în familia cãrturarului Ale -
xandru David. Picturi: Li -
vada, Roadele, Amiaza º.a.
Este autorul celebrei stampe
M. Eminescu. „Este mai întîi
de toate, un pictor îndrãgos-
tit de culoare, dotat cu un
simþ rafinat al acesteia...“
(Gheorghe Vrabie)

Nicolae Sulac (1936-2003).
S-a nãscut la Sadîc, jud.
Cahul. Cîntãreþ de mu zicã
popularã. Auto didact. Mem   -
bru al ca pelei corale Doi na a
Fi larmonicii din Chiºinãu;
so  list în orches tre le de mu -
zicã popularã Mu gu rel, Flu -
ie raº, Lãutarii.
Artist emerit, Artist al Po -
porului din Republica Mol   -
 dova. Laureat al Pre miului
de Stat. Turnee artistice in -
ter naþionale.
A înregistrat la Radio Chi ºi -
nãu melodii populare (Spu -
ne, Ilenuþã, spune; Fos ta-i
tînãr ca iarba; Dor de mamã
º.a.). Autorul carþii Vorba
lungã… bogãþia omului.

Ce înseamnã a ceda?
Ce înseamnã a ierta?

Citiþi aforismele. Numiþi ºase cuvinte-cheie.

Dacã omul este destul de tare sã
nu greºeascã, poate ºi trebuie sã fie
destul de tare ca sã-ºi vadã greºeala
aºa cum este ºi sã ºi-o recunoascã
fãrã preget (íåçàìåäëèòåëüíî). Iatã
limita extremã la care omul se mai
poate numi om.

(Vladan Desnica)
Greºelile nu sînt un pãcat, ele

sînt inerente (ïðèñóùèå) oame-
nilor…

(W.E.B. Du Bois)
Cunoaºterea greºelilor e începutul

salvãrii.
(Epicur)

Cît timp iubeºti, ierþi.
(François de La Rochefoucauld)

Cînd n-am iertat eu însumi, mai
pot sã fiu iertat?

(Mihail Lermontov)
Iartã celui care mãrturiseºte.

(Tibul)
Iubeºte adevãrul, dar iartã

greºeala.
(Voltaire)

E mai bine sã riscãm sã salvãm
un vinovat decît sã condamnãm un
nevinovat.

(Voltaire)

Lexic

1. a da cuiva dreptate într-o discuþie, a nu se mai
împotrivi, a se supune, a renunþa;

2. a se recunoaºte învins, renunþînd la luptã;
3. a nu rezista unei presiuni.

1. a trece cu vederea (o greºealã, o vinã);
2. a scuza.

A ceda:

A ierta:

ceartã – ññîðà

compromis – înþelegere
soluþie – modalitate

de a rezolva
o dificultate,
o problemã

dezacord – ðàçíîãëàñèå

necesitate – íóæäà

furios – supãrat rãu
reciproc – care vine
din amîndouã
pãrþile

a ofensa – sin.: a jigni
a depãºi – îïåðåæàòü

a se implica – âîâëå÷ü

a soluþiona – sin.: a clari-
fica, a rezol-
va

a evita – a se feri de...,
a ocoli

a afecta – îãîð÷àòü

1.

Recitiþi ºi selectaþi aforismul care, în opinia voastrã, reflectã cel mai bine
tema anunþatã. Argumentaþi.

2.

3 3

3

3

3

3

3

3

neglijenþã – atitudine care denotã lipsã de grijã, de atenþie
neînþelegere – lipsã de înþelegere; dezacord
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Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit

4.

5.

Examinaþi cu atenþie imaginile de mai sus. Comentaþi fiecare situaþie conform
reperelor:

– evenimentul/ întîmplarea;
– personajele/ pãrþile implicate;
– cauza neînþelegerilor/ conflictului;
– ce vrea sã obþinã fiecare persoanã/ mulþimea de oameni;
– ce soluþie ar mulþumi ambele pãrþi aflate în conflict;
– concluzii.

3.1. Constataþi care dintre aforisme reflectã situaþia din imagini. Argumentaþi
rãspunsul.

3.2. Ce aforism reflectã experienþa voastrã de viaþã? Comentaþi.

Rãspundeþi la întrebãri.
De ce apar neînþelegeri între oameni? Cum am putea evita aceste
neînþelegeri? Care ar fi modalitatea de soluþionare a conflictelor? Aþi
fost implicaþi vreodatã într-un conflict? Cum aþi reuºit sã-l rezolvaþi?
Aþi cedat vreodatã? Cum v-aþi simþit atunci cînd aþi cedat? Ce am putea
face pentru a evita un conflict/ o neînþelegere?

Examinaþi imaginile. Poate ceda cineva în situaþiile create? De ce? Lucraþi în perechi.

3.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

Atunci cînd este vorba de o neînþelegere/ un conflict majoritatea oamenilor:6.

– se ceartã;
– încearcã sã se înþeleagã;
– se ascultã reciproc;
– se iartã;

– încearcã împreunã sã aplaneze situaþia;
– cer ajutorul altor persoane (psiholog,
profesor, bunici etc.);
– cedeazã etc.
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6.1. Bifaþi variantele cu care sînteþi de acord, argumentînd cu exemple din viaþã.

Cum credeþi, cine trebuie sã cedeze în situaþiile de conflict care apar în împre-
jurãrile enumerate mai jos? De ce?

În locurile publice (în autobuz);
în familie (pãrinþi-copii, bunici-nepoþi);
între prieteni;
în ºcoalã (profesor-elev, profesor-director);
în clasã (bãieþi-fete).

7.1. Notaþi care ar fi cãile de rezolvare a neînþelegerilor. Lucraþi în echipe.

Citiþi ºi completaþi tabelul.

7.

8.

9.

Cine va ceda (dupã 
pãrerea ta)?

…

Ce se va întîmpla în conti -
nuare?

…Emil ºi Teodor nu se pot suporta unul pe altul,
deoarece ambii o simpatizeazã pe Sanda.

Situaþia

Vi s-a întîmplat sã nu procedaþi corect într-o anumitã situaþie, iar apoi sã regretaþi
acest lucru? Explicaþi de ce. Începeþi astfel:

Orice om greºeºte. Se zice cã a greºi e omeneºte. 
...ªi eu am procedat cîndva incorect. Astãzi, cînd îmi amintesc
despre acest caz, regret...

8.1. Care ar fi modalitatea cea mai bunã de rezolvare a conflictelor: furia, cal-

mul, rãbdarea sau cedarea? De ce?

10.Citiþi ºi spuneþi dacã sînteþi de acord cu afirmaþia de mai jos. Argumentaþi.
F Cercetãrile au dovedit cã oamenii care pot ierta/ ceda ºi uitã rãul sînt

mai fericiþi ºi mai sãnãtoºi decît cei rãzbunãtori ºi cu o memorie „de
elefant“.

Selectaþi varianta de rãspuns potrivitã ºi argumentaþi alegerea fãcutã.

În timpul unei neînþelegeri cu prietenul (prietena, familia) eu pro-
cedez astfel:
– tac;
– încerc sã explic situaþia;
– mã îndreptãþesc în faþa…

– mã înstrãinez de…
– regret cele întîmplate;
– varianta proprie.

11.

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

Scrieþi cîteva reguli necesare pentru o conversaþie civilizatã, dupã model.

Trebuie sã respectãm îndoit interlocutorul.
Omul politicos cîºtigã înzecit respectul tuturor!
…

Exemple

12.
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Numeralele multiplicative
(êðàòíûå ÷èñëèòåëüíûå)

Numerale
cardinale

2 (doi)
3 (trei)
10 (zece)
100 (o sutã)
1000 (o mie)

Numerale
multiplicative

în+do+it
în+tre+it
în+zec+it
în+sut+it
în+mi+it

Numeralele multiplicative aratã în 
ce mãsurã se multiplicã, adicã se
înmulþeºte, creºte, sporeºte o canti-
tate (cîºtig îndoit) sau o acþiune 
(El cîºtigã îndoit).

• Numeralele multiplicative au structura:
în/ îm (prefix)+numeralul cardinal (începînd cu doi) + it (sufix):
îndoit, întreit, înzecit, înmiit. 

• În limba românã existã sinonime împrumutate din limba francezã: 
dublu, triplu (perete dublu).

Declinarea
N.A. respect dublu; uºã dublã uºi duble (pereþi dubli)
G.D. respectului dublu; uºii duble uºilor duble (pereþilor dubli)

Exemple

Completaþi spaþiul punctat cu numeralele corespunzãtoare:

Un ceas dimineaþa este cît… dupã-amiazã. Mai bine sã întrebi… ,
decît sã rãtãceºti… Copacul îngrijit rodeºte… Pentru un pas negîn-
dit poþi pierde… Dacã ºi-ar cere iertare, ar cîºtiga respect… O pu -
tere… simþi atunci cînd ºtii cã eºti iubit. Cînd cunoºti regulile unei
conversaþii civilizate, eºti înþeles… Zidurile… sînt cãlduroase.

(Repere: de douã ori, îndoit, trei, o datã, duble, înzecit, dublu, îndoitã.)

16.

15.

14.

13.

F

F

cîºtig (2) cîºtiguri (2) perete (2) pereþi (2)
lucru (3) lucruri (3) profit (3) profituri (3)

Cînd cunoºti regulile unei conversaþii civilizate, eºti respectat dublu.

Ar cîºtiga îndoit dacã ºi-ar recunoaºte singur greºelile.

Formaþi numerale multiplicative de la numerele: 100, 10, 1000, 3, 5, 2.

Din lista de cuvinte propuse, extrageþi numeralele multiplicative ºi scrieþi cîte un
enunþ cu fiecare dintre ele.

Unu, unul, mulþime, dublu, cîte unul, cîteodatã, zece, îndoit, o doi -
me, pãtrat, triplu, amîndoi, milionar, înmiit.

Formaþi numerale multiplicative de la cele cardinale ºi acordaþi-le cu substantivele
respective:

Interpretaþi afirmaþia utilizînd ºi numerale multiplicative.17.

Mã-nchin înzecit în faþa pãrinþilor mei, cum se-nchinã la pãmînt
ramul plin de rod al pomului, pentru cã mi-au dat viaþã.
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Serghei Lunchevici (1934-
1995, nãscut la Chiºinãu),
violonist ºi dirijor român,
prim-violonist (1957), dirijor
(din 1958) al Or chestrei de
Mu zicã Popularã Fluieraº
din Chiºinãu. A avut zeci de
turnee în diferite þãri ale lu -
mii, promovînd folclorul ro -
mâ nesc. A jucat rolul titular
în filmul Lãutarii.

Geo Bogza (1908-1993,
nãs  cut la Ploieºti), scriitor ºi
ziarist român, care a excelat
prin reportajele sale parcã
decupate din realitatea as -
prã. Cartea Oltului (statuia
unui rîu) este cea mai bunã
carte de reportaje româneºti.
Ea conþine impresii de cãlã-
torie de-a lungul rîului Olt,
realizatã în 1939. A scris
reporta je despre viaþa mun -
citorilor petroliºti, des pre
rea litãþile tragice ale rãz -
boiu lui civil din Spania º.a.
A vizitat ca reporter ºi Ba -
sarabia, impresiile sale ma -
terializîndu-se în volumul
Ba sarabia, Þarã de pãmînt.
Premiul Organizaþiei Inter -
na þio nale a Ziariºtilor.
Academician.

Reportajul
O nouã ediþie a Tîrgului de Carte, 
desfãşuratã la „Moldexpo”

Cãri de literaturã artisticã, manuale, enciclopedii, cãri-jucãrie ºi chiar
dispozitive electronice au fost expuse la ce-a de-a IV-a ediie a Tîrgului de
Carte de la Centrul Expoziional „Moldexpo”, desfãºuratã în perioada 18-21
septembrie. În cadrul acestuia, vizitatorii au avut posibilitatea de a cumpãra
produse editoriale de la peste 150 de edituri din Republica Moldova, Româ -
nia, Germania, Rusia º.a.

Acest tîrg a fost deschis cu
sco pul de a promova cartea ºi
serviciul educaional. „În cadrul
evenimentului s-au expus 40 de
participani, printre care: edi-
turi, librãrii, centre de limbi
moderne, centre de dezvoltare
pentru copii ºi alte organi zaii”,
a men ionat Marina Tiron, di -
rec torul companiei „Po li project
Exhi bi tions”, organizatorul Tîr -
gu lui de Carte.

Preurile accesibile, dar ºi re -
ducerile considerabile au atras
vizi tatorii. Editurile autohtone –
„Arc”, „Prut Internaional”, „ªtiin   -
a”, „Cartier”,  „Litera” ºi „Epi -
graf” – au propus zeci de titluri,
printre care multe apãrute re -
cent. Cãrile pentru copii, dic -
ionarele ºcolare ºi enciclopediile
pentru adolesceni au fost cele
mai solicitate.

O noutate a evenimentului a
reprezentat ºi expoziia de dis-
pozitive electronice, concepute sã
faciliteze ºi sã modernizeze pro-
cesul de lecturã. „Absolut toate
cãrile de aici pot încãpea într-un

singur mecanism”, remarca  Vla -
dimir Burov, un importator de
dispozitive Kindle produse de
„Amazon”. Cu toate acestea, car-
tea tradiionalã rãmâne a fi alfa
ºi omega cititorului de orice vâr-
stã. „Nu sunt atrasã de dispoziti-
ve. Îmi place sã simt textura ºi
mirosul cãrii”, a remarcat stu-
denta Alina Munteanu. „Mi-am
procurat o carte de poezii de
Vasile Romanciuc, precum ºi
romanul Un veac de singurãtate
de Gabriel Garcia Marquez”, a
spus Tudor Cojocaru, unul dintre
vizitatori.

Pe durata târgului a fost verni -
satã expoziia de carte „Dumitru
Matcovschi – scriitor ºi om al
cetãii”. Copiii au participat la
concursul „Citeºti – Câºtigi”. Iar
în ultima zi a avut loc „Forumul
elevilor olimpici”.

Târgul de Carte este organizat
în fiecare an, iar vizitatorii
numeroºi demonstreazã cã lectu-
ra este totuºi una dintre cele mai
frumoase preocupãri ale omului
sapiens.
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tîrg – sin: piaã, iarmaroc
dispozitiv – sin: mecanism
texturã – sin: esãturã, aranjament
duratã – sin: perioadã
preocupare – sin: interes 

a solicita – sin.: a cere
a concepe – sin.: a inventa, a crea
a facilita – sin: a uºura
a încãpea – âìåùàòüñÿ, âìå-

ñòèòüñÿ

a vernisa – sin: a deschide, 
a inaugura (o expoziie)

autohton – sin.: bãºtinaº, 
originar

recent – ant.: vechi
atras – ïðèâëå÷åííûé

Lexic

Omonime

Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit

Citiþi reportajul. La a cîta ediþie se aflã Tîrgul de Carte, desfãºurat la „Moldexpo”?

Citiþi enunþurile care indicã:

• denumirea evenimentului;

• locul desfãºurãrii;

• editurile participante.

Citiþi un alineat, la alegere.

Cine este organizatorul Tîrgului de Carte?

Ce fel de cãrþi au fost cele mai solicitate?

Care a fost scopul organizãrii Tîrgului de 
Carte?

6.1.Ce evenimente au fost organizate în cadrul acestuia?

Alcãtuiþi cîteva întrebãri cu referire la reportajul citit ºi propuneþi colegilor sã rãspundã
la ele.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

carte – scriere cu un anumit subiect 
tipãritã ºi legatã sau broºatã

carte – scrisoare; ordin scris, emis de o 
autoritate

om – persoanã
om – numele popular al constelaiei
boreale Hercule

Scopul unui reportaj
este de a informa operativ, de obicei, de la
faþa locului, cititorii/ ascultãtorii asupra unor
situaþii, evenimente de interes general sau
ocazional, realitãþi geo grafice, etnografice,
economice, politice, cul turale etc. 

Structura unui reportaj:
• data, locul;
• denumirea evenimentului;
• desfãºurarea lui;
• descrierea atmosferei/ eveni-
mentului;
• încheierea.

Reþineþi!8.

R
|
|
S
|
|
T

R
|
|
S
|
|
T
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Cine este un reporter ºi ce face el?
Reporterul este un jurnalist care adunã ºi
transmite de pe teren ºtiri pentru ziar,
radio, televiziune; autor de reportaje.

Tipurile de reportaje:
• publicistice;
• radiodifuzate;
• televizate.

Reportofonul
este un magnetofon de dimensi -
uni mici, utilizat pentru înregis-

trarea reportajelor.

Structuri • Recent, în oraºul ... s-a desfãºurat ...
• Cel mai mare Tîrg de Carte are loc ...
• Teatrul ... a fost gazda ...
• Biblioteca ... a adunat iubitorii de ...
• Pe data de ... la Palatul Naþional ...

Nota Bene!
Reportaj, reporter, reporterã,

reportericesc.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est
Identificaþi pãrþile componente ale reportajului citit. Numiþi-le.

Cu ce scop a fost scris acest reportaj?10.

11.

12.

13.

Redaþi succint conþinutul reportajului.

Relateazã, în 6-7 enunþuri, despre o carte cititã recent, astfel încît sã le trezeºti
curiozitatea colegilor tãi.

Alcãtuiþi un dialog (cîte 5 replici pentru fiecare interlocutor) cu colegul/ colega de
bancã despre cele vãzute la un eveniment cultural.

14. Scrieþi un reportaj în baza uneia dintre imagini.

Repere

Dezvelirea

bustului

poetului

Adrian

Pãunescu

O cãlãtorie

la Orheiul

Vechi

• cãlãtorie interesantã;
• loc unic/ eveniment unic;
• ghid competent;
• peisaj impresionant, pitoresc;
• personalitãþi remarcabile;
• amintiri plãcute.

9.
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Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

15.Priviþi imaginile. Fiþi atenþi la ortografia substantivelor compuse.

Arcul de Triumf

Indicator rutier spre

Vadul lui Vodã
Fãt-Frumos Grigore Vieru

Floarea-soarelui

Drum-de-fier

Binefacere, bunãstare, bunãvoinþã,
binecuvîntare etc.

Radioascultã tor, radiodifuziune, radioemisi-
une, radiojurnal, radioreporter etc.

Substantive compuse comune care se

scriu într-un singur cuvînt.

Vicepreºedinte,
fãrãdelege, primãvarã, botgros, primadonã, dreptunghi,

scurtmetraj, blocnotes, scurtcircuit etc.

Substantivele compuse. Ortografia lor

Prim-regizor, prim-violonist, prim-mi -
nistru, primã-balerinã, prim-procuror,
prim-plan, redactor-ºef etc.

Floarea-soarelui, stea-de-mare, gura-
leului, nu-mã-uita, drum-de-fier, cîine-
lup, urs-alb, cal-de-mare, cãrþi-jucãrie.

Substantive comune care

se scriu prin cratimã

Bunã-credinþã, bunã-cuviinþã, rea-cre dinþã, rea-voinþã, zile-muncã, post-
mortem, luare-aminte, vagon-restaurant, mama-mare, nord-est, sud-vest etc.

Se scriu prin

cratimã

Harap-Alb
Fãt-Frumos
Ana-Maria

ªtefan-Vodã
Ceadîr-Lunga
Piatra-Neamþ

Substantive proprii

Se scriu separat

ªtefan cel Mare
Târg de Carte
Emil Loteanu

Anenii Noi
Vadul lui Vodã
Curtea de Argeº
Arcul de Triumf
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Citiþi propoziþiile. Comparaþi ortografia substantivelor compuse.

1) Gabriela a învãþat la Liceul Teoretic din ªtefan-Vodã.
1) Am realizat un reportaj de la deschiderea unei noi biblioteci în
localitatea Vadul lui Vodã.

16.

2) Prim-ministrul unei þãri trebuie sã manifeste perseverenþã,
responsabilitate ºi competenþã.
2) Maria Bieºu a fost primadona Operei Naþionale.

3) Bunãstarea te salveazã de bunãvoinþa altuia. (Ileana Vulpescu)
3) Nimeni nu e mai lesne de înºelat decît omul de bunã-credinþã. 

(Mihai Eminescu)

4) Oraºul Cîmpulung are o aºezare geograficã pitoreascã.
4) Localitatea Anenii Noi a fost atestatã documentar în 1731.

Continuaþi ºirurile de substantive compuse din diverse domenii, care se ortogra -
fiazã diferit:

Ciuboþica-cucului ... Nicolae Iorga ... Unirea Principatelor ...
Zîna-Zorilor ... Africa Centralã ... concertmaistru ...

Selectaþi substantivele adecvate ºi scrieþi enunþurile în caiete.

1) (Bunãvoinþa/ bunã-voinþa) pãrinþilor întãreºte casele fiilor.

2) (Bine-facerea/ binefacerea) cu cît este mai curînd, cu atît este mai bunã.

3) Numele popular al unei constelaþii din ºapte stele este (Carul-Mare/
Carulmare).

17.

18.

19.

20.

Completaþi spaþiile libere cu substantivele compuse adecvate.
1) ... (statuia unui rîu) – este cea mai bunã carte de reportaje româneºti.

2) Pentru reportajele sale interesante, lui ... i se acordã, în 1964, Premiul
Organizaþiei Internaþionale a Ziariºtilor.
3) Ascultînd ... la postul naþional de radio, eºti la curent cu toate eveni-
mentele zilei.
4) Ion Ungureanu, în calitate de ... al Teatrului Luceafãrul din Chiºinãu, a
montat spectacole deosebite.

(Prim-regizor, N. Milescu Spãtarul, Geo Bogza, radiojurnal, Cartea Oltului)

Corectaþi greºelile comise la scrierea substantivelor compuse:

1) În calitate de bun radio ascultãtor, prefer emisiunile Forþa
Junimii, Cãrþi sonore, Tineradio, Univers poetic.

2) Zilele acestea am privit un reportaj televizat de la o casã de
odih nã din vadul lui Vodã.

3) Poetului Grigore Vieru i s-a acordat diploma internaþionalã

„Andersen“.
4) Nicio fãrã de lege nu rãmîne nepedepsitã.

21. În lume existã biblioteci neobiºnuite: biblioteca pe plajã, biblioteca din autobuzul
public, biblioteca din cutia poºtalã, biblioteca din cabina telefonicã ºi biblioteca în
aer liber. Unde aþi organiza voi o bibliotecã? Scrieþi un reportaj despre inaugu-
rarea uneia dintre bibliotecile enumerate mai sus. Utilizaþi ºi substantive compuse.

Biblioteca din Cutia

poºtalã
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Maria Bieºu (n. 1935,
Volin tiri, Tighina), cîntã -
reaþã de operã, solistã la
Opera Naþio nalã, Chiºinãu.
A fãcut un stagiu la Tea trul
„La Scala“ din Mi la no.
Artis tã Emeritã, Artis tã a
Poporului din Republica
Mol dova, Pre mi ul I la Con -
cursul Internaþional de Can -
to din Tokio. Lau reatã a
Premiului de Stat; deþinã-
toare a Ordinului Repu bli cii.
Fonda toare a Festi va lului
Inter naþional anual „Invitã
Maria Bie ºu“. A avut peste
20 de roluri în operele Tos -
ca, Boe ma, Evgheni One -
ghin, Dama de pi cã, Otello
º.a. Turnee artistice în Ita -
lia, Japonia, Ger  ma nia, Un -
ga ria, Ceho slovacia, SUA,
Franþa, Bel gia, Cuba º.a.

Vladimir Curbet (n. 1930,
Susleni, jud. Orhei), core-
graf, et no graf, folclorist. Di -
rec tor ºi conducãtor artistic
al Ansamblului de Dansuri
Populare Joc. Sub condu -
cerea lui Vladimir Curbet,
an samblul a evoluat în pes -
te 60 de þãri ale lumii: Fran -
þa, Egipt, Elveþia, Bra zilia,
Ca na da, China, India º.a.
Vladi mir Curbet este de corat
cu Or dinul Republicii.

Interviul 
Eu nu a fi simplu rîvnesc, ci a fi înþeles. 

(Grigore Vieru)

De vorbã cu Nicolae Dabija

Corespondentul: Mult stimate
domnule Poet! Cum vã
simþiþi un clasic în viaþã?

Gr. V.: Greu de tot. Clasic
poþi deve ni ºi printr-un
singur poem. Ca Matee -
vici, bunã oa rã. Nu ºtiu
dacã am reu ºit sã dau li -
teraturii noastre acel poem.
Oricum, mã bucur cã sînt un
poet.

Cor.: De-a lungul vieþii munca dvs. a
fost apreciatã cu numeroase pre-
mii – de la Premiul Inter na þional
„Andersen“ la Premiul Centrului
Inter na þio nal Ecumenic pentru
Dialog Spi ritual etc. Care e premiul
la care þineþi cel mai mult?

Gr. V.: Cel de care adversarii mei se
tem cel mai mult: lacrima... iz vo -
rînd din ochii acelora care ascultã
niº te cîntece cum ar fi Eminescu
sã ne judece sau Reaprindeþi can-
dela...

Cor.: Despre dvs. se spune cã sînteþi
apostol, luptãtor, blîndeþea întru -
chi patã, patriot, bãrbat, copil, cla -

sic în viaþã, om de omenie, sim -
bolul Ba sa rabiei, Omul-la -
 crimã, suflet etc. La care
dintre aceste calificãri þineþi
ºi de ce?
Gr. V.: Sînt un poet, nu mai
mult...

Cor.: Se zice cã cel care este
un simbol nu are dreptul sã

greºeascã. Greºiþi deseori?
Gr. V.: Greºesc, bineînþeles, pentru

cã sînt ºi eu om...
Cor.: Sînteþi un om norocos?
Gr. V.: Cred în noroc, dar mã bazez

pe muncã. Probabil cã sînt noro-
cos, dacã a nu dormi 15 ani la
rînd se cheamã noroc (mai mult
noaptea scriu).

Cor.: Care din frumuseþile vieþii vã
bucurã mai mult?

Gr. V.: Toate, dacã sînt frumuseþi
adevãrate. Dar, cu deosebire, lu -
mina dimineþii. Nimic mai frumos
ca lumina dimineþii!... liber ta tea
sufletului este minunea cea mai
desãvîrºitã!

(Din Literatura ºi arta)

Corespondentul: Dle Nicolae Da -
bi ja, credeþi cã am cîº tiga
mult dacã în educaþie s-ar
pune accentul anume pe
antre narea unor calitãþi
„sufleteºti“?

N. D.: De multe ori oamenii îmi
spun cã vor sã devinã mai pu -
ternici, dar nu prea am auzit cã
vor sã fie mai buni, mai deºtepþi,
mai frumoºi (frumuseþea fiind ºi ea
ceva ce se învaþã). Sã fie oare ºi din
motiv cã muºchii minþii nu se vãd?
Sau de atîta cã la onestitate nu au
loc competiþii?

...Un copil care planteazã un
arbore nu-i va rupe tulpina,
un copil care ajutã la sãpa tul
unei fîntîni – nu va arunca
cu pietre în limpezimea ei...
Da cã vrei sã-l faci pe un

copil bun – fii tu bun!
Perfecþiunea lumii începe de la

fiecare dintre noi. Fii tu mai
deºtept, mai onest ºi lumea toatã
va deveni mai bunã, mai deºteap-
tã, mai onestã.

Cor.: Amintiþi-vã de prima dra goste...
N. D.: Eram îndrãgostit la 16 ani de

cineva care nici nu ºtia cã o
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iubesc. Dacã aº fi fost întrebat
atunci pentru ce scrii versuri, pen-
tru ce eºti harnic, pentru ce înveþi
bine, pentru ce citeºti kilograme de
cãrþi, pentru ce desenezi, pentru ce
trã ieºti?! aº fi avut unul ºi acelaºi
rãspuns: „Pentru cã o iubesc!“ To -
tul se identifica atunci cu ea...

Cor.: Copilãria cãrora dintre înaintaºii
no º tri v-a impresionat în mod deo -
sebit?

N. D.: Copilãria lui ªtefan cel Mare.
Care, ca ºi copilãria lui Isus Hris -
tos, e aproape necunoscutã...

Cor.: Ce le-aþi dori tinerilor de azi?
N. D.: ...Sã nu uite cã cea mai mare

avere a unei þãri sãrace este sau
poate deveni înþelep ciunea... Sã fie
corecþi, cu sine ºi cu ceilalþi...

(Din presã)

a defini – sin.: a preciza,
a lãmuri

a planta – a sãdi
a intervieva – a lua interviu
a acorda – óäåëèòü,

ïðåäîñòàâèòü

a oferi – sin.: a da, a propune,
a prezenta

a captiva – a cuceri, a atrage
a solicita – sin.: a cere, a ruga,

a provoca

adversar – ñîïåðíèê

antrenare – sin.: stimulare,
dinamizare

muºchi – ìóñêóë

limpezime – sin.: claritate
perfecþiune – desãvîrºire
interlocutor – persoanã care parti ci -

pã la o discuþie, la o 
convorbire

forþã de convingere – ñèëà óáåæäåíèÿ

ºtire – noutate, veste
intervievat – ÷åëîâåê, ó êîòî ðîãî 

áåðóò èíòåðâüþ

ingeniozitate – sin.: pricepere

zbuciumat – sin.: neliniºtit
întruchipat – âîïëîùåííûé

cu exactitate – ñ òî÷íîñòüþ

operativ – sin.: rapid,
prompt

inexact – sin.: incorect,
greºit

accesibil – äîñòóïíûé

Lexic

Omonime
mai – lunã de primãvarã
mai – adv., serveºte la formarea gradului comparativ

ºi superlativ relativ (mai frumos)

Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit
Citiþi dialogurile. Spuneþi, din ce gen al presei fac parte: reportaj, interviu sau ºtire?1.

2.

3.

Rãspundeþi la întrebãri.

2.1. Cine sînt persoanele intervievate? 2.2. Ce aþi aflat despre Grigore Vieru
ºi despre Nicolae Dabija din aceste interviuri? 2.3. Ce lecþie de viaþã ne dã
scriitorul Nicolae Dabija? 2.4. Cum se poate edu ca sentimentul de bunã-
tate în opinia scriitorului? 2.5. Aþi putea afir ma, în baza interviului, cã
Grigore Vieru a fost totuºi un om norocos? De ce?

Nicolae Dabija afirmã în interviu cã cea mai mare avere a unei þãri sãrace este
înþelepciunea. Sã fie oare aºa? De ce?

mare – care depãºeºte dimensiunile obiºnuite
mare – întindere de apã stãtãtoare, adîncã,
sãratã

4. Stabiliþi cu ce scop s-au realizat interviurile.
A. Pentru a propaga o bogatã experienþã de viaþã.
B. Pentru a face un schimb de pãreri.

R
S
T

R
S
T



40

Arta comunicãrii
A

do
le

sc
en

tu
l º

i s
oc

ie
ta

te
a

3

5.

6.

7.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

Completaþi primul interviu cu întrebãri ce s-ar referi la atitudinea intervie vatului
faþã de: 

• persoanele în etate   • tinerii de astãzi   • cîinii vagabonzi etc.

3

3

3

3

8.1. Formulaþi rãspunsurile posibile la întrebãri, completînd tabelul.

Întrebãrile propuse intervievatului                 Rãspunsul posibil
... ...
... ...

10.

Repere

Pornind de la fragmentele de interviu, relataþi, în 3-4 enunþuri, despre eveni-
mentele la care a participat corespondentul:

11.

– Ce trãiri sufleteºti aþi avut cînd aþi
auzit ultimul clinchet de clopoþel?

– Pentru prima oarã în viaþã am re -
gretat cã nu voi mai merge la lecþii.

– Cînd ai luat contact pentru pri -
ma oarã cu mingea?

– La vîrsta de 7-8 ani jucam fot-
bal prin curtea ºcolii.

a) b)

F Stabiliþi tema discuþiei.

F Pregãtiþi întrebãrile posibile ºi adresaþi-le scriitorilor.

F Luaþi/ daþi interviuri (în pauzã).

F Realizaþi un reportaj de la aceastã conferinþã (masã rotundã).

F Scrieþi o informaþie de presã despre aceastã întîlnire.

Organizaþi un concurs pentru cel mai interesant interviu realizat cu profesorii liceu-
lui vostru/ ºcolii voastre. Elaboraþi un ziar special, în care sã publicaþi cele mai
reuºite interviuri cu fotografiile autorului interviului ºi ale persoanelor intervievate.

• Care este credoul vieþii dvs.? • De ce vi-i dor mai mult? • Credeþi
în noroc? • Ce aþi dori sã schimbaþi în viaþa dvs.? • De la ce vîrstã
aþi dori sã vã mai trãiþi o datã viaþa? De ce? etc.

C. Pentru a promova creaþia unei personalitãþi.
D. Varianta proprie.

4.1 Argumentaþi rãspunsul cu exemple din interviuri.

Selectaþi din cele douã interviuri rãspunsurile ce reflectã:

• efortul creaþiei; • dragostea; • frumuseþea.

Spuneþi, în ce constã ingeniozitatea/ competenþa ziaristului care a realizat aceste
interviuri?

Enumeraþi calitãþile sine qua non de care trebuie sã dea dovadã un ziarist modern.

8.2. Înscenaþi interviul.

Improvizaþi o conferinþã de presã sau o masã rotundã, la care sã participe douã
echipe: o echipã de scriitori (sau alte personalitãþi din Republica Moldova) ºi
echipa reprezentanþilor mass-mediei. Parcurgeþi urmãtorii paºi:

8

9.
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12.

– Ba da! Dar viaþa noastrã de familie e un coºmar cumplit!

– Am fost adus aici de pe
stradã, acum un an.

– ªtiu cã mulþi tineri viseazã sã-ºi facã

studiile la Paris. Þi-e foarte greu sã te

menþii la acelaºi nivel cu tinerii

francezi?

– Nu prea înþeleg... Nu ai pãrinþi???

– Cum te-au întîlnit în acest oraº al viselor?

– Cum ai ajuns la Centrul de Triere a Minorilor?

– Am fost plãcut surprins ºi emoþionat de ele-ganþa ºi amabilitatea oamenilor de aici. Daram ºi program foarte încãrcat: 10-12 ore pe zide muncã... greºesc cei care cred cã e uºor!

– La Universitatea Paris-Sud, Orsay, am bene -ficiat de o bursã de studii ºi sînt foarte fericit.

Reconstituiþi interviurile conform replicilor-întrebãri ºi replicilor-rãspuns.

12.1. Înscenaþi interviurile reconstituite.

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent
Substantivele compuse. Ortografia lor

(reluare)
Gãsiþi perechile de cuvinte care formeazã substantive compuse ºi scrieþi-le într-o
coloanã. Explicaþi ortografia lor, consultînd tabelul de la paginile 37-38.

Aducere
facere
drum
Negru

de piatrã
Vodã

aminte
de bine

Formaþi substantive compuse cu ajutorul cuvintelor bunã-, rãu-, bine- ºi scrieþi-le
în trei coloniþe. Explicaþi ortografia lor.

Formaþi substantive compuse dupã modelul:

subst. + subst.   subst. + adj.   subst. + verb   subst. + prepoz. + subst.

Scrieþi 5 substantive compuse care se scriu într-un singur cuvînt ºi 5 substantive
compuse care se scriu prin cratimã.

16.1. Cu douã dintre aceste cuvinte alcãtuiþi propoziþii.

Completaþi spaþiile de mai jos cu substantive compuse care denumesc: 

nume proprii (de persoane) localitãþi organizaþii de stat

… … …

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Diverse — Diversitas 

Priviþi imaginea alãturatã ºi realizaþi un interviu cu
tatãl acestui tînãr. Încercaþi sã-l convingeþi cã nu 
are dreptate ºi nu procedeazã corect.
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Ion Dediu (n. 1934, Rediu
Mare, jud. Soroca), bio log,
specialist marcant în ecolo-
gie, academician. A pu -
blicat peste 350 de lu crãri
ºtiinþifice, inclusiv 15
monografii ºi cîteva dicþi -
onare. Pentru contribuþii re -
marcabile la dezvoltarea
ºtiinþei, Ion Dediu a fost
inclus în Cartea de aur a
lumii în prag de mileniu,
conferindu-i-se Marea Me -
da lie de Aur. Trei ani con-
secutiv (1998-2000) el a
fost desemnat Omul Anului
de Institutul American al
Biografilor din SUA.

Rezolvarea de conflicte printr-o comunicare eficientã
La un cælugær a venit o femeie

sæ-i cearæ ajutorul, fiindcæ nu
avea înelegere în casæ. 

– Ce-ai fæcut în aceastæ situa -
ie, a întrebat-o cælugærul? 

– Am încercat sæ-mi conving
soul, certîndu-l.

– Cînd ai avut iar probleme,
ce-ai mai fæcut? 

– Acelaºi lucru, i-a ræspuns
din nou femeia. I-am reproºat ºi
ne-am certat. ªi de fiecare datæ 
s-a întîmplat la fel. 

Atunci, cælugærul a scos o græ -
madæ de chei ºi, dîndu-i una fe -
meii, a rugat-o sæ deschidæ uºa din
faa lor. A încercat femeia, dar,
nepotrivindu-se cheia respectivæ, 
i-a cerut cælugærului altæ cheie. 

– Poate n-ai ºtiut cum sæ des-
chizi, i-a spus cælugærul, mai
încearcæ! 

Dar oricît s-a stræduit, femeia
nu a putut deschide. 

– Pærinte, dai-mi toatæ græ-
mada de chei ºi aflu eu care-i cea
potrivitæ – l-a rugat aceasta. Pri -
vind-o cu cælduræ, duhovnicul i-a
spus: 

– Nu e greu de îneles ce-am
vrut sæ-i demonstrez. Cum nu
poi tu deschide acea uºæ cu o
cheie nepotrivitæ, oricît ai încerca,
tot aºa nu vei gæsi limbæ comunæ
cu soul tæu cu aceleaºi vorbe de
ceartæ cu care încerci mereu.
Cautæ cheia potrivitæ ºi, dacæ o vei
gæsi, sigur vei putea deschide! 

Sã spunem lucruri potrivite, în modul potrivit, persoanei
potrivite, la timpul potrivit ca sã obþinem efectul dorit.

Lexic

a ofensa – sin.: a 
supãra, 
a insulta

firesc – sin.: natu-
ral, spontan

a convinge – óáåäèòü, 

óáåæäàòü

a reproºa – óïðåêàòü, 

óïðåêíóòü

a certa – ðóãàòü

a devia – sin.: a se 
îndepãrta

conflict – sin.: disputã,  
ceartã, luptã, rãzboi

comunicare – acþiunea 
de a comunica 
ºi rezultatul ei

oponent – sin.: adversar
soluþie – sin.: rezolvare

Omonime
chei – obiecte de metal care servesc la încuierea ori descuierea unei
broaºte sau a unui lacæt
chei – unelte de metal cu care se strîng ori se desfac ºuruburile sau
piuliele

Paronime
oponent – persoanæ care îºi exercitæ dreptul de opoziie; opozant
opozabil – care poate fi opus, care se poate opune

Valentina Naforniþã s-a
nãscut în s. Cuhneºti, Glo -
deni. A studiat trei ani la
Colegiul de Muzicã „ªtefan
Neaga“, apoi la Con ser va -
torul din Bucu reºti. A ur -
mat ºi un an de studii la
Opera de Stat din Viena.
Cîntãreaþã româncã de ope -
rã, ea este cunoscutã, în
spe cial, ca fiind cîºtigãtoa -
rea ediþiei din 2011 a con-
cursului BBC Cadiff Singer
og the World. În prezent
este solistã la Opera Naþio -
nalã din Bucureºti ºi la
Opera de Stat din Viena. 

R
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Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit

1. Citiþi textul în gînd. De ce soþia nu gãsea limbã comunã cu soþul sãu?

Citiþi textul pe roluri.

Cu ce scop a venit femeia la duhovnic?

Cum a încercat duhovnicul s-o ajute?

10.

2.

3.

4.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

De ce femeia nu a putut deschide uşa?

Ce a vrut sã-i demonstreze duhovnicul femeii prin exemplul cu cheia?

Redaþi conþinutul parabolei la persoana a III-a.

Întitulaþi textul. Argumentaþi.

Citiþi manifestãrile specifice persoanelor cu diferite stiluri de comunicare. Plasaþi-le
corespunzãtor stilurilor.

5.

6.

7.

Lasæ pe ceilali sæ aleagæ în locul lor; nu-ºi respectæ colegii; atacæ proble-
ma; exprimæ emoiile ºi convingerile færæ a afecta ºi ataca drepturile celor-
lali; consideræ cæ au întotdeauna dreptate; discutæ problema; rezolvæ
problemele prin violenæ; væd drepturile celorlali ca fiind mai importante;
menin ºi încheie o conversaie în mod plæcut; îºi doresc ca toatæ lumea sæ
fie mulumitæ; evitæ conflictele; au abilitatea de a spune „nu” færæ sæ se
simtæ vinovai sau jenai; ignoræ drepturile proprii; îºi exprimæ deschis opi-
niile personale; îºi susin drepturile færæ a ine cont de drepturile celorlali;
comunicæ direct, deschis ºi onest cîºtigînd respectul prietenilor ºi colegilor.

stilul pasiv stilul agresiv stilul asertiv
(autoritarist) (democratic)

… … …
Ce stil de comunicare avea femeia din textul Cheia potrivitã? Argumentaþi.

Numiþi cel puþin douã criterii specifice stilului de comunicare al unor persoane/
personaje cunoscute. Argumentaþi.

11.1.Tu ce stil de comunicare ai şi cum te ajutã în rezolvarea de conflicte?

Citiþi informaþia. Care dintre sursele enumerate sunt deseori motive de conflict?
Argumentaþi.

• Comunicarea ineficientæ;
• încælcarea nevoilor fundamentale ale omului: libertatea, afirmarea,

succesul, cunoaºterea, aciunea;
• valorile (morale, sociale, profesionale) diferite;
• percepii diferite asupra realitæii;
• diferena ºi incompatibilitatea dintre persoane;
• stima de sine exageratæ;
• manifestarea agresivitæii.

8.

9.

12.

11.
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Citiþi textul. Spuneþi, a procedat corect profesorul în situaþia datã? Argumentaþi.

Într-o ºcoalã, un elev furase de mai multe ori diferite lucruri de la cole-
gi. Elevii din clasã l-au rugat pe profesor sã-l dea afarã din ºcoalã, altfel
pleacã ei.

– N-am sã-l dau afarã, le-a zis profesorul. Dacã vreþi, puteþi pleca voi toþi,
dar el va rãmîne. Voi ºtiþi deja ce e bine ºi ce e rãu. Dacã el însã ar pleca de aici,
dintre noi, ar ºti oare ce are de fãcut?

14.1. Ce a avut de învãþat de la profesorul sau elevul care fura? Înscenaþi situ-
aþia de comunicare.

14.

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

Completaþi propoziþiile.

1) Uºor de zis, greu… de fãcut

2) Grîul este… de cusut

3) ªi-a cumpãrat maºinã… de ºtiut

4) E bine…: cum vorbeºti, aºa þi se rãspunde! de cules

15.

13.Organizaþi jocuri de rol pentru situaþiile de conflict prezentate. În scopul rezolvãrii
acestora, folosiþi-vã de regulile de mai jos.

Reguli necesare la rezolvarea conflictelor printr-o comunicare eficientæ:
• sæ vorbim despre noi înºine, despre aciunile noastre; 
• sæ fim obiectivi în furnizarea de informaii;
• sæ nu deviem de la obiectul discuiei;
• sæ-l læsæm pe celælalt sæ vorbeascæ ºi sæ-l ascultæm;
• sæ nu-l ofensæm, sæ nu-l provocæm pe oponent;
• sæ cæutæm o soluie comunæ;
• sæ respectæm regulile stabilite mai sus.

Regulile desfæºurærii unui joc de rol pentru rezolvarea de conflicte:
• a nu ofensa pe cineva prin intermediul scenariului sau al jocului cuiva;
• a juca scenariul în condiii bune;
• a acorda timp suficient pentru a intra în pielea personajelor ºi a desfæºu-

ra jocul;
• a invita voluntari pentru ca scenariul sæ fie jucat eficient ºi cât mai firesc.

a) În ºcoala nr. 77 are loc o reformæ. Directorul ºcolii ºi diriginta susin ideea ca
toi elevii sæ poarte uniforme ºcolare. Elena, ºefa clasei, susine ideea corpului
didactic, iar majoritatea colegilor sînt în conflict cu ea din aceastæ cauzæ.

b) Situaia de conflict dureazæ de ceva timp. Liceenii ºi pærinii acestora au pæreri
diferite vizavi de implicarea în proiecte extraºcolare. Elevii se vor împæri în
douæ echipe: copii ºi pærini. Fiecare echipæ are de scris o listæ de argumente
care i-ar ajuta sæ obinæ ceea ce doreºte de la cealaltæ parte. Dupæ ce fiecare
echipæ va scrie lista, vor începe negocierile.
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16.

Formaþi verbe, apoi supinul de la verbele formate:
reproºabil      ______________ ofensator       ________________
convingãtor      _____________ certãreþ      _________________
comunicabil      ____________ înþelegãtor      _________________

17.

substantiv + supin faptã de neuitat maºinã de cusut 
problemã de rezolvat vagon de dormit
conflict de rezolvat vase de gãtit
comportament de neiertat instrumente de reparat

adverb + supin greu de înþeles greu de convins
interesant de citit firesc de înþeles
uºor de spus uºor de ofensat
mult de scris greu de început

verb + supin a avea de ales a avea de cîºtigat
a termina de ajutat a avea de înþeles
a da la cules a avea de fãcut
a avea de comunicat a avea de reproºat

cu verb repetat De ascultat, am ascultat, dar de înþeles, n-am
înþeles. 
De discutat, am discutat, dar de împãcat, nu 
ne-am împãcat.

locuþiuni adverbiale pe neaºteptate = fãrã sã mã aºtept
pe negîndite = fãrã sã mã gîndesc

Completaþi propoziþiile dupã model.
1) Un conflict se rezolvã greu = Conflictul e greu de rezolvat.
2) Biblia se citeºte anevoios = …
3) O faptã bunã se face greu = …
4) Problema aceasta se rezolvã uºor = …
5) Dacã vrei, fumatul poate fi lãsat uºor = …
6) La o comunicare eficientã se ajunge greu = …

Exemple

Supinul
(situaþii de utilizare)

• Modul supin este format din prepoziþie + participiu

• Supinul se foloseºte în urmãtoarele construcþii:

de citit
de fãcut
de redactat
de gustat
de ajutat

la cules
la adunat
la ajutat
dupã cules
pentru scris



46

Arta comunicãrii
A

do
le

sc
en

tu
l º

i s
oc

ie
ta

te
a

3

20.

Alcãtuiþi propoziþii cu îmbinãrile de cuvinte date.

Apã de bãut, faptã de neiertat, caiet de scris, dificil de hotãrît, complicat
de realizat, a da de înþeles, a avea de ales, pe nemîncate, a lua de la
început.

Alcãtuiþi un dialog similar, utilizînd supinul.

Vlada: Cum te împaci cu pãrinþii?

Dan: E greu de spus.

Vlada: De ce?

Dan: Ei þin sub control orice pas al meu.

Vlada: ªi ce-i de fãcut?

Dan: Aici e ºi problema.

Vlada: Cum adicã?

Dan: Foarte simplu: de fumat sã nu fumezi, de cheltuit bani sã nu
cheltuieºti, sã nu te întorci tîrziu acasã…

Model:

18.

19.

ajutãtor a ajuta de ajutat

17.1. Alcãtuiþi enunþuri cu 2-3 verbe la modul supin.

Scrieþi propoziþiile conform modelului.

1) Eu (a avea/ a rezolva) o neînþelegere - Eu am de rezolvat o
neînþelegere.

2) Noi (a avea/ a gãsi) o ieºire din situaþie.______________________________

3) El (a avea/ a face) încã o încercare.___________________________________

4) Ea (a avea/ a învãþa) multe din acest conflict.______________________

5) Eu (a avea/ a spune) multe prietenei care m-a trãdat._______________

Diverse — Diversitas

Citiþi informaþia despre modul de exprimare a acordului sau dezacordului la unele
popoare. Ce informaþii asemãnãtoare cunoaşteþi?

21.

• Indienii din America de Nord îºi exprimæ dezacordul prin clætinarea pe verticalæ a palmei ridica-
te la nivelul feei.

• Turcii, pentru acelaºi lucru, îºi ridicæ bærbia ºi îºi îngusteazæ ochii ºi plescæiesc uºor din limbæ.
• Malaiezii, în loc de a spune „nu“, îºi lasæ, pur ºi simplu, ochii în jos.
• Bulgarii îºi exprimæ dezacordul dînd afirmativ din cap (ceea ce la noi corespunde aprobærii).

Citiþi aforismul. Exemplificaþi acest lucru.22.

• Bernard Shaw spunea cæ existæ 100 de feluri de a spune „nu“ ºi 1000, de a spune „da“. ªtim
foarte bine cæ, dupæ intonaie, un „da“ poate însemna „nu“ ºi uneori un „nu“ se apropie de „da“.

Citeşte afirmaþia de mai jos. Tu eşti un bun ascultãtor ori un bun vorbitor?
Argumenteazã în 2-3 enunþuri.

23.

• Cel mai bun vorbitor este un bun ascultætor. Larry King
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Nadia Comãneci (n. 1961,
Oneøti, jud. Bacãu, Ro mâ -
nia), gimnastã. Laureatã a
Jocurilor Olimpice de la
Mont  réal (1976), unde a
ob þinut trei medalii de aur
(indivi du al-compus, pa ra -
le  le inega le øi bîrnã), una
de ar gint (pe echipe) øi una
de bronz (la sol), øi de la
Mos co va (1980: douã me -
dalii de aur, la bîrnã øi la
sol, douã de argint). În
anul 1999 Na dea Comã -
neci a fost desemnatã spo-
rtivasecolului.

Ion Dosca (n. 1955, Bu co -
vãþ, jud. Chiøinãu), sportiv
ro mân care practicã jocul de
dame. De 12 ori campion al
Re publicii Mol dova, deþinã-
tor al cupei fostei URSS în
clasament in  di  vi dual (1980,
1990), cam pi on al fostei
URSS (1991). În  vin gã tor la
mai multe tur nee in t erna -
þionale, la Cam pi onatul Na -
þional al SUA (2000).
Me     daliat cu bronz (1993) øi
cu argint (1996, 1997) la
campionatele mon di  ale.
Cam       pion mondial (1999).

Cum sã evitãm situaþiile de stres?

Adolescenþa poate fi însoþitã de situaþii stresante, care vã pot face sã vã
simþiþi neliniøtiþi, sã reacþionaþi agresiv sau, dimpotrivã, sã vã închideþi în voi.
Aceste cîteva sugestii vã pot ajuta sã preîntîmpinaþi unele momente dificile din
viaþã.

• Ar fi bine sã vã luaþi o agendã
în care sã vã  notaþi, zi de zi,
to ate întîlnirile øi lucrurile pe
care le aveþi de fãcut. Orga ni -
zarea se referã øi la ordinea
lucrurilor din jurul vostru, astfel
starea de spirit va fi mult mai
bunã.

• Nu vã suprasolicitaþi stabilindu-
vã scopuri mult prea înalte.

• Stabiliþi-vã prioritãþile în viaþã,
nu vã apucaþi de prea multe lu -
cruri deodatã.

• Rezolvaþi, rînd pe rînd, cîte o
problemã.

• Învãþaþi-vã sã spuneþi NU,
atunci cînd sînteþi solicitaþi
peste mãsurã.

• Cu cît veþi fi mai tacticoøi, cu
atît veþi evita situaþiile tensio -
nate øi disputele cu cei din jur,
sursã permanentã de stres.
Adevãrul spus mai „îndulcit“
atrage reacþii pozitive.

• Alegeþi-vã prietenii alãturi de
care vã simþiþi în siguranþã øi
care vã pot ajuta, în special, în
situaþii dificile.

• Comunicaþi, ori de cîte ori este
nevoie, cu membrii familiei, pri-
etenii, colegii, exprimîndu-vã
gîn durile øi îngrijorãrile.

• Evitaþi reacþiile extreme atunci
cînd sînteþi puøi în faþa unei
situaþii stresante.

• Înfruntaþi fiecare problemã cu
calmitate øi luciditate øi veþi
evita stresul.

• Luaþi o pauzã din cînd în cînd,
ca sã faceþi ceea ce vã place (sã
ascultaþi muzicã, sã scrieþi, sã
desenaþi, sã mergeþi în parc etc).

• Odihniþi-vã suficient øi gîndiþi
pozitiv.

• Faceþi sport cu regularitate øi
mîncaþi cît mai sãnãtos. 

• Evitaþi cofeina, care vã poate
agita; nu încercaþi sã fumaþi
pentru cã tutunul nu inhibã
stresul, ci îl amplificã, iar dro-
gurile øi alcoolul nu sînt o solu -
þie sau un rãspuns la stres.

• Cînd aveþi o problemã, „opuneþi-
vã“ cu curaj, deoarece singura
persoanã care ne poate ajuta
sîntem noi înøine.
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a suprasolicita – a solicita 
peste mãsurã

a evita – sin.: a pre-
veni, a ocoli

a înfrunta – a rezista cu 
curaj

a se agita – sin.: a se 
neliniºti

a inhiba – a încetini un 
proces fizio-
logic

a se opune – ñîïðîòèâëÿòüñÿ

agendã – carnet în care se 
noteazã lucrãrile 
ce urmeazã a fi 
fãcute

stare de spirit – äóøåâíîå 

ñîñòîÿíèå

calmitate – liniºte, calm
luciditate – claritate în 

gîndire
droguri – íàðêîòèêè

tensionat – care este încor-
dat psihic

permanent – care dureazã
mereu

suficient – care este 
destul, de 
ajuns

Lexic

Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit

1.

2.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

Oamenii: G glumesc; G plîng, intrã în panicã;
G încearcã sã depãºeascã situaþia; G strigã unul la altul.
G tac ºi nu spun nimic;

În situaþii de stres oamenii se comportã diferit. Citiþi variantele de comportament
propuse ºi spuneþi cum procedeazã, de obicei, oamenii? Argumentaþi.

G lipsa de timp;
G problemele sentimentale;
G probleme cu colegii;
G problemele de sãnãtate;

G nesiguranþa de sine;
G responsabilitatea ºcolarã solicitantã;
G schimbãrile de naturã biologicã;
G un mediu familial greu de suportat.

Cum credeþi, care ar fi cauzele unor situaþii de stres? Expuneþi-vã pãrerea, luînd în
considerare ºi urmãtoarele repere:

Citiþi sugestiile. Spuneþi, care dintre ele v-a ajutat cel mai mult în evitarea unei situ-
aþii de stres?

Citiþi sfaturile în care este vorba despre: odihnã, suprasolicitare, prioritãþi, comuni-
care cu membrii familiei, sport, prieteni.

Care dintre aceste sfaturi le-aþi dat prietenilor voºtri atunci cînd s-au aflat în situaþii
dificile? Argumentaþi.

Care ar fi, în opinia ta, cinci cele mai necesare sfaturi. Argumenteazã.

De ce sugestie vei þine cont, în primul rînd? De ce?

De care dintre ele e cel mai greu sã þii cont? Argumenteazã.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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10.

11.

12.

13.

În opinia voastrã, sportivii/ sportivele sînt stresaþi/ stresate înainte de start?
Argumentaþi.

Cine/ ce ne ajutã sã depãºim momentele stresante? Argumentaþi.

Prietenii Credinþa Familia … 

Situaþie de comunicare.
Citiþi informaþia. Fiecare echipã va extrage cîte o fişã cu categoriile de potenþia-
le efecte ale stresului, va elabora un text despre o persoanã care se manifestã
ca atare şi va presupune care ar putea fi acþiunile acesteia mai departe. Apoi
se vor oferi sfaturi pentru ca persoana datã sã depãşeascã cît mai repede
situaþia de stres.

9.

Efectele potenþiale ale stresului pot fi grupate în cinci mari categorii:

efecte subiective: anxietate, agresiune, apatie, plictisealã, obosealã,
indispoziþie, scãderea încrederii în sine, nervozitate, sentiment de singu-
rãtate; 

efecte comportamentale: predispoziþie spre accidente, alcoolism,
abuz de cafea, tendinþa de a mînca øi/sau de a fuma excesiv, comporta-
ment impulsiv;

efecte cognitive: scãderea abilitãþii de a adopta decizii raþionale,
concentrare slabã, scãderea atenþiei, hipersensibilitate la criticã, blocaje
mentale; 

efecte fiziologice: creøterea glicemiei, a pulsului, a tensiunii arteri-
ale, uscãciunea gurii, transpiraþii reci, dilatarea pupilelor; 

efecte organizaþionale: absenteism, productivitate scãzutã, izolare,
insatisfacþie în ceea ce face, reducerea responsabilitãþii.

Sã presupunem cã o persoanã dragã þie a avut un stres. Care dintre aceste trei
metode de tratare a stresului o vei propune mai întîi şi de ce?

Managementul de sine            Ajutorul de sine                      Medicaþia

Citeşte aceste mesaje simple care te vor ajuta sã treci mai uşor peste un eventual
stres sau peste provocãrile de zi cu zi. Scrie, împreunã cu colegul/ colega de
bancã, alte cinci mesaje.

Mã simt minunat azi!

Spun DA vieþii!

Pot depãøi provocãrile care mã încearcã din cînd în cînd!

ªtiu cã astãzi mi se vor întîmpla doar lucruri bune!

Îmi fac timp pentru cei dragi øi micile bucurii din viaþã!

Îi tratez pe cei din jurul meu cu un zîmbet øi o vorbã bunã!
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Locuþiunile adverbiale exprimã caracteristi-
ca unei acþiuni, stãri, însuºiri sau împrejurarea

în care se desfãºoarã acþiunea.

Locuþiunile adverbiale au 
o structurã diferitã:

Locuþiuni adverbiale

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

14.Selectaþi din text ºi scrieþi 3-4 propoziþii care conþin locuþiuni adverbiale.

de asemenea, de dimineaþã,
de obicei, de aceea

pe negîndite, pe neaºteptate,
pe nemîncate, pe nepregãtite

de-a pururea, de-a curmeziºul, de-a lungul,
de-a rîndul, cu de-a sila

calea-valea, vrînd-nevrînd,
ici-colo, mai-mai

din nou, pe de rost, cu totul etc.

zi cu zi, clipã cu clipã, rînd
pe rînd, din ce în ce, din cînd

în cînd, ori de cîte ori

într-adevãr, într-adins, într-ascuns, 
într-un timp, într-un rînd, într-un rãstimp,

într-o clipã, într-o zi

în silã, în grabã, în veci, în special

Citiþi propoziþiile. Identificaþi locuþiunile adverbiale. Alcãtuiþi cu ele alte enunþuri.
1) Dumnezeu era cu obrazul întunecat din pricina nelegiuirilor din zi în zi

mai mari ale oamenilor. 
(AlecuRusso)

2) Du-i rãspuns, Ivane, cã poruncesc sã moarã de acum înainte, trei ani de
zile, de-a rîndul, numai oameni tineri.

(IonCreangã)
3) De-a pururea aproape vei fi de sînul meu.

Mereu va plînge apa, noi vom dormi mereu.
(MihaiEminescu)

4) Începu deci din nou sã explice oamenilor cã a venit pentru împãcare.
(LiviuRebreanu)

Completaþi spaþiile libere cu locuþiunile adverbiale potrivite. Ce v-ar ajuta sã
rezolvaþi corect exerciþiul?

15.

16.

1) El aleargã … pe stadion pentru a fi în formã.
(dinceînce,dincînd
încînd)

2) Gabriela hotãrî … sã apeleze la ajutorul rudelor. (peneaºteptate,
deobicei)

3) Bunicul cînd era stresat … vorbea cu noi cam
aspru.

(vrînd-nevrînd,
cude-asila)
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6) Øi au trecut … în aºteptarea unor veºti bune
de la fiul sãu.

7) Speranþa ei era cã … îl vor gãsi.               

(clipã…dupãclipã,
lunidupãluni)

(mîine-poimîine,ici-
colo)

17.

18.

19.

Model:

Completaþi spaþiile libere cu locuþiunile adverbiale: într-un timp, într-acolo, 

într-adevãr, într-o zi.
1) Bãiatul mergea ... de unde se auzeau zgomote.
2) El reuøea … scurt sã-øi rezolve toate problemele.
3) Aøteptîndu-øi soþul, Vitoria Lipan a hotãrît… øi a plecat împreunã

cu Gheorghiþã sã-l caute.
4) Numai cînd sîntem mari înþelegem cã pãrinþii au avut … dreptate.

Alcãtuiþi propoziþii cu locuþiuni adverbiale de tipul: aproape-aproape, mai-mai,

abia-abia, cu totul ºi cu totul, numai ºi numai.

Încadraþi într-un text coerent locuþiunile adverbiale: de dimineaþã, de-a dreptul, pe

neaºteptate, în grabã, clipã cu clipã, vrînd-nevrînd.

Citiþi sfaturile de mai jos. Reþineþi-le! 
Adresaþi-le, în caz de necesitate, unui prieten/ unei prietene.

Cîteva sugestii de reducere a stresului

Diverse — Diversitas

20.

G Sã nu disperi!

G Nu ceda în faþa nenorocirii!

G Vulcanii dovedesc cã ºi Pãmîntul are nervi.

21.Scrieþi un eseu din 8-10 propoziþii cu unul din titlurile date. Utilizaþi ºi locuþiuni
adverbiale.

Acceptaþi sprijinul celor din jur.

Gãsiþi timp pentru familie.

Nu vã comparaþi cu altcineva.

Gãsiþi timp pentru relaxare.

Fiþi atenþi la ce mîncaþi!

Faceþi exerciþii fizice!

Dormiþi suficient!

Fiþi ordonaþi!

Cînd mai-mai sã punã mîna pe el, 
lupii au fost nevoiþi sã se retragã.

4) În timpul cutremurului de pãmînt pãrinþii …
îøi fãceau griji pentru mine.

5) Pentru a putea face faþã stresului sportivii
dormeau … înainte de competiþii.

(deaceea,deobicei)

(într-unrînd,într-ade-
vær)
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Eugen Coºeriu (1921-
2002, nãscut la Mihãileni,
jud. Bãlþi), lingvist român. 
Profesor universitar la Mi -
la no, Montevideo, Bonn,
Frankfurt pe Main, Tü -
bin  gen. Unul dintre cei
mai ori ginali teoreticieni
ai limbii, creator de noi
direcþii în filosofia limba-
jului, se man ticã, geo gra -
fie lingvisticã º.a.
Cele mai importante lu -
crãri: Sincronie, diacronie
ºiistorie,Sistem,normãºi
vorbire,Pentruosemanticã
diacronicãstructuralã,Uni-
versaliile lingvistice º.a. A
scris studii despre istoria
limbii româ ne.
Lista lucrãrilor sale nu -
mã rã peste 50 de volume
ºi cîteva sute de studii ºi
articole, publicate în dife -
rite limbi.
Savantul a fost apreciat de
întreaga lume ºtiinþificã.
Titlul de doctor honoris
causa i-a fost acordat de
circa 30 de universitãþi, iar
aproximativ 40 de acade-
mii au considerat o onoare
de a-l avea drept membru
onorific sau de plin. Eugen
Coºeriu cel mai mult þinea
totuºi la titlul de membru
al Aca demiei Române.

Eºecul – o treaptã spre succes

Ceea ce vreau sã ºtiu, înainte de toate,
nu este cum aþi eºuat, ci cum aþi ºtiut sã acceptaþi eºecul.

(Abraham Lincoln)

De mic copil, Demostene (om po li -
 tic ºi orator atenian) visa sã vor-
beascã în faþa poporului.

Odatã, în adolescenþã, Demos te ne
l-a convins pe educatorul sãu sã-l ia
la o ºedinþã judiciarã pentru a-l
asculta pe un vestit orator. Cuvîn -
tarea acestuia avusese un strã lucit
succes. De atunci De mos tene
renunþã la toate ocu paþiile
sale neînsemnate ºi începe sã
exerseze cu stricteþe în reto -
ricã. Hotãrîse cu fermitate sã
devinã orator.

Prima cuvîntare a tînãru-
lui orator în faþa poporului a
avut un sfîrºit trist. Zgo mo -
tul ºi rîsetele mulþimii l-au
împiedicat sã-ºi termine dis-
cursul. Eºecul acesta era cu totul
firesc, deoarece Demostene avea o
voce foarte slabã, vorbea nedesluºit,
gîngãvea puþin, graseia ºi avea pros-
tul obicei de a-ºi smuci umãrul.

A suferit eºec ºi a doua oarã în
faþa Adunãrii Poporului. Fiind des-
curajat, el se grãbise spre casã ºi la
început nici nu observase cã în
urma lui venea unul dintre prietenii
sãi, un renumit actor atenian. Au
conti nuat drumul împreunã. Demo s -
tene începu sã se plîngã de insucce-
sele sale ºi spunea cã poporul,
probabil, nu înþe lege adîncul conþi -
nut al discursurilor sale. „Ai drep-
tate, rãspunse actorul, dar eu voi
încerca totuºi sã te ajut. Recitã-mi
cîteva versuri din Sofocle sau
Euripide.“ Demostene a recitat. Cînd
terminase, actorul re petã acelaºi
fragment, dar cu atîta expresivitate,

încît lui Demostene i se pãruse cã
aude cu totul alte versuri. Abia acum
înþelesese el cîtã frumuseþe dã vor-
birii expresivitatea, ta len t pe care el
nu-l avea. De   mo s tene se apucã de
lucru cu o sîrguinþã îndoitã.

Aºadar, Demostene hotãrî sã înlã-
ture cu orice preþ toate defectele vor-

birii sale. El s-a izolat de toatã
lumea; apoi ºi-a ras o jumã-
tate de cap, pentru a nu ieºi în
oraº pînã ce nu-i va creºte
pãrul. În fiecare zi fãcea exer-
ciþii cîteva ore la rînd, pentru a
înlãtura defectele de pro-
nunþie. El punea în gurã pie -
tricele ºi se strãduia sã
vorbeascã tare ºi clar. Demos -
tene se deprinsese sã recite cu

glas tare poezii, urcîndu-se în munþi
ori plimbîndu-se pe malul mãrii. El
cãuta atunci sã acopere cu vocea sa
vuietul valurilor.

Uneori tînãrul nu ieºea din casã
cîte 2-3 luni, pînã cînd nu ajunsese,
în sfîrºit, sã fie stãpîn pe glasul ºi pe
gesturile sale. Dupã îndelungate strã -
danii, Demostene ºi-a atins sco pul,
devenind un eminent orator. El nu
vorbea însã niciodatã fãrã a se pregãti
în prealabil, învãþînd întotdeauna pe
de rost discursul scris dinainte.

În discursurile sale simplitatea
neobiºnuitã a exprimãrii se îmbina
cu claritatea ºi cu puterea de convin-
gere. Demostene urma întotdeauna
cu stricteþe obiectul discursului sãu;
ba vorbea calm, acþionînd asupra
cugetului auditoriului, ba îi transmi -
tea credinþa fierbinte în justeþea
cauzei pe care o apãra.
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a renunþa – sin.: a se lipsi
a împiedica – sin.: a opri
a gîngãvi – çàèêàòüñÿ 

a smuci – ä¸ðãàòü

a-i pãrea – sin.: a-ºi ima -
gi na

a înlãtura – óñòðàíÿòü

a-ºi rade – ñáðèòü

a se deprinde – sin.: a se
obiºnui

orator – persoanã care
rosteºte un discurs

fermitate – sin.: hotãrîre
eºec – ant.: succes
vuiet – sin.: gãlãgie
claritate – sin.: limpezime
justeþe – ant.: nedreptate

judiciar – sin.: judecãtoresc
strict – sin.: exact
firesc – sin.: natural
atenian – locuitor al Atenei
în prealabil – sin.: anticipat
primejdios – sin.: periculos

Lexic

Cînd Demostene împlinise 30 de
ani, începuse sã participe la treburile
de stat ºi-ºi îndreptase toatã forþa
talentului sãu oratoric împotriva

celui mai primejdios duºman al
patriei sale ºi al tuturor grecilor –
regele Macedoniei, Filip.

(Plutarh)

Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit

Ascultaþi textul. Notaþi cele mai importante 10 cuvinte (dupã pãrerea voastrã) din
text. Argumentaþi.

Citiþi textul. Cine/ ce l-a ajutat pe Demostene sã transforme eºecul într-un succes?

Citiþi fragmentul:
• care v-a impresionat;
• în care actorul atenian încearcã sã-l ajute pe Demostene.

Citiþi textul în gînd. Indicaþi persoanele despre care se vorbeºte în text. Relataþi
acþiunile fiecãrui personaj.

1.

2.

3.

4.

Rãspundeþi la întrebãri.

5.1. Care era visul lui Demostene? 5.2. Datoritã cãrui fapt el a
hotãrît sã devinã orator? 5.3. Dupã prima cuvîntare tînãrul orator
a suferit eºec. De ce? 5.4. Cum credeþi, ce îi lipsea lui Demostene? 
5.5. Cine l-a fãcut sã înþeleagã acest lucru? 5.6. Ce a fãcut Demos -
tene pentru a-ºi înlãtura defectele de pronunþie? 5.7. A atins, pînã
la urmã, Demostene ceea ce ºi-a dorit atît de mult? 5.8. În serviciul
cui ºi-a pus oratorul toatã forþa talentului sãu?

Împãrþiþi textul în fragmente logico-semantice, apoi intitulaþi-le.

Reintitulaþi textul. Argumentaþi titlul propus.

5.

6.

7.

Formulaþi ideea principalã a textului. Scrieþi-o în caiete.

Relataþi conþinutul unui fragment preferat. Acolo unde este posibil, utilizaþi sinoni -
me pentru cuvintele de la rubrica Lexic.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

Exprimaþi-vã pãrerea referitor la subiectul textului: vã place/ nu vã place, de ce?

Cum credeþi, mesajul acestui text v-ar ajuta sã depãºiþi un eºec? Argumentaþi.

Formulaþi tema textului. Scrieþi-o în caiete/ notaþi-o pe tablã.

Gãsiþi propoziþia care redã ideea principalã. Argumentaþi alegerea. (Lucraþi în perechi.)

Schiþaþi portretul moral al lui Demostene în baza textului. Pentru ajutor, revedeþi
subiectul Eu sînt autorul caracterului meu.

Comparaþi comportamentul a douã personalitãþi: Mircea Eliade (vezi subiectul Eu

sînt autorul caracterului meu) ºi Demostene. Ce trãsãturi de caracter comune au
aceºtia? (Lucraþi în echipe.)

16.Citiþi informaþia. Cum credeþi, care este principala calitate a inventatorului român?
Argumentaþi-vã rãspunsul în 4-5 propoziþii.

Traian Vuia, inventator, constructor român de avioane, la vîrsta de
30 de ani ia calea Parisului, centrul aeronauticii mondiale, pentru a-ºi
realiza vechea dorinþã: automobilulzburãtor.

Traian Vuia

La 18 martie 1906, la ora trei dupã-amiazã, automobilulzburãtor se
puse în miºcare. Spre uimirea ºi admiraþia celor prezenþi, aeroplanul a
parcurs în zbor 12 metri, la înãlþimea de un metru. 

Numele lui Traian Vuia va rãmîne pentru totdeauna în istorie, fiind-
cã el, ºi nimeni altul, este creatorul primului avion din lume.

16.1. Cum credeþi, ce calitãþi ar trebui sã aibã o persoanã pentru a transforma
eºecul într-un succes? Aduceþi argumente.

Citeºte cîteva sfaturi care, sperãm, te vor ajuta sã ai succese în viaþã.

Succesul începe cu tine

17.

I. Realizeazã-þi potenþialul!
II. Viseazã!

V. Fii altruist/ altruistã!
VI. Fii hotãrît/ hotãrîtã!

Rãspunde la întrebãrile unui interviu improvizat:

• Ce îþi încurcã sã-þi realizezi pe deplin potenþialul intelectual?
• Eºti visãtor/ visãtoare? La ce anume visezi?
• Prietenii te considerã creativ/ creativã în ceea ce faci?  Argumenteazã.
• Înfrunþi greutãþile sau te laºi condus/ condusã de ele? De ce?
• Te consideri o fire egoistã? Argumenteazã.
• Cuvintele voiface! sînt acelea care te pun în acþiune? În ce împrejurãri?

III. Gîndeºte creativ!
IV. Înfruntã greutãþile!

18.

Organizaþi o discuþie despre îndatoririle sau posibilitãþile pe care le-ar avea fiecare
„actor” în parte în rezolvarea problemelor sociale ale adolescenþilor, cu scopul de
a evita un eşec în construirea viitorului lor.

19.

„Actorii”: Guvernul Ministerul Educaþiei
Administraþia publicã localã Pãrinþii
Centrele de consiliere psihologicã Cluburile sportive º.a.
Organizaþiile obºteºti
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Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

Modul indicativ, mai-mult-ca-perfectul
(situaþii de utilizare)

Mai-mult-ca-perfectul exprimã o acþiune trecutã, terminatã înaintea altei acþi -
uni trecute ºi terminate. Este destul de rar folosit în vorbire ºi de multe ori
este înlocuit cu perfectul compus.

Exemple

Demostene înþelesese ce rol avea expresivitatea în vorbire... =
Demostene a înþeles ce rol avea expresivitatea în vorbire...

Mai-mult-ca-perfectul se formeazã de la:

tema participiului  +  se (sufix gramatical)  +  terminaþiile:       - m
- ºi

- rãm

- rãþi

- rã

Exemple

Exemple:

Exemple:

Exemple:

Exemple:

a recita

recitasem

recitaseºi

recitase
recitaserãm

recitaserãþi 

recitaserã

a bea

bãusem

bãuseºi

bãuse 
bãuserãm

bãuserãþi

bãuserã

a merge

mersesem

merseseºi

mersese 
merseserãm

merseserãþi

merseserã

a vorbi

vorbisem

vorbiseºi

vorbise 
vorbiserãm

vorbiserãþi

vorbiserã

Situaþii de utilizare

a) perfectul compus – mai-mult-ca-perfectul

N-am crezut cã greºise atît de mult.
El a înþeles diferenþa dupã ce îi recitase prietenul.

b) mai-mult-ca-perfectul – perfectul compus

Eu începusem deja sã reuºesc dar am cerut totuºi ajutor.
Suferise un mare eºec, dar a rezistat.

c) mai-mult-ca-perfectul – mai-mult-ca-perfectul

Deºi îmi ceruse ajutor de multe ori, nu-l ajutasem.

Nu-þi fãcuseºi temele, deoarece nu gãsiseºi cartea.

d) imperfectul – mai-mult-ca-perfectul

Eu nu înþelegeam cum putuse sã procedeze astfel.
Ea asculta radioul cînd începuse sã plouã.

e) mai-mult-ca-perfectul – imperfectul

Terminasem de scris cînd ai venit tu = Eu am terminat de scris
cînd ai venit tu.

Recitase cu voce tare ºi nu mai voia sã vorbeascã.
Urcaserãm pe vîrful muntelui, de aceea ne odihneam.

Exemple:

-
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20.

21.

Copiaþi 3-4 propoziþii din textul de bazã (pag. 52), care conþin verbe la mai-mult-
ca-perfect. Rescrieþi-le, punînd verbele la perfectul compus.

Scrieþi verbele din paranteze la mai-mult-ca-perfect. 
1) Noi nu (aavea) bani pentru excursie, de aceea nu am plecat.
2) El a obþinut succes, deoarece (a-ºiplanifica) totul din timp.
3) Ea (apreþui) timpul, iatã de ce a reuºit multe.
4) Tu te-ai sculat imediat ce (asuna) ceasul.
5) Voi nu (a gãsi) actele necesare, de aceea aþi declarat rãzboi
dezordinii.

22.

23.

Rescrieþi versurile, punînd verbele la mai-mult-ca-perfect.
Tu ai tãcut … Tu ai plecat …
Ai dispãrut … Ai revenit …
Te-am strigat … Am ascultat…
Te-am chemat … Nu ai venit.

Alcãtuiþi un text coerent din 5-6 propoziþii în baza reperelor. Utilizaþi unele verbe la
mai-mult-ca-perfect.

Aciti, anugãsi, acãuta, aspune, afi.Repere:

Diverse — Diversitas

Citiþi versurile. Cum ne vrea poetul: triºti, optimiºti, veseli, disperaþi? Argumentaþi.
Înãbuºã-þi durerea,

fii vesel, de se poate,
Cãci tot la zi ajunge

ºi cea mai lungã noapte!
(WilliamShakespeare)

24.1. Sînteþi de acord cã dupã rãu vine bine? Argumentaþi prin exemple.

24.

Citiþi informaþia. Cum credeþi, ce calitãþi morale sînt necesare pentru a rezista atî-
tor „eºecuri“, precum personajul acestor rînduri?

Dacã astãzi Constantin Brâncuºi, cel mai mare sculptor al veacului tre-
cut, este considerat un artist genial, atitudinea faþã de opera sa n-a fost
întotdeauna aceeaºi. Vreme îndelungatã nu a fost înþeles de contemporani.
Sculptura sa a fost vehement contestatã, contradictoriu interpre tatã ºi ade-
sea ignoratã.

În cei 53 de ani petrecuþi în Franþa, din 1904 pînã la sfîrºitul vieþii sale,
în 1957, Brâncuºi n-a primit nicio comandã de monument de la statul
francez, niciun premiu, nicio distincþie oficialã. Ca ºi Rodin, Maillol, Jean
Arp, el n-a fost ales membru al Academiei de Belle-Arte din cadrul
Institutului Franþei…

Toate expoziþiile sale personale au avut loc în Statele Unite ale Ame -
ricii, în special, la New York.

25.1. De ce totuºi Constantin Brâncuºi a continuat sã lucreze, de vreme ce
lucrãrile sale nu erau acceptate?

25.

Constantin Brâncuºi
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Nicolae Dabija (n. 1948, 
Codreni, jud. Chiºinãu),
absolvent al Universitãþii de
Stat din Moldova, membru
al Uniunii Scriitorilor din
Moldova, redactor-ºef al
ziarului Literatura ºi arta.
Lider de generaþie, animator
al Renaºterii basarabene.
Culegeri de versuri: Ochiul
al treilea, Apã neînceputã,
Zugravulanonim, Aripãsub
cãmaºã º.a.; volum de
eseuri: PeurmeleluiOrfeu.
Laureat al Premiului de Stat
pentru li teraturã.

Ion Druþã (n. 1928, Ho -
rodiºte, jud. Soroca) a ab -
solvit Cursurile Literare
Su p erioare de la Moscova. A
fost ales preºedinte de
onoare al Uniunii Scrii to -
rilor din Moldova, este
membru de onoare al Aca -
demiei Române. Proza tor,
publicist, dra maturg. Piesele
lui Ion Druþã au fost jucate
pe scenele din Rusia, Bul -
garia, Franþa, România º.a.
Culegeri de prozã scurtã:
Dor de oameni, Piept la
piept º.a.;prozã de propor -
þii: Frunze de dor; ro ma ne:
Povara bunãtãþii noastre,
Biserica Albã; eseuri: Emi-
nescu, poet naþional, Pã-
mîntul,apaºivirgulele.

Drepturile omului

Fecare om este cetãþean al þãrii în care se
naºte ºi are aceleaºi drepturi pe care le au toþi
cetãþenii acelei þãri.

Tu te-ai nãscut în Republica Moldova, eºti
cetãþean al Republicii Moldova. Sã presupunem
cã te-ai stabilit cu traiul în altã þarã, sã zicem, în
Franþa. Cum crezi, eºti deja cetãþean al Franþei ºi
te poþi bucura de toate drepturile pe care le au
francezii? De ce? Argumenteazã rãspunsul.

Priviþi imaginile. Spuneþi ce reprezintã ele.1.

Rãspundeþi la întrebãri.
2.1. Care sînt simbolurile unei þãri independente ºi suverane?
2.2. Care este legea supremã a unui stat? 2.3. Ce este înscris în
Constituþia unei þãri? 2.4. De ce este necesar ca oamenii sã
aibã anumite drepturi? 2.5. Orice drept implicã ºi responsabili -
tãþi. Cum credeþi, despre ce responsabilitãþi e vorba? 2.6. Cu noaº -
teþi Constituþia Republicii Moldova? Care sînt drepturile ºi
obli  gaþiile fundamentale ale cetãþenilor þãrii noastre?

Spuneþi, ce se întîmplã cînd o persoanã nu respectã legile þãrii în care
trãieºte?

2.

CONSTITUÞIA 
REPUBLICII MOLDOVA

3.

4. Numiþi organizaþiile internaþionale care apãrã drepturile omului.

4.1. Recunoaºteþi fiecare dintre simbolurile prezentate mai sus ºi
spuneþi care sînt elementele lor componente ºi ce semnificã ele.
Consultaþi informaþiile de la rubrica Diverse.
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Lexic
a garanta – sin.: a asigura
a confrunta – ñîïîñ òàâëÿòü

a elabora – sin.: a realiza, 
a redacta

a exploata – a-ºi însuºi o
anumitã cantitate
de muncã strãinã

a obliga – sin.: a constrînge,
a sili, a impune

a se comporta – a avea o anumitã
conduitã

a încãlca – íàðóøèòü

a respecta – ñîáëþäàòü

a discrimina – a separa, a face
deosebire

demnitate – autoritate
mo ralã,
prestigiu

onoare – sin.: cinste
drept – ïðàâî

societate – îáùåñòâî

responsabilitate – sin.: rãs pu n -
dere

lege – çàêîí

cetãþean – ãðàæäàíèí

convenþie – sin.: acord,
înþe le gere

restricþii – mãsurã, condiþie
care limiteazã
un drept

gratuit – care nu costã
nimic, fãrã
platã

suveran – care are
auto ritate
supremã

independent – care nu
de pinde de
cineva

suprem – care existã în
cel mai înalt
grad

Omonime Paronime
drept – om drept (corect)
drept – ºtiinþã sau disciplinã care studiazã normele juridice

a adapta – un text
a adopta – un copil

R
S
T

R
S
T

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

Citiþi ºi analizaþi urmãtoarea situaþie. 

Imaginaþi-vã ce s-ar întîmpla dacã un profesor ar diviza clasa în douã
grupe, A ºi B, ºi ar acorda elevilor din grupa A anumite „drepturi“:

– de a ieºi oricînd la pauzã,
– de a nu-ºi face la timp temele pentru acasã,
– de a vorbi în timpul orelor º.a.,

iar elevilor din grupa B li s-ar refuza aceste „drepturi“.
Dupã cîteva zile profesorul ar lua drepturile grupei A ºi le-ar acorda gru-
pei B. Dar ce s-ar întîmpla în þarã, în urma aceluiaºi experiment?

5.

Numiþi drepturile fundamentale ale omului ilustrate în imaginile de mai jos.6.
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7.

6.1. Care dintre aceste drepturi sînt cele mai importante pentru voi? De ce?

Constituþia garanteazã fiecãrui om drepturi ºi îndatoriri fundamentale. Numiþi cîteva
dintre îndatoririle fundamentale.

Lucraþi în echipe ºi alcãtuiþi o listã a îndatoririlor noastre faþã de:
• Terra; • adulþi/ bãtrîni;
• Patrie; • profesori;
• pãrinþi; • prieteni.

Nimeni nu are dreptul sã exploateze munca altuia. Atunci cînd pãrinþii le cer copii -
lor sã lucreze pe lîngã casã etc., înseamnã oare cã îi exploateazã? Argumentaþi.

8.

9.

10.Completaþi îndrumarul la tema Cunoaºte-þi drepturile!

F Cine nu-ºi cunoaºte drepturile este un om neputincios.

F Cunoaºte-þi drepturile pentru a ºti cum sã-þi pãstrezi demnitatea ºi
cu ra jul.

F …

11.

Þara Drepturile care se încalcã

… dreptul la egalitatea între rase;
Somalia …
… dreptul la muncã;
… dreptul la libertate.

Gãsiþi pe harta lumii þãrile în care nu se respectã drepturile omului ºi completaþi
schema.

11.1. Republica Moldova poate fi inclusã în acest tabel? De ce?

11.2. Spuneþi, prezentînd argumente, dacã pot exista astfel de drepturi:
• de a deþine o armã de foc; • de a stãpîni un popor;
• de a moºteni o þarã; • de a submina limba unui popor.
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12.

13.

• corupþia;
• violenþa;
• inegalitatea între oameni;
• ºomajul/ sãrãcia;

• criza economicã;
• refuzul de a îndeplini

îndatoririle cetãþeneºti;
• lipsa de culturã etc.

Analizaþi una din urmãtoarele situaþii de viaþã ºi încercaþi sã propuneþi cãi de solu -
þionare a acesteia, þinînd cont de drepturile omului. Lucraþi în echipe sau în perechi.

F Unui copil bolnav de SIDA i se refuzã accesul în ºcoalã.
F Unui muncitor imigrant sãrac i se refuzã tratamentul.
F Un elev se opune sã poarte uniformã ºcolarã.

Selectaþi din lista de mai jos factorii care actualmente submineazã democraþia în
Republica Moldova:

14. Scrieþi o plîngere privind încãlcarea brutalã a drepturilor omului de cãtre:

3 stat; 3 directorul unei ºcoli/ unui liceu;

3 directorul unei întreprinderi;   3 alte instituþii.

14.1 Cãror instanþe le veþi adresa plîngerea: unui minister, guvernului, parlamen -
tu lui, Comisiei pentru Drepturile Omului, ONU º.a.?

Alcãtuiþi o scrisoare adresatã redactorului unei emisiuni televizate în cadrul cãreia
au fost prezentate fapte incorecte, pãrtinitoare sau denaturate.

15.

Dle redactor al emisiunii „Ora Parlamentului“,
…

16.

Repere

Joc de rol „La judecata consiliului pedagogic“. Elevii îºi vor apãra drepturile, profe -
sorii – punctul lor de vedere, iar administraþia ºcolii va fi în rol de „judecãtor“.

a. prezentarea cazului;    c. doleanþele pãrþilor;
b. pãrþile implicate; d. de ce nu poate avea fiecare ceea ce îºi doreºte?

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

Fraza. Punctuaþia subordonatelor circumstanþiale
(Пунктуация в сложноподчиненном предложении с придаточным
обстоятельственным)

Citiþi fraza:
Omulîntotdeaunatrebuiesãluptepentrudrepturilesaleoriundes-arafla.
18.1 Spuneþi, din cîte propoziþii este alcãtuitã fraza datã?
18.2 Identificaþi/ citiþi propoziþia principalã ºi propoziþia secundarã.
18.3 Subliniaþi cuvîntul de legãturã dintre aceste douã propoziþii.

17.

18.

Organizaþi o dezbatere la care ar participa membrii unor organizaþii nonguverna-
mentale. Discutaþi despre:

• respectarea drepturilor omului;
• discriminarea rasialã;
• dezordinea socialã º.a.
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Comparaþi:

Comparaþi:

propoziþia principalã (regentã): Omulîntotdeaunatrebuiesã

Fraza luptepentrudrepturilesale.

propoziþia secundarã (subordonatã): Oriundes-arafla.

Subordonata circumstanþialã de loc
(Придаточное обстоятельственное место действия)

Întrebãri: unde? Elementede de unde;
de unde? legãturã: pe unde;
pe unde? pînã unde;
pînã unde? oriunde etc.
încotro?

Observaþi punctuaþia subordonatelor circumstanþiale de loc:

a. Subordonatele circumstanþiale de loc nu se despart prin virgulã cînd sînt
plasate dupã regente. De exemplu:

3 Oameniitrãiescfericitacoloundeliserespectãdrepturile.
Ëþäè æèâóò ñ÷àñòëèâî òàì, ãäå ñîáëþäàþòñÿ ïðàâà ÷åëîâåêà.

3 Egreudetrãitacoloundenuserespectãdrepturileomului.
Òÿæåëî æèòü òàì, ãäå íå ñîáëþäàþòñÿ ïðàâà ÷åëîâåêà.

b. Subordonatele circumstanþiale de loc pot fi separate prin virgulã în cazul în
care stau înaintea regentei. De exemplu:

3 Acoloundeserespectãdrepturile,oameniitrãiescfericit.
Ãäå ñîáëþäàþòñÿ ïðàâà ÷åëîâåêà, òàì ëþäè æèâóò ñ÷àñòëèâî.

3 Undenuserespectãdrepturile,egreudetrãit.
Òàì, ãäå íå ñîáëþäàþòñÿ ïðàâà ÷åëîâåêà, òÿæåëî æèòü.

Subordonata circumstanþialã de timp
(Придаточное обстоятельственное времени)

Întrebãri: cînd? Elementede cînd;
de cînd? legãturã: de cînd;
pînã cînd? pînã cînd;
cît timp? cît timp;
de cîte ori? oricînd;

pînã ce etc.

Observaþi punctuaþia subordonatelor circumstanþiale de timp:
a. Circumstanþialele de timp plasate dupã regente nu se despart prin virgulã:

3 Tevacuprindenostalgiacîndveifidepartedeliceu.
Òåáÿ îõâàòèò íîñòàëüãèÿ, êîãäà òû áóäåøü äàëåêî îò ëèöåÿ.

b. Subordonatele circumstanþiale de timp aflate înaintea regentei se despart

prin virgulã:

3 CîndveifidepartedePatrie,tevacuprindenostalgia.
Êîãäà òû áóäåøü äàëåêî îò Ðîäèíû, òåáÿ îõâàòèò íîñòàëüãèÿ.

c. Circumstanþialele de timp intercalate se despart prin virgule:

3 Pesteunan,cîndveifidepartedeliceu,tevacuprindenostalgia.
×åðåç ãîä, êîãäà òû áóäåøü íàõîäèòüñÿ äàëåêî îò ëèöåÿ, òåáÿ îõâàòèò

íîñòàëüãèÿ.

Comparaþi:

Comparaþi:

Comparaþi:
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Comparaþi:

Comparaþi:

Comparaþi:

Completaþi frazele cu cuvintele de legãturã corespunzãtoare:

1) … ne frãmîntã multe întrebãri.

2) Oamenii doresc sã fie liberi…
3) … un miros neobiºnuit de liniºti-
tor coboarã deasupra oraºului.

Cînd înfloresc teii…
Cînd ajungem la vîrsta ado-
lescenþei…
…precum le garanteazã legea þãrii.

19.

20.

21.

Diverse — Diversitas

Citiþi ºi completaþi informaþiile.

Organizaþia Naþiunilor Unite (ONU) este una dintre cele mai importante
organizaþii internaþionale, fondatã la 24 octombrie 1945. 

Consiliul Europei (CE) a fost întemeiat în anul 1949. Sediul CE se aflã
la Strasbourg, în Franþa. Din Consiliul Europei fac parte 47 de þãri,
printre care ºi Republica Moldova.

F

22.

Observaþi punctuaþia subordonatelor circumstanþiale de mod:

a. Circumstanþialele de mod plasate dupã regente nu se despart, de obicei,
prin virgulã:

3 Domnulprofesoraprocedatcaºicumnus-arfiîntîmplatnimic.
Ãîñïîäèí ó÷èòåëü ïîñòóïèë òàê, êàê áóäòî íè÷åãî íå ñëó÷èëîñü.

b. Circumstanþialele de mod plasate în faþa regentelor se despart prin virgulã:

3 Fãrãsãzicãnimic,aieºitdinclasã.
Íè÷åãî íå ñêàçàâ, îí âûøåë èç êëàññà.

c. Circumstanþialele de mod intercalate se despart prin virgule:

3 Duminicã,dupãcumafoststabilit,vomfaceoexcursielaOrheiulVechi.
Â âîñêðåñåíüå, êàê áûëî íàìå÷åíî, ïðåäñòîèò ýêñêóðñèÿ â Ñòàðûé

Îðõåé.

Consiliul Europei

F

Subordonata circumstanþialã de mod
(Придаточное обстоятельственное образа действия)

Întrebãri: cum? cît? Elementede cum; ca ºi cum;
în ce fel? legãturã: ca ºi cînd;
în ce mod? dupã cum etc.

Puneþi virgulele corect ºi comentaþi-le.

1) ... îþi vei aºterne, aºa vei dormi. 2) Tînãrul s-a întors acolo ... era aºteptat.

3) El a iubit aºa ... nimeni n-a iubit.

20.1. Schimbaþi (unde e posibil) locul regentelor ºi puneþi virgula conform re gulii.

Completaþi frazele cu subordonatele circumstanþiale din coloana din dreapta.
Puneþi corect virgula.

• Pãrinþii cînd vor sã ne dea un sfat devin mai blînzi ºi mai înþelegãtori.
• Mã închin în faþa neamului meu cum se închinã la pãmînt ramul greu al pomului.
• Atîta timp cît oamenii nu-ºi vor cunoaºte drepturile nu-ºi vor putea apãra existenþa.
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Maria Drãgan (1947-1986,
nãscutã la Bãlãureºti, Nis -
poreni), cîn tãreaþã de mu-
zi cã popularã. Studii la
ªcoa la Mu zicalã „ªtefan
Neaga“ din Chi ºinãu. So -
listã în or che s trele de muz-
icã popula rã „Mu gurel“ ºi
„Lãu tarii“ ale Fi lar monicii
din Chiºinãu.
A înregistrat la Radio Chi ºi -
nãu melodiile populare care
i-au înveºnicit numele: Vai,
sãrmana turturicã, Toar   ce,
lele, toarce, Doina º.a.

Mihai Munteanu (n. 1943,
Criva, Lipcani), cîntãreþ de
operã ºi profesor. A absolvit
Institutul de Arte „G. Mu si -
cescu“ din Chiºinãu. S-a
per fecþionat la Teatrul „La
Sca la“ din Milano. A debu-
tat în 1972 în rolul Cava -
radossi din opera Tosca de
G. Pu ccini. Profesor de canto
la Conservatorul „G. Musi -
ces cu“ din Chiºinãu. Artist
Emerit din Republica Mol -
do  va. Premiul de Stat,
Premiul Uniu nii Muzicie ni -
lor din Mol  dova. Roluri: Ra -
da mes (Aida), Ricardo (Bal
mascat), Manrico (Truba du -
rul), Don José (Carmen) etc.

Relaþia dintre genuri la diferite popoare
Ziarista italianã Oriana Fallaci a fãcut o cãlãtorie în Pakistan cu scopul de a

cunoaºte mai bine viaþa femeilor din aceastã þarã.
Vã propunem un fragment dintr-o schiþã a ziaristei, în care se vorbeºte despre

obiceiurile de nuntã din Pakistan.

O nuntã neobiºnuitã
…Mã aflam într-o þarã strãinã. Era

îngrozitor de cald, iar eu mã simþeam
foarte obositã. A doua zi mã aºteptau
cîteva întîlniri oficiale destul de plictisi-
toare. M-am pornit spre parc.  Aici am
vãzut-o pe ea. La început nici n-am
bãnuit cã-i femeie, pentru cã de de par te
pãrea a fi mai degrabã un obiect neîn-
sufleþit. Dea supra ei era aruncatã o
cuverturã roºie. În urma acestei „ma  ta -
hale roºii“ mergea un bãietan bine
fãcut, îmbrãcat dupã moda pakis ta -
nezã. Capul lui era împodobit cu  o co -
roanã de flori. Puþin mai în urmã
mergea un grup de bãrbaþi în costume
europene. Îi urmau cîteva femei cu fe -
þele acoperite. Cortegiul mergea fãrã
zgomot, fãrã zîmbet. Era o liniºte de
mormînt. Am îndrãznit sã-l întreb pe
pakista nezul care încheia cortegiul:

– Ce înseamnã toate acestea!
– Se mãritã o fatã.
– ªi unde se duce?
– Acasã.
– Aº vrea sã merg ºi eu cu dum-

neavoastrã. 
I-am explicat cã am venit în aceas  tã

þarã anume pentru a studia si   tuaþia
femeilor de aici. El a zîmbit ºi mi-a rãs -
 puns cã va încerca sã facã ceva, cu
condiþia cã nu voi spune nimãnui in -
tenþia mea, dar, principalul, nu voi în -
treba ºi nu voi publica numele mirelui.

– ªi al miresei, am zis eu bu cu -
roa sã.

– Aceasta n-are importanþã.
„Matahala roºie“ a strãbãtut în cet

parcul.
– De ce merge aºa? E oarbã?
– Nu. I-au legat, pur ºi simplu,

ochii.
– De ce? 
– Pentrucãnutrebuiesã-ºivadã

viitorulsoþ.

– Încã nu-l cunoaºte?
– Încã nu.
Mirele s-a aºezat într-o limuzinã

deschisã, împodobitã cu flori. ªi-a
scos coroana de pe cap ºi a luat o
poziþie de om satisfãcut. Pakista -
nezul meu mi-a explicat cã ºimirele
nu ºi-a vãzut mireasa, însã lucrul
acesta nu-l neliniºteºte, deoarece,
dacãn-osã-iplacã,poatesã-ºialea-
gãalta.Baniaredestui!

Drumul a durat vreo jumãtate de
orã. Cum am sosit, pe mi rea sã au
ascuns-o.

Camerele erau goale, fãrã mobilã,
lucru tipic pentru locuinþele musul-
manilor. Numai la parter, într-o
camerã ce semãna a sufragerie, era o
masã cu bucate. Bãrbaþii, în frunte
cu mirele, s-au aºezat în jurul mesei
ºi au început sã mãnînce, luînd bu -
catele cu mîna. Femeile s-au urcat la
etaj, într-o camerã în care se afla
doar o rogojinã de paie pe podea.
Cîteva femei ºi copii ºedeau deja pe
rogojinã, iar în mijlocul lor – mi rea -
sa. Plîngea.

– Vreþi s-o vedeþi? m-a întrebat
pakistanezul.

– Sigur cã da. Numai dacã n-o 
sã-i fie neplãcut.

– Aiurea.Doarnu-idecîtfemeie...
– Vedeþi… ªi eu nu-s decît feme ie...
– Ei, cu dumneavoastrã e altceva.

Dum neavoastrã, de exemplu, cãlã-
toriþi cu un bãrbat, care nici mãcar
soþ nu vã e.

– E colegul meu de serviciu. Nu
se poate sã te mãriþi cu toþi cei cu
care lucrezi.

– Ei, asta-i treaba dumneavoas-
trã, mi-a rãs puns diplomatic pa -
kistanezul.
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Le-a ordonat apoi femeilor sã scoatã cuvertura
roºie de pe mireasã. N-am putut sã-i vãd faþa,
deoarece ºi-a ascuns-o între genunchi. Atunci una
dintre femei a apucat-o de bãrbie ºi i-a ridicat
capul. Era o fetiþã foarte vopsitã. Avea pai -
sprezece ani. M-am lãsat în genunchi pe rogojinã
ºi i-am spus cã degeaba plînge, i-am vãzut mire le
ºi e foarte frumos. Peste cîteva minute mireasa i-a
ºoptit ceva femeii de alãturi.

– Ce zice? am întrebat eu.
– Întreabã dacã, într-adevãr, mi re  le e drãguþ.
– Da, da, m-am grãbit eu sã confirm. ªi sînt

sigurã cã o sã te iubeascã.
Mireasa iarãºi i-a ºoptit ceva femeii de alãturi. 
– Ce zice ea?
– Întreabã ce înseamnã aceasta, mi-a tradus

femeia rîzînd, de parcã aº fi spus ceva foarte comic.
Pakistanezul s-a aplecat spre mireasã ºi i-a

spus încetiºor:
– Dînsa are în vedere cã o sã-þi dã  ruiascã mulþi

copii. S-a uitat apoi la ceas ºi a spus cã e timpul
ca mireasa sã fie dusã în dormitor.

Dormitorul era singura camerã mobilatã. În mij lo -
cul patului stãtea o pãpuºã americanã. Mireasa a
fost aºezatã alãturi de pãpuºã. Dupã ce i-au scos fe -
re geaua, soacra le-a poruncit femeilor sã pãrã seas  cã
dormitorul. Mireasa a rãmas singurã plîngînd.

– Trebuie sã-i fie foarte greu, am zis eu.
– De ce? mi-a rãspuns soacra. Parcã la dum-

neavoastrã miresele nu plîng?
– La noi toate acestea se fac altfel.

– Cum adicã?
– Lanoi,debine,derãu,poþisã-þialegisin-

gurã viitorul soþ. Parcã dumnea voastrã n-aþi fi
vrut sã vã alegeþi singure soþii? Dar întrebarea
mea le-a revoltat atît de mult, încît mi-au rãs puns
în cor: „Nu“.

– De ce? am insistat eu.
– Alegereasoþuluioînjoseºtepefemeie. ªi apoi

tinerele sînt încã prostuþe. Ce înþeleg ele? Pecînd
pãrinþii… Eiºtiucegineresã-ºialeagã. De parcã
la dumneavoastrã nu-i tot aºa?

– Da, sînt ºi la noi asemenea ca zu ri, am recu -
noscut eu. Dar, de obicei, tinerii se cãsãtoresc din
dragoste.

– Cinearenevoiecasoþulºisoþianumaidecît
sãseiubeascã? s-a mirat soacra.

Mai tîrziu am întrebat: 
– De ce i-aþi spus miresei cã vi ito rul soþ îi va

dãrui mulþi copii? Eu doar vorbeam de dragoste...
– Dacã vor avea mulþi feciori, el n-o va pãrãsi.
– ªi dacã nu vor avea mulþi?
– Cui îi trebuie o asemenea soþie?
În vorbã a intrat un bãrbat cu o voce catifelatã:
– Eu m-am despãrþit de soþie…
– ªi acum sînteþi holtei? l-am în tre  rupt eu.
– De ce? Mi-au mai rãmas trei so þii. Ele mi-au

nãscut cinci copii. 
– Nouã persoane. Ce familie minu natã!
– Nu nouã, ci patru, m-a corectat el. Eu ºi cei

trei feciori…, femeile nu se iau în considerare…

a bãnui – a presimþi,
a presupune

a se revolta – sin.: a se
indigna

asemãrita – sin.: a se cãsãtori
a se ghemui – a se strînge ca

un ghem
aconfirma – óòâåðæäàòü

apãrãsi – sin.: a abandona
astrãbate – a parcurge
a se cuveni – ïîëîæåíî

matahalã – ÷ó÷åëî

cuverturã– ïîêðûâàëî

zgomot – sin.: gãlãgie
chestiune – problemã, temã

de care se ocupã
cineva

plictisitor, -oare – neinteresant, -ã
îmbelºugat, -ã – îáèëüíûé,

áîãàòûé

catifelat – fig.: plãcut, cald

Lexic

feregea – ðîãîæèíà

bãrbie – ïîäáîðîäîê

ginere – çÿòü

intenþie – íàìåðåíèå, çàìûñåë

Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit
Citiþi textul. Spuneþi, ce vi se pare neobiºnuit în modul de viaþã ºi comportamentul per -
sonajelor din text? Aþi descoperit ceva nou pentru voi? Demonstraþi cu argumente.

1.
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Rãspundeþi la întrebãri. 

2.1. În ce þarã a cãlãtorit autoarea reportajului? 2.2. Ce scop urmãrea? 2.3. Ce
întîmplare i-a trezit curiozitatea? 2.4. Cu cine a discutat ziarista ºi ce a aflat
despre mireasã („matahala roºie“)? Dar despre mire? 2.5. Mirele ºi mireasa
nu se cunoºteau reciproc. Ce pãrere aveþi despre acest gen de cãsãtorie?

Reconstituiþi ordinea cronologicã a evenimentelor din text în baza reperelor date:

• masa de sãrbãtoare; • întîlnirea neobiºnuitã;
• cãlãtoria într-o þarã strãinã; • „matahala roºie“.
• casa tinerilor;

3.1. Relataþi pe scurt despre unul dintre aceste momente.

Completaþi tabelul (la a doua lecturã a textului).4.

5.

6.

7.

8.

Redaþi pe scurt conþinutul textului, utilizînd reperele de mai jos.

curiozitatea
ziaristei

mireasa
stranie

mirele
bogat

tradiþii 
rar întîlnite

concluziile
tale

Descrieþi, la alegere:

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

Schiþaþi portretul fizic ºi moral al mirelui.

9.1. În opinia voastrã, ce calitãþi îi lipsesc acestuia? 

9.

2.

3.

10.

11.

Cum credeþi, ce a fãcut-o pe fatã sã se cãsãto reascã cu
un bãrbat pe care nu l-a vãzut niciodatã?

Scrieþi cîteva sfaturi pentru unul din personajele textului. 

Evenimentele din text Ce aº fi vrut sã schimb?

3 mireasa – „matahala roºie“; 3 rochie albã, vãlul miresei;
3 cortegiul; 3 …

Enumeraþi 2-3 obiceiuri de nuntã la musulmani, pornind de la conþinutul textului.

3 cortegiul; 3 ...

5.1. Care dintre acestea vã plac ºi care nu vã plac? De ce? 
Citiþi propoziþiile evidenþiate în text ºi spuneþi dacã sînteþi de acord cu aceste afir-
maþii. Comentaþi rãspunsul. Puteþi aplica „agenda cu notiþe paralele“.

– vestimentaþia miresei;       – masa de nuntã;        – vestimentaþia mirelui.

8.1. Comparaþi perechea de tineri cãsãtoriþi din Pakistan ºi
perechea din imaginea alãturatã. Comentaþi.
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12.

13.

Completaþi tabelul.14.

Ce s-ar fi întîmplat dacã:

3 Mireasa ºi-ar fi luat fere geaua de pe cap?
3 Mirele i-ar fi descoperit faþa miresei în timpul ceremoniei?

Rãspuns:

3 Ar fi fost izgonitã din localitate.
3 …

Redactaþi un anunþ pentru un ziar despre urmãtoarele evenimente: 

• Sosirea în Pakistan a reprezentanþilor mass-mediei din Italia, în frunte cu
ziarista Oriana Fallaci, cu scopul de a lua cunoºtinþã de varietatea tradiþiilor
ºi obiceiurilor acestei þãri. 

• Celebrarea unei nunþi musulmane.

Improvizaþi un dialog dintre:

• ziaristã ºi mireasã; • ziaristã ºi mire.

Cum aratã în concepþia voastrã o familie idealã?

18.1. Ce fel de soþ/ soþie v-aþi alege pentru a forma o familie armonioasã?

18.2. Ce responsabilitãþi ar trebui sã aibã soþul/ soþia într-o familie?

Organizaþi o dezbatere, pornind de la una dintre afirmaþiile propuse.

În zilele noastre viaþa femeilor s-a schimbat mult, fiind mai rare
situaþiile în care ele ar fi nevoite sã accepte o cãsãtorie nedoritã.

Femeii trebuie sã i se acorde ºansa de a se afirma în aceeaºi
mãsurã ca ºi bãrbatul.

18.

19.

F

F

Formaþi douã echipe ºi discutaþi.

Echipa I va condamna, prin argumente, tradiþiile musulmane privind
relaþiile bãrbat-femeie, iar echipa a II-a va susþine aceste tradiþii.

Cunoaºteþi tradiþiile de nuntã ale românilor? Relataþi despre ele.

Jocul „Cubul“: Pe cele 6 feþe ale unui cub sînt înscrise urmãtoarele sarcini:

15.

16.

17.

1. Descrie succint
evenimentele din
text.

2. Comparã tradiþiile de
nuntã ale musulmanilor
cu cele ale altor popoare.

3. Aplicã „pedepse“ pentru încãl-
carea drepturilor omului în relaþiile
dintre El ºi Ea la musulmani.

5. Analizeazã cauzele care 
au fãcut-o pe mireasã sã
plîngã.

6. Propune soluþii 
de ieºire din situaþia
datã.

4. Asociazã comportamentul
mirelui cu una din culorile
curcubeului. Argumenteazã.

20.Numiþi cîþiva factori care influenþeazã relaþiile dintre El ºi Ea. Comentaþi. Repere: 
• ªapte ani de acasã • Modul de viaþã al pãrinþilor • Educaþia în familie.

21.

Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

Modificaþi adjectivele din propoziþiile de mai jos dupã modelul propus. Observaþi
cum se schimbã adjectivul.

1. Tînãrulvinovat a plecat capul. 2. Cine e femeia aceasta fericitã?
3. Cine-i leneº în tinereþe suferã la bãtrîneþe.

Omul supãrat îmbãtrîneºte repede. – Supãrãciosul îmbãtrîneºte repede.Model:
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• Bãrbatul înþelept este
înþelegãtor ºi rãbdãtor.

• Omul celbun întot-
deauna îþi vine în ajutor.

• Înþeleptul este înþe -
legãtor ºi rãbdãtor.

• Celbun întotdeauna
îþi vine în ajutor.

Schimbarea valorii gramaticale a adjectivului
O construcþie alcãtuitã dintr-un substantiv însoþit de un adjectiv
poate fi simplificatã prin înlãturarea substantivului.

22.

Reþineþi! Adjectivele devin substantive prin articulare.

Cele mai multe adjective pot fi utilizate ºi ca adverbedemod, pen-
tru a arãta caracteristica unei acþiuni sau a unei însuºiri, exprima -
te de un alt adjectiv.

3 ªi bietul om, slab, palid… adjectiv
Pãºea trãgînd piciorul încet…

(V. Alecsandri, Sergentul)

3 …suspinînd slab de tot… adverb

II

23.

25.

24.

curajosul
frãmîntatã

zbuciumatã
puternice
feministe

cîntãtor;
supãrãcios;

necalificat;
neliniºtit;

dãscãlesc;
muntos;

vorbãreþ;
înþelegãtor;

Omul leneº –
ostaºul viteaz – 

1. Albastrul pur al ochilor ei se reflecta în oglindã.

2. Tînãrul acesta are sentimente curate ºi sincere.
Completaþi spaþiile libere cu adjectivele corespunzãtoare din coloana din stînga:

Înlãturaþi substantivele din îmbinãrile date astfel încît sã obþineþi adjective substantivate.

1. În aceastã lume…, pledãm pentru apãrarea intereselor
familiei, ale femeii.
2. În societatea noastrã existã ºi femei cu adevãrat…, care
se gîndesc la afaceri.
3. … va învinge oricînd.

Explicaþi cum s-au format urmãtoarele adjective:

omul tînãr – 
motanul cel bãlan – 

fata cea harnicã –
fata cea urîtã –

mirele zgîrcit –
omul cel bogat –

24.1. Alcãtuiþi enunþuri cu patru adjective substantivate (la alegere).

Indicaþi substantivele provenite din adjective din urmãtoarele propoziþii:

Diverse — Diversitas

Citiþi informaþiile. Cum credeþi, mai existã în lume astfel de relaþii între genuri?
Exemplificaþi.

26.

La români ºi la chinezi femeia era privitã ca un sclav. Grecii o considerau un bun care se putea
cumpãra ºi vinde. În India medievalã femeile erau considerate niºte fiinþe nenorocite: viaþa lor se
sfîrºea odatã cu moartea soþului. În Persia anticã, mai tîrziu ºi în Turcia bãrbaþii îºi þineau femeile
închise în casã, în aºa-numitele haremuri...

rãbdãtor;
grãbit.
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Dumitru Matcovschi
(1939-2012) 

Absolvent al Universitãþii
de Stat din Chiøinãu. Re dac -
tor-øef al revistei „Nis tru”,
mai tîrziu „Ba sa   rabia”.
Lup tãtor aprig pentru pros-
perarea øi renaøterea naþio -
nalã a Basarabiei. S-a
afirmat în literaturã ca
poet, prozator, publicist,
dra maturg. În creaþia sa,
poetul ia în dezbatere teme
øi motive de o rezonanþã
civicã certã. Volume de poe -
zie: „Maci în rouã”, „Meto -
dica”, „Casa pã rintea scã”,
„Uni vers in tim”, „Grâul”,
„Axa”, „Pa tria, poetul øi
balada”, „Soa rele cel mare”,
„Imne øi bles teme”, „Vad”,
„Mãria sa Poetul” etc. Auto -
rul textelor de cântece: „Ba -
sa  rabia”, „Sã rut, fe meie,
mî  na ta”, „Doar fe meia”,
„Chi øinãul meu cel mic” etc.
Opere dramatice: „Pre øe din -
tele”, „Tata”, „Po mul vieþii”,
„Abe ce darul”, „Troiþa” ø.a.

Despre legi scrise ºi nescrise

Legile scrise asigurã (sau nu
asigurã) ordinea, justiþia, dau pe -
depse, dau recompense.

Legile nescrise acþioneazã ca
un liant între oameni: sînt obi-
ceiurile, tradiþiile care dau stabili-
tate, individualitate societãþii, îi
asigurã onoarea øi continuitatea.

Legile scrise sînt diverse øi se
pot modifica; legile nescrise sînt
unice. Dacã respecþi legile scrise
ale unei þãri, devii un cetãþean
ono rabil, poþi urca pe scara socia -
lã, poþi sã te pierzi în mulþime
fãrã sã trezeøti interesul cuiva.

Legile nescrise ale unui popor
rãmîn însã greu accesibile unui
strãin. Legile scrise acþioneazã
prin constrîngere, pot fi schim-
bate de la o zi la alta, fac subiec-
tul discuþiilor democratice.

Legile nescrise sînt chiar
echivalentul bunului-simþ istoric,

sînt un bun pãstrat din generaþie
în generaþie, nu le discutã aproa -
pe nimeni.

Pentru nerespectarea legilor
scrise rãspunzi în faþa unei in-
s tanþe judecãtoreøti.

Pentru încãlcarea legilor ne -
scrise rãspunzi în faþa unei tra -
diþii, în faþa unei istorii.

Legile nescrise sînt ca ano -
timpurile: nu poate cere nimeni
discutarea lor, modificarea lor în
funcþie de interesele comunitãþii.

Legile scrise sînt aculturale, le -
gile nescrise sînt expresia culturii.

(Dupã Adrian Gheorghe)

Viaþa impune oamenilor legile sale, care 
nu sînt scrise nicãieri. (Mihail ªolohov) 

Lexic

divers – sin.: diferit
accesibil – la care se 

poate ajunge 
uºor

acultural – care nu 
are noþiunea 
de culturã

continuitate – íåïðåðûâ-
íîñòü, ïîñëåäîâà-

òåëüíîñòü

instanþã – organ de stat 
judecãtoresc

comunitate – îáùåñòâî
constrîngere – ïðèíóæ-

äåíèå

liant – legãturã

a asigura – sin.: a ga -
ranta

a respecta – aici: a înde-
  plini
a încãlca – ant.: a res- 

pecta
a impune – sin.: a obli -

ga

Expresii
Vorba e lege = vorba lui se respectã cu stricteþe
Cum e legea = cum se cuvine, cum se cade
Pe legea mea! = Zãu! Pe conøtiinþa mea!

lege = normã cu
caracter obligatoriu,
stabilitã øi apãratã
de puterea de stat

lege nescrisã =
tradiþie, obicei al

pãmîntului

R
|
|
S
|
|
T
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Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit

1. Citiþi mottoul acestei teme ºi notaþi douã cuvinte-cheie (în opinia voastrã). Argu -
men taþi alegerea.

Citiþi textul ºi constataþi despre ce fel de legi este vorba.

Selectaþi din text enunþurile în care se vorbeºte despre:
• cum acþioneazã legile scrise øi legile nescrise;
• persoanele care nu respectã legile scrise øi legile nescrise.

Extrageþi din text termeni care aparþin cîmpului lexical al cuvîntului lege.

2.

3.

4.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

Întocmiþi o listã cu legi scrise ºi alta cu legi nescrise.8.

lege ordine...

...

Identificaþi în text familia lexicalã a cuvintelor: a discuta, a constrînge, a încãlca ºi
alcãtuiþi enunþuri cu ajutorul acestora.

Recitiþi textul ºi stabiliþi diferenþa dintre legile scrise ºi legile nescrise. Completaþi
tabelul:

5.

6.

legi scrise legi nescrise

asigurã ordinea asigurã continuitatea
... ...
... ...

Rãspunde la intrebãri:

7.1. Fiecare þarã îºi are legea sa supremã, Constituþia, dar ºi multe alte legi. De
ce într-o þarã trebuie sã existe legi?

7.2. Ce se poate întîmpla cu persoanele care nu respectã legile scrise ale unei
þãri. Dar cu cei care încalcã legile nescrise?

7.3. Pentru ce categorie de oameni legile nescrise ale unui popor sînt greu
accesibile? De ce?

7.4. Cum poþi deveni un cetãþean onorabil al unei þãri? Cum se respectã legile
în þara noastrã?

7.

Model: legi scrise legi nescrise
legea despre familie a asculta pãrinþii
... ...
... ...
... ...
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Discutaþi în grup, aducînd argumente în sprijinul ideii cã persoana care respectã
legile nescrise dã dovadã de:

• o înaltã conøtiinþã umanã; • sentimentul rãspunderii;
• onestitate; • o gîndire sãnãtoasã;
• generozitate; • alte calitãþi.

10.Aduceþi argumente pro sau contra referitor la afirmaþia: „Legile scrise sînt cu nos -

cute de puþini, iar cele nescrise astãzi sînt uitate”.

11.Enumerã 3-4 trãsãturi umane care te descurajeazã. Argumenteazã-þi opinia, com-
pletînd tabelul:

mã descurajeazã argument

obrãznicia deoarece
... ...
... ...

12.Te-ai simþit vinovat pentru faptul cã:
• ai ofensat pe cineva; • ai ascuns adevãrul;
• ai fost brutal; • alte situaþii.

12.1. Pronunþã-te asupra acestui fapt cu comentarii.

13. Realizaþi un interviu, din 6-8 întrebãri, cu un jurist referitor la cunoaºterea ºi respec -
tarea legilor.

14. Priviþi imaginile ºi spuneþi ce reguli/ legi au fost încãlcate de cãtre personaje. Dacã
aþi fost ºi voi martorul unor astfel de situaþii, cum aþi procedat?  

15. Continuaþi ºirul de asocieri cu alte expresii:

legi nescrise legi ale sufletului ... ... ...

15.1. Cu ce imagine aþi asocia „legile scrise” ºi „legile nescrise”. Argumentaþi.

16. Stabiliþi despre ce legi e vorba în urmãtoarele maxime ºi argumentaþi-vã opinia.

a) „Salvarea poporului sã fie legea supremã” (maximã latinã)

b) „Legea n-are ochi, legea n-are mîini, legea nu este nimic decît o bucatã
de hîrtie, pînã cînd opinia publicã transmite sufletul vieþii literelor mari”
(T. Macarly)

c) „Care carte de legi este tot atît de limpede fiecãrui om ca aceea scrisã în
inima lui?” (L. Tolstoi)

9.
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17. Susþineþi sau contraziceþi afirmaþiile de mai jos. Organizaþi dezbateri la aceste su -
biecte:

a) „Necesitate sau povarã: este nevoie de legi în societate sau se poate trãi
øi fãrã?”

b) „Nu prea existã legi create de om øi acceptate de toatã lumea”.

18. Selectaþi o întrebare din cele 6 De ce? ºi rãspundeþi cu argumente.

• De ce moralitatea în societate a scãzut øi continuã sã scadã în proporþii
alarmante?

• De ce nu putem stopa sãrãcia sufleteascã a oamenilor?
• De ce pornirile bune ale pãrinþilor nu sînt continuate întotdeauna de

copii?
• De ce nu toþi se conduc de legile nescrise?
• De ce mulþi nu recunosc øi nu respectã legile scrise?
• De ce omul trebuie sã fie rãspunzãtor de toate faptele sale?

Diverse — Diversitas

Citeºte reflecþiile unui adolescent ºi spune dupã ce principii ale vieþii te conduci tu?21.

„...Eu? Eu am principiile øi regulile mele dupã care îmi ghidez zilele:
cum øi în ce fel sã treacã una dupã alta...”

Se ºtie cã legile, de cînd existã ele, sînt acceptate de unii ºi negate de alþii. Dacã ai
avea o funcþie importantã în stat, ce acþiuni ai întreprinde pentru ca legile sã fie
respectate de cãtre fiecare cetãþean?

22.

19. Citeºte aceste sfaturi de care ar fi bine sã te conduci. Selecteazã unul din ele ºi
interpreteazã-l:

• Cînd simþi cã nu poþi, fii puternic!
• Ai încredere în tine, în primul rînd, apoi în cei de lîngã tine.
• Nu înøela, nici cu vorba, nici cu fapta – fii om de cuvînt!
• Nu lãsa lucrurile neterminate – fii ambiþios!
• Ajutã un om, un animal; doneazã ca sã primeøti acel „mulþumesc“ venit

din inimã – fii om øi simte cã trãieøti cu adevãrat.

19.1. Continuã lista cu alte sfaturi în aceeaºi cheie.

D
e

 c
e

?

Care dintre legile nescrise se respectã în localitatea voastrã? Exemplificaþi.20.

• A boteza copiii;
• a avea nãnaøi de cununie;
• a face schimb de inele la înregistrarea cãsãtoriei;
• a purta (femeia) basma în bisericã;
• a merge la cimitir la Paøtele Blajinilor;
• a sfinþi casa;
• cei tineri îi salutã primii pe cei mai în vîrstã;
• purtarea hainelor naþionale de sãrbãtori.
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Nicolae Botgros (n. 1953,
Badicul Moldovenesc, Ca -
hul), violonist ºi dirijor 
de muzicã popularã. Studii
la ªcoala de Muzicã „E. Sîr -
bu” din Soroca, audient la
Con ser vatorul „G. Mu  si ces -
cu” din Chiºi nãu. Din 1978
este violonist ºi director
artistic al Or chestrei de
muzicã po pu larã „Lãutarii”
a Filar  mo nicii din Chiºinãu.
Artist emerit din Republi-
ca Mol dova; Artist al Po-
 po ru lui. Decorat cu Ordi-
nul Re pu blicii. Discografie:
„Floa     rea înflorea odatã”,
„Melodiile lãutarilor”, „La
ca sa cu grinzi bãtrîne” etc.

Andrei Tamazlîcaru (n.
1940, Grãseni, Un gheni),
dirijor de cor ºi folclorist.
Studii la ªcoala mu zical-
pedagogicã din Cã lãraºi ºi
la Institutul de Arte „G. Mu -
sicescu” din Chi ºinãu.
Meto dist la Casa de Creaþie
popularã din Chi ºinãu, lec-
tor la Catedra de folclor a
Academiei de Muzicã, Tea -
tru ºi Arte Plastice din
Chiºinãu. Consul tant la
Uniu nea Mu zicie nilor din
Moldova, dirijor ºi condu cã -
tor artistic al An  sam  blului
etnofolcloric „Tã   lãn cuþa”
din Chiºinãu. 

Culturã ºi tradiþii

Dincolo de naþionalitate, sîntem cu toþii pãmînteni, sîntem
membrii unei singure familii, ºi pentru a supravieþui în

aceastã epocã, popoarele lumii tot mai des ºi mai des se vor
întîlni la masa rotundã a viitorului.

(Ion Druþã)

Numiþi cîteva dintre limbile care se vorbesc în Republica Moldova. Cîte limbi
vorbeºti tu, pãrinþii tãi, bunicii?

1.

Determinaþi-vã identitatea, luînd ca premisã urmãtoarele repere:
• numele/ prenumele; • naþionalitatea; 
• data, anul, locul de naºtere; • cetãþenia;
• limba maternã; • alte limbi vorbite în familie.

Prezentaþi, oral ºi grafic, arborele genealogic al familiei voastre. Ce prenume
s-au transmis de la o generaþie la alta? Ce nume au purtat strãmoºii voºtri?
Din ce etnii au fãcut parte? 

De ce pentru tine, cetãþean al Republicii Moldova, de origine românã,
ucraineanã/ rusã/ gãgãuzã/ bulgarã etc., þara noastrã este cea mai scumpã? 

2.

3.

4.

Ansamblu folcloric românesc Sãrbãtoare popularã gãgãuzã Port popular bulgãresc

Masleniþa – datinã ruseascã Gopakul – dans popular ucrainean

Obiceiul este un mod de a se purta, de a se îmbrãca, o rînduialã comune
unui popor sau unei comunitãþi omeneºti. 

Datina este un obicei pãstrat din vechime, consacrat prin tradiþie, carac-
teristic pentru o colectivitate de oameni. 
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Tradiþiile sînt un ansamblu de datini ºi obiceiuri care se statornicesc istoriceºte în cadrul unor
grupuri sociale sau naþionale ºi care se transmit (prin viu grai) din generaþie în generaþie. 

Casa Mare 
(fragment)

O casã largã, aºezatã trainic þãrã -
neºte... În mij locul odãii, o masã cu
tacîmuri, cu scaune rînduite în jur.
Pereþii ºi tavanul, lucraþi nu atît cu
mîna cît cu sufletul. Pe peretele din
stînga atîrnã un covor. În lungul
peretelui din stînga, o sofcã [ladã in -
crus tatã] cu zestre.

Totul e proaspãt, curat, frumos rînduit.
Vasiluþa: Am îmbrãcat-o frumos, tatã? 
Moº Ion: Ce crezi, ºi asta-i o datinã veche...

Fiecare cu cîte-o casã mare... Îmi spunea bunicul
meu cã ºi atunci cînd era greu de trãit, cînd se
întîlneau mai multe bordeie decît case, chiar ºi

atunci fiecare gospodar avea casã
mare... Adicã avea un colþiºor pe
care stãpîna îl împodobea cu tot ce
avea mai frumos, îl îngrijea ºi-i
zicea casã mare...

Vasiluþa: Tatã, chiar nu vrei sã
mã lauzi?

Moº Ion: Mare lucru cînd are omul
casã mare... Are unde petrece o sãrbãtoare, are unde
face o nun tã, o cumãtrie... Dar uneori chiar vii sã te
odihneºti în coace. Abia pãºeºti pragul ºi de-acum þi
se pare lumea mai dragã, ºi tu te vezi mai tînãr, mai
voinic.

(Dupã Ion Druþã)

Coroniþa ucraineascã

Amintiri 
(fragment)

Coroniþa a fost consideratã o ocrotitoare aparte a
femeii ucrainence. Coroniþele în Ucraina sînt îm ple -
tite din diferite flori cu însuºiri curative: brebenocul,
bujorul ºi pomiºorul, albãstrelele ºi romaniþele, 
nu-mã-uita ºi cãlinul. Locul cel mai de cinste în coro-
niþã îi revenea pomiºorului (în popor numit copãcel),
care simbolizeazã nesupunerea, iar bre benocul e
simbolul vieþii ºi al nemuririi sufletului omenesc. În
coroniþa ucraineanã se combinã în total 20 de flori.

Împletirea ei e o în treagã ºtiinþã ºi un ri tual. În coro-
niþele fe cioa relor sînt împletite panglici colorate,
fiecare culoare avînd un simbol aparte. De exemplu:
cafeniul este un simbol al gliei, galbenul sim-
bolizeazã soa rele, verdele – tinereþea, albastrul –
cerul ºi apa, forþa ºi sãnãtatea.

Coroniþa ucraineanã este un irepetabil simbol al
poporului Ucrainei, mãrturie a culturii lui elevate,
garanþie a puritãþii feciorelnice ºi a virtuþii. 

(Mihailo Kriºciuk)

Sãptãmîna albã! Apus de iarnã, zile mai lungi,
asfinþituri tîrzii, þur þuri agã  þaþi de acoperiºurile
vechilor cãsuþe din Moscova...

Miros de clãtite, miros de chifle în pieþe, pe
care nu ni le cumpãrau niciodatã, era o ademeni-
toare mîncare strãinã... Dar clãtitele se terminau,
ºi atunci pe drumuri podite, din bucãtãrie în
casã, cu ºalul aruncat pe umeri, venea tot o fugã
servitoarea cu un munte de clãtite, care se dezli-

peau de pe masã una de alta. Noi numãram cîte
bucãþi vom mînca, cine va mînca mai multe.

Unt topit în sosierã, smîntînã, scrumbie, icre.
Ne turnau în apã puþin vin, iar pe lîngã geamuri
zbura o sanie dupã alta, luneca pe zãpadã, Rusia
ca-n poveste, þãcãiau copitele cailor cu zurgãlãi, ºi
frînturi de cîntece care se topeau în urma troicãi
ce dispãrea dupã cotiturã...

(Anastasia Þvetaeva, trad. Vsevolod Ciornei)
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Lexic

Ziua lui Ignat
(fragment)

Cu cinci zile înaintea Crãciunului (20 decem-
brie), gãgãuzii sãrbãtoresc Ignajden (Ziua lui
Ignat). Cunosc foarte bine ritualul sãrbãtorii, pen-
tru cã în aceastã zi era onomastica tatãlui meu,
numele lui fiind Ignat. Din acest motiv, mama
mea se strãduia sã nu treacã cu vederea niciunul
din obiceiuri. Aºa cum urmau încã cinci zile de
post, mama fãcea colivã ºi alte bucate, ocolind
mîncãrurile de frupt: fasole la cuptor, cartofi,
plãcinte cu dovleac, cocea pîine. 

Familia noastrã pãstra acest obicei vechi ºi se
aduna în fiecare an la cinã. În centrul odãii se afla o
mãsuþã rotundã cu trei picioare, în mijlocul ei –
bucãþi de pîine proaspãt coaptã. Alãturi se afla o far-

furie cu colivã ºi alta cu grîu, iar în grîu era înfiptã o
lumînare aprinsã întru sãnãtatea noastrã ºi a ani-
malelor. Obiceiurile sãrbãtorii de Ignat erau legate ºi
de starea bunã a animalelor. Se credea cã dacã toþi
membrii familiei se vor aduna sub acoperiºul casei
pãrinteºti, atunci ºi animalele din curte vor fi sãnã-
toase ºi nu se vor îmbolnãvi, se vor înmulþi.

Sãrbãtoarea aceasta se mai numea „Ziua omu -
lui de bun augur“.

Astfel de om era persoana care pãºea  prima pra -
gul casei în acea zi. Dacã persoana era fãrã noroc
sau rea de fire, atunci vietãþile din curte aveau de
suferit: oaia putea sã-ºi pãrãseascã mielul, vaca –
viþelul, se îmbolnãveau vitele etc.

(Nicolai Baboglu)

Gherman
Între sãrbãtorile calendaristice ale bulgarilor,

Gherman este un obicei strãvechi de chemare a ploii
ºi de combatere a ei. Ritualul presupune deplîngerea
ºi înmormîntarea unei figurine antropomorfe, mode-
latã din humã. Se credea cã din lumea morþilor, unde
se va duce Gherman, el va trimite ploi ºi fertilitate.

La români, acest obicei se numeºte Caloianul.

Kikerii este o altã tradiþie a poporului bulgar
care a fost preluatã de la un obicei pãgîn al tra -
cilor – tragerea ritualicã a primei brazde. Bãrba -
þii, în costume ce imitã monºtri încornoraþi ºi
miþoºi, merg în cîmp, pentru a speria ºi a alunga
spiritele rele care s-au stabilit ºi au iernat acolo.
Alaiul de mãºti al Kikerilor, precum ºi proce-
siunea aratului ritualic, sînt însoþite de scenete
vesele cu subiecte din viaþa cotidianã. 

Cine cautã gãseºte — Qui quaerit reperit

5.Citiþi textele date ºi rãspundeþi la întrebãri.

5.1. Ce au în comun aceste texte? 5.2. Ce aþi aflat nou despre tradiþiile ºi obiceiurile etniei pe care o
reprezentaþi? Dar despre tradiþiile altor etnii? 5.3. De ce oamenii trebuie sã pãstreze ºi sã transmitã
urmaºilor obiceiurile ºi tradiþiile po pulare? 5.4. Cum aratã Casa Mare a familiei tale, a bunicii?

a împodobi – sin.: a înfru-
museþa

a îngriji – óõàæèâàòü
a (se) considera – ïîëàãàòü
a împleti – ñïëåòàòü
a (se) înmulþi –ðàçìíîæàòüñÿ
a deplînge –  sin.: a compã-  

timi, a regreta

neam – popor, etnie
datinã – îáû÷àé
coroniþã – âåíîê
îndeletnicire – sin.: ocupaþie
mãrturie – äîêàçàòåëüñòâî
puritate – sin.: curãþenie
zurgãlãi – áóáåíöû
colivã – êóòüÿ
combatere – îïðîâåðæåíèå
fertilitate – sin.: rodnicie

antropomorf – ÷åëîâåêîîáðàçíûé
curativ – öåëåáíûé
irepetabil – íåïîâòîðèìûé
elevat – áëàãîðîäíûé
ademenitor – ñîáëàçíèòåëüíûé
rînduit – sin.: ordonat
ocrotitor – sin.: apãrãtor
miþos – sin.: pãros

Kikerii
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Ce datini legate de Casa Mare se respectã în familia voastrã/ la bunici, rude? Povestiþi despre una dintre ele.

Repere: Gutui la geam, busuiocul la icoanã, aprinderea candelei, pregãtirea zestrei 
(a covoarelor, a broderiilor, a prosoapelor) etc.

Descrieþi portul tradiþional al etniei pe care o reprezentaþi. Utilizaþi ºi imaginile de la pag. 72.10.

Aceasta e truda cea mare — Hic labor est

Gãsiþi continuarea frazelor în coloana din dreapta.11.

• În ultima zi a Sãptãmînii Albe se împo do -
beºte o momîie din paie...
• În ajunul sãrbãtorii Ivan Kupala (7 iulie),
fetele împletesc coroniþe din flori de cîmp...
• Ospitalitatea este o lege nescrisã...

... a poporului nostru ºi a tuturor etniilor din Re -
publica Moldova.
...care conþine, conform credinþei oamenilor, forþa
vegetaþiei ce se reîntoarce ogoarelor. 
... pe care le aruncã în apã, crezînd astfel cã le vor
aduce fericire în dragoste, viaþã lungã.

Scrieþi (la alegere):12.

• care sînt obiceiurile de iarnã la diferite popoare;
• care sînt tradiþiile sãrbãtorilor de Paºte;
• ce bucate tradiþionale româneºti sau ale etniei pe care o reprezentaþi cunoaºteþi;
• ce elemente se întîlnesc cel mai frecvent în portul tradiþional românesc;
• care sînt tradiþiile ºi ritualurile la o nuntã româneascã etc.

Descrieþi, în 4-5 enunþuri, o datinã strãbunã care vã place cel mai mult:13.

– împodobirea casei la Duminica Mare;
– pregãtirea atributelor pentru sãrbãtorile de iarnã; 
– vopsirea ºi incrustarea ouãlor, pregãtirea cozonacului pentru masa tradiþionalã de Paºte.

9.

6.

În baza textelor citite, completaþi schema de mai jos în care sã indicaþi etniile ºi tradiþiile lor de bazã.

RuºiUcraineni BulgariGãgãuziRomâni 

7.1. Enumeraþi ºi alte tradiþii ale altor etnii pe care le cunoaºteþi.

7.

Pluguºorul (la români) – kikerii (la bulgari) etc. 

Stabiliþi interferenþe culturale între etniile conlocuitoare din Republica Moldova, utilizînd ºi informaþiile
din textele citite.

8.

Recitiþi textele ºi identificaþi: 
– ce semnificaþie are Casa Mare la români; 
– care sînt datinile caracteristice Sãptãmînii Albe (Masleniþa) la poporul rus;
– cum sãrbãtoresc Ziua lui Ignat gãgãuzii;
– ce semnificã tradiþiile poporului bulgar Kikerii ºi Gherman; 
– ce simbolizeazã culorile panglicilor din coroniþa ucrainencelor.

Model:
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Vorbele zboarã, scrisul rãmîne — Verba volant, scripta manent

Modul conjunctiv (reluare)

De cele mai multe ori, conjunctivul e precedat de unele verbe. De exemplu:

Vreau
Pot
Trebuie
Îmi place

cãlãtoresc
învãþ
plec
citesc

sã

Exemple • Sã vii mîine sã-þi arãt unde se aflã biblioteca municipalã. 
• Sã trãiascã, sã prospere þara mea!

Expresii care se utilizeazã cu conjunctivul
nu ascunzi adevãrul.

E bine sã nu stai fãrã vreo ocupaþie.
nu ai emoþii negative.

Atenþie la alternanþele fonetice! 
(persoana III singular ºi plural)
e/ea – merge/ sã meargã
ã/e – cumpãrã/ sã cumpere
ea/e – aºteaptã/ sã aºtepte
a/e – învaþã/ sã înveþe
e/a – vede/ sã vadã

Excepþii

(pers. III singular/ 
plural) 

a lua ia – sã ia
a tãia taie – sã taie
a bea bea – sã bea
a scrie scrie – sã scrie
a întîrzia întîrzie – sã întîrzie
a umple umple – sã umple
a ºti ºtie – sã ºtie
a vrea vrea – sã vrea

Conjugaþi verbele propuse la toate persoanele dupã model:

Prezent + conjunctiv
Eu doresc sã cãlãtoresc Eu vreau sã mã pregãtesc 
tu... tu...

Condiþional + conjunctiv
Eu aº putea sã pictez Eu aº dori sã mã întîlnesc
tu... tu...

14.

Utilizaþi verbele dintre paranteze la indicativ prezent + conjunctiv.

a) Eu (a vrea) (a cunoaºte) mai mult despre etniile conlocuitoare din Republica Moldova.
b) Noi (a trebui) (a merge) mai des la concertele de muzicã popularã.
c) Ele (a prefera) (a discuta) despre obiceiurile ºi tradiþiile de nuntã la români.

15.

Continuaþi frazele cu informaþii din textele de la paginile 73-74, utilizînd verbele dintre paranteze 
la con di þio nal + conjunctiv:

a) Fiecare gospodar bun (a vrea) (a avea) o Casã Mare, fiindcã...
b) Fetele (a dori) (a-ºi împleti) o coroniþã în stil tradiþional ucrainean, deoarece...
c) ªi familia noastrã (a dori) (a participa) la sãrbãtoarea gãgãuzilor „Ziua omului de bun augur”,
pentru cã...

16.

Sã ne amintim! Conjunctivul exprimã o acþiune posibilã, realizabilã.

timpul 
prezent

timpul conjun -
ctiv prezent
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Oameni și caractere 
Modulul I 

Miturile – primele mari naraţiuni despre 
om și Univers

„Literatura poate să-i ajute pe tinerii însetați de 
adevă ruri noi printr-o mai mare asumare de mituri.“

(Eugen Simion)

ArtemisHermes

Zeus

Enigma cuvîntului 
1. Examinează imaginile ce conțin personaje mitice. Ce semnifică ele?

2. Amintește-ți că fiecare mit se află în legătură cu unele credinţe, zeități 
 sau cu unii eroi. 
 Povestește, pe scurt, un mit cunoscut din cultura poporului tău sau din 
 cultura universală, relevînd importanța informației aflate.

Labirintul soluţiilor  
1. Mit înseamnă, în limba greacă, poveste. Amintește-ți caracteristicile poveștii. 
 Precizează, utilizînd reperele, dacă mitul și povestea sînt opere asemănătoare 
 sau diferite. 

Povestea: Mitul, după Mircea Eliade:
?  •  este rodul spiritual al unor anumite concepţii religioase;
?  •  impune anumite restricţii (ограничения) și îndatoriri;
?  •  refl ectă un eveniment sau o forţă magică;
?  •  este o refl ectare a realităţii din conștiinţa omului;
?  •  ne învaţă să contăm pe speranţă.

Mircea Eliade
( – )
Scriitor, fi losof, 

profesor universitar, 
publicist, memo-
rialist.

A studiat miturile 
și a scris lucrările: 
Mitul reintegrării 
(1942), Aspecte ale 
mitului (1963) ș.a..

Cupidon și Psyche

2. Realizaţi scurte prezentări ale 2-3 mituri pe care le cunoașteţi din literatura rusă. 

2.1. Exprimaţi-vă opinia despe informaţia pe care aţi cunoscut-o din aceste mituri.

3. Examinaţi, împreună cu colegul, care sînt cele patru mituri fundamentale ale  
 ro mânilor după G. Călinescu (p. 79) și  urmăriţi tematica acestora. Formulați 
 o concluzie despre cele observate.
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Evenimentele istorice s-au păstrat în memoria poporului sub formă de legende, cîntece, 
balade. Ele au fost transmise din gură în gură, de la o generaţie la alta și astfel se completau 
cu noi întîmplări. La bază însă aveau un subiect real. Așa au apărut miturile, unde timpul, 
sensul, locul sînt simbolice, deoarece e posibilă repetarea lor.

Specialiștii mitologi consideră că miturile sînt primele forme de filosofie și de literatură, 
iar G. Călinescu a identificat patru mituri fundamentale ale românilor. Acestea sînt:

1. Subiectele celor mai vechi povestiri ale umanităţii se referă la u n  e v e n i m e n t  i m - 
p o r t a n t  a l  l u m i i  d e  l a  î n c e p u t u r i . De obicei, acesta este un eveniment des-
pre crearea Universului, despre apariția unui teritoriu, a unei specii vegetale sau animale, a 
unui sentiment etc.

2. Deoarece este vorba de vremea originilor, miturile au un timp caracteristic, t i m p u l   m i-  
t i c: evenimentul se poate întîmpla în trecut, prezent, viitor.

3. Personajele  s î n t  f i i n ţ e  s u p r a n a t u r a l e: zei, semizei, eroi. De exemplu, Afrodita,  
Prometeu, Atena, Zeus, Zmeul, Zamolxe (Zamolxis), Uranus, Ileana Cosînzeana, Dochia, Zbură- 
torul, Pandora, Meșterul Manole etc.

4. Miturile explică, la modul figurat, fenomene universale sau sentimente umane. De aceea,  
cele mai răspîndite mituri sînt cele despre crearea lumii, despre sentimentele umane domi-
nante, despre Univers, Terra, Cosmos etc.

•    Traian și Dochia – mitul întemeierii, al 
etno genezei poporului român;

•    Mioriţa – simbolizează existenţa pastorală;

•    Zburătorul – mitul iubirii; 
•    Monastirea Argeșului – mitul estetic care 

explică concepţia poporului despre creaţie, 
ca rod al suferinţei și al jertfei. 

Satisfacţia opţiunii  
1. Schițează pe un poster de format A4 planul unei scurte comunicări orale cu tema:  
 Miturile sînt povești înțelepte despre experiența de viață a umanității, ilustrîndu-l  
 prin imagini relevante. 
2. Consultînd Barometru..., enumeră cele patru mituri ale românilor.
3. Cum crezi, sînt mituri contemporane? Argumentează.
4. Scrie un scurt mit personal despre nașterea unui sentiment de dragoste.

Dialog intercultural  

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
Algoritm de lucru pentru elevi:
A. Citesc și reflectează experții : faceți cunoștință cu informația din textul propus  

și identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante, ce se referă la tema, opera discutată.

B. Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee din cele identifi-
cate și pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin  
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive și interesante.

C. Experții asigură procedura de autoevaluare a activității și a rezultatelor.

1. Lucrând în echipe, citiţi informaţia și organizaţi o masă rotundă, în cadrul  
 căreia să discutaţi despre importanţa mitului în cunoașterea universului și a  
 culturii umanităţii.
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Miturile – simboluri ale culturii românești
Mioriţa, un mit al realizării idealului în viaţă

Mioriţa „este cea mai frumoasă epopee pastorală  
din lume şi o adevărată minune poetică“. 

(Alecu Russo)Enigma cuvîntului 
1. Explică sensul afirmaţiilor: a) Povestea vieţii lui este o adevărată epopee.  
 b) Poemul Demonul de Mihail Lermontov este o minune poetică.

Plăcerea lecturii  
1. Citește balada populară Mioriţa, o adevărată epopee a unui popor, și precizează  
 prin ce te-a impresionat subiectul ei.

Pe-un picior de plai, A. Motivul 
Pe-o gură de rai,  plaiului,  
Iată vin în cale,  „gură de rai“ 
Se cobor la vale,  
Trei turme de miei,  a) motivul 
Cu trei ciobănei.  transhumanţei 
Unu-i moldovan,  
Unu-i ungurean 
Şi unu-i vrîncean.  

Iar cel ungurean  b) motivul 
Şi cu cel vrîncean,  complotului celor doi ciobani 
Mări1, se vorbiră,  1– cică, adică  
Ei se sfătuiră  
Pe l-apus de soare  
Ca să mi-l omoare  
Pe cel moldovan,  
Că-i mai ortoman2  2– bogat (în turme) 
Ş-are oi mai multe,  
Mîndre și cornute,  
Şi cai învăţaţi,  
Şi cîini mai bărbaţi,  

Dar cea mioriţă,  B. Motuvul „mioarei năzdrăvane“ 
Cu lînă plăviţă“3  3– (de culoare albă-gălbuie 
De trei zile-ncoace  sau albă-argintie)  
Gura nu-i mai tace, 
Iarba nu-i mai place. 
– Mioriţă laie4,  4 – (negru sau negru amestecat cu alb) 
Laie, bucălaie5,  5 – (cu lîna albă și cu părți  
De trei zile-ncoace de culoare închisă)5  
Gura nu-ţi mai tace!  

Ori iarba nu-ţi place,  
Ori ești bolnăvioară,  
Drăguţă mioară?  
– Drăguţule bace,  
Dă-ţi oile-ncoace,  
La negru zăvoi6,  6– pădurice pe malul unei ape 
  
Că-i iarbă de noi  
Şi umbră de voi.  
Stăpîne, stăpîne,  
Îţi cheamă ș-un cîine,  
Cel mai bărbătesc  
Şi cel mai frăţesc,  
Că l-apus de soare  
Vreau să mi te-omoare  
Baciul ungurean  
Şi cu cel vrîncean!  

– Oiţă bîrsană7,  7– cu lînă lungă și aspră  
De ești năzdrăvană (сare are puteri supranaturale) 
Şi de-a fi să mor  
În cîmp de mohor8,  8– пустынник  
Să spui lui vrîncean  C. Motivul testamentului  
Şi lui ungurean  ciobănașului 
Ca să mă îngroape  
Aici, pe-aproape,  
În strunga9 de oi,  9– здесь: загон для дойки овец 
Să fiu tot cu voi;  
În dosul stînii10  10– загон для овец 
Să-mi aud cîinii.  
Aste să le spui,  
Iar la cap să-mi pui 

Mioriţa
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Fluieraș de fag11,   11– бук 
Mult zice cu drag;  
Fluieraș de os,  
Mult zice duios;  
Fluieraș de soc12,   12– бузина 
Mult zice cu foc!  
Vîntul, cînd a bate,  
Prin ele-a răzbate  
Ş-oile s-or strînge,  
Pe mine m-or plînge  
Cu lacrimi de sînge!  
Iar tu de omor  
Să nu le spui lor,  

Să le spui curat  
Că m-am însurat   D. Motivul nuntă-moarte 
Cu-o mîndră crăiasă13,  13– королева  
A lumii mireasă;  
Că la nunta mea  
A căzut o stea;  
Soarele și luna  
Mi-au ţinut cununa;  
Brazi și păltinași14   14– клен, явор 
I-am avut nuntași,  
Preoţi, munţii mari,  
Paseri, lăutari,  
Păserele mii  
Şi stele făclii!  

Iar dacă-i zări,  
Dacă-i întîlni   E. Motivul 
Măicuţă bătrînă,   măicuţei  
Cu brîul de lînă,  

Din ochi lăcrimînd,  
Pe cîmpi alergînd,  
Pe toţi întrebînd  
Şi la toţi zicînd:  
„Cine-a cunoscut,  
Cine mi-a văzut  
Mîndru ciobănel,  
Tras printr-un inel?  
Feţișoara lui,  
Spuma laptelui;  
Musteсioara lui,  
Spicul grîului;  
Perișorul lui,  
Pana corbului;  
Ochișorii lui,  
Mura15  cîmpului?“, 15– ежевика 
Tu, mioara mea,  
Să te-nduri16 de ea  16– сжалиться 

Şi-i spune curat  
Că m-am însurat   
Cu-o fată de crai,  F. Motivului 
Pe-o gură de rai.  nuntă-moarte repetat 
Iar la cea măicuţă  
Să nu spui, drăguţă,  
Că la nunta mea 
A căzut o stea,  
C-am avut nuntași 
Brazi și paltinași,  
Preoţi, munţii mari,  
Paseri, lăutari,  
Păserele mii,  
Şi stele făclii!

Labirintul soluţiilor  
1. Răspunde succint la întrebări:

•   Cum îţi imaginezi o ţară care este un „plai, gură de rai“?
•   Din ce cauză cele trei turme de miei coborau din munţi la vale?
•   În ce relaţii se află, la începutul baladei, „cei trei ciobănei“?
•   De ce cei doi ciobani s-au sfătuit să comploteze împotriva celui de al treilea?
•   Ce sfat îi dă mioriţa ciobănașului?
•   Care este răspunsul tînărului păstor?
•   Cum arată ciobănaşul?
•   Cine-l caută mereu pe ciobănaș? De ce?
•   Ce mesaj lasă ciobănașul oiţelor sale?
•   Care este mesajul ciobănașului pentru măicuţa sa?
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2. Împarte textul în fragmente, ţinînd cont de evenimente.
3. Citește din text versurile ce conţin:

a) detalii despre cei trei ciobani;
b) detalii despre succesul ciobănașului moldovean;
c) prevenirea ciobănașului despre pericol;
d) îngrijorarea și durerea măicuţei; 
e) portretul ciobănașului;
f) testamentul tînărului păstor.

4. Explică sensurile contextuale ale expresiilor și metaforelor:
•    picior de plai ......................................
•    gură de rai ..........................................
•    mări, se vorbiră ..................................
•    negru zăvoi .........................................
•    oiţă năzdrăvană ..................................
•    mîndră crăiasă, a lumii mireasă ...........................................
•    la nunta mea a căzut o stea ....................................................
•    preoţi, munţii mari .................................................................
•    păsări lăutari .........................................................................
•    stele făclii ..............................................................................

5. Identifică, în text, momentul în care naraţiunea trece din planul realului în   
 planul fantasticului și explică de ce autorul anonim procedează astfel.
6. Caracterizează personajul principal al baladei, utilizînd reperele:

•    autorul despre personaj;
•    alte personaje despre el: 
 a) cei doi ciobani, b) mioriţa, c) măicuţa;
•    faptele ciobănașului;
•    limbajul acestuia: 
 a) diminutivele, b) adresările ș.a.

7. Mesajul baladei se poate deduce în baza motivelor prezente în operă. Exami - 
 nează schema motivelor și comentează sensul lor contextual. Utilizează informa- 
 ţia din Barometru...

Motivele principale ale baladei:

Motive secundare:

A. Motivul plaiului 
„gură de rai“

B. Motivul „mioarei 
năzdrăvane“

C. Motivul testamen-
tului ciobănaşului

D. Motivul alegoriei 
nuntă-moarte

a) motivul 
păstori-

tului

b) motivul 
transhu-
manţei

c) motivul
dragostei 

de plai

d) motivul 
complotului

celor 2 ciobani

e) motivul 
măicuţei 
bătrîne

f) motivul 
devotamentului şi 

al dragostei umane

8. Comentează semnificaţia titlului operei, exemplificînd prin detalii din text.

9. Citiţi pe roluri balada Mioriţa, exprimîndu-vă atitudinea proprie faţă de cele  
 povestite în text.

Nicolae Grigorescu, 
Ciobănaș
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Solstiţiul cuvintelor  
1. Exprimați-vă opinia:

•    Este ciobănașul un om de succes în meseria lui?
•    Tînărul cioban se teme de moarte? 
•    Dorește să trăiască și să-și realizeze idealul de viaţă? 
•    Acceptă moartea ca pe un final inevitabil al vieţii: mai devreme sau mai tîrziu  
 toţi oamenii mor? 

2. Redactează o schiţă de portret al ciobănașului, conducîndu-te de textul baladei  
 și de imaginea din tabloul Ciobănaș de renumitul pictor Nicolae Grigorescu (p. 82).

3. Comentaţi, lucrînd în echipe și utilizînd informaţia din Barometru...:
I. Sensurile pe care le au, în descrierea nunţii-moarte, simbolurile-elemente ale naturii: 

„soare“, „lună“, „munţii mari“, „păsărele mii“, „stele făclii“.
II. Dorinţele ciobănașului: 
a) de a rămîne în continuare în compania oilor, în preajma stînii; 
b) de a i se pune la cap cele trei fluierașe: „de fag, de os, de soc“. 
III. Cele două atitudini ale ciobănașului: 
 a) de a le comunica oiţelor sale despre nunta-moarte: „Să le spui curat/ Că m-am însurat/ 

Cu-o fată de crai/ Pe-o gură de rai,/ Că la nunta mea/ A căzut o stea ...“; 
b) de a nu-i comunica mamei despre acest lucru: „Iar la cea măicuţă/ Să nu-i spui, drăgu-

ţă,/ Că la nunta mea/ A căzut o stea...“.
IV. Ideea că ciobănașul reprezintă idealui de viaţă al poporului prin calităţile sale deose-

bite, care reprezintă frumuseţea fizică și morală: dragostea de plai, de viaţă, de oameni, de 
mamă, de meserie; hărnicia, blîndeţea, credinţa, demnitatea etc. 

V. Opinia lui G. Călinescu că balada Mioriţa reprezintă mitul pastoral, modul de existen-
ţă al poporului român, utilizînd două-trei caracteristici ale mitului. Precizaţi: Mihail Sado-
veanu (în Baltagul) a rescris mitul, a schimbat o parte din mit, actualizîndu-l, sau a creat 
un mit nou? 

 VI. Formulaţi, în cadrul fiecărei echipe, 3-4 idei concluzive prin care să argumentaţi ce 
lecţie de viaţă v-a oferit mesajul baladei. 

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
Balada Mioriţa este o capodoperă a poeziei populare românești și exprimă întreaga filo-

sofie a vieţii și a morţii: care este rostul vieţii? Cum te poţi realiza în viaţă? Ce este fericirea, 
demnitatea, dragostea de oameni, eternitatea? Cum poţi depăși moartea ca final al vieţii?

Subiectul Mioriţei e construit pe motive-simboluri. Expoziţia conţine motivul plaiului, 
„gură de rai“, un spaţiu, cu o natură bogată și extrem de frumoasă, asemănătoare cu cea din 
rai. Peste acest plai domină o atmosferă liniștită, luminoasă, a armoniei dintre om și natură. 

Evenimentul mitic are loc toamna, timp simbolic al adunării roadelor, al belșugului, al 
întoarcerii/ coborîrii turmelor din munţi, motivul transhumanţei, unde s-au aflat din pri-
măvară. Munţii Carpaţi mai reprezintă un spaţiu protejat de forţele divine, un spaţiu spi-
ritual. Cei trei ciobănei, care sînt din diferite zone ale ţării: „cel ungurean“ e din părţile de 
vest, „cel vrîncean“, din Vrancea, o zonă de centru, și „cel moldovan“ din partea de est, s-au 
aflat împreună în perioada din primăvară pînă-n toamnă, au avut relaţii bune de tovărășie 
în aceeași meserie: păstoritul. După proverbul cunoscut „Toamna se numără bobocii“, s-a 
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dovedit că unul dintre ei a obţinut un rezultat mai bun, datorită hărniciei și pro-
fesionalismului: „are oi mai multe,/ Mîndre și cornute,/ Şi cai învăţaţi,/ Şi cîini 
mai bărbaţi“. Acest fapt a stîrnit invidia celorlalţi doi – cauza conflictului, care 
este de natură economică. Ei se înţeleg în taină să-i ia bunurile ciobănașului, 
omorîndu-l. Pericolul este anunţat de cîntecul mioarei năzdrăvane, căreia „de 
trei zile-ncoace/ gura nu-i mai tace“. Ciobănașul însă nu înţelege acest „cântec“, 
de aceea explicarea are loc prin dialogul direct dintre păstor și animalul simbo-
lic, mioriţa, puternic umanizat. Dotată cu puteri supranaturale, ea îl sfătuie să 
fie prudent, atent și să-și asigure viaţa pusă în pericol. Mioara reprezintă atitudi-
nea poporului faţă de eroul său, ciobănașul, care întrunește principalele calităţi 
omenești: dragostea de viaţă, de plai, de frumos, de părinţi, de muncă, demnita-
tea și onestitatea. 

Așadar, ciobănașul este și el un personaj simbolic, dotat cu deosebite calităţi 
umane, semnificînd buna-credinţă și umanismul poporului. Tînărul păstor ana-
lizează pericolul în care se află și, deoarece evenimentul e tăinuit de către cei doi 
(el nu știe nici timpul, nici locul exact), iar forţele aflate în conflict nu sînt egale 
(dușmanii sînt doi, iar el este de unul singur), el lasă, prin intermediul mioarei, un 
testament pentru oile sale. Acesta este rolul mioarei năzdrăvane, care-l ajută să nu 
fie luat prin surprindere. Următorul motiv este cel al testamentului ciobanului, 
care urmează a fi pus în acţiune doar în cazul unui eventual sfîrșit tragic.

Motivul alegoric nunta-moarte semnifică dorinţa și străduinţa păstorului de 
a se realiza în viaţă. Ciobănașul a înţeles și a învăţat această înţelepciune de la 
strămoșii săi, de aceea el a devenit un tînăr de succes ajutat de principalele sale 
calităţi: dragostea de plai, de părinţi, de muncă, de cei ce te înconjoară, manfes- 
tînd multă grijă faţă de animalele sale, care-i asigură o viaţă îndestulată. Nunta 
cu o „fată de crai,/ Pe-o gură de rai“ reprezintă realizarea prin dragoste, dob-
îndirea fericirii în viaţă. Balada impresionează prin sentimentele de dragoste 
profundă a fiului faţă de măicuţa sa și a mamei faţă de fecior. Ciobănașul știe că 
durerea mamei este foarte puternică și încearcă s-o apere, încredinţînd-o mioa-
rei sale năzdrăvane.

În felul acesta, Mioriţa devine un simbol complex al dragostei umane, al 
existenţei veșnice, fapt care justifică titlul baladei-mit.

• Mioriţa este opera 
populară care a avut o 
mare răspîndire pe tot 
teritoriul istoric al ve-
chii Dacii: Transilvania, 
Muntenia și Moldova.
• Balada are circa  
1 500 de variante, iar 
unele dintre ele, fiind 
mai mici, sînt cîntate, 
devenind colinde 
tradiționale.
• Se cînta cu diferite oca-
zii, de aceea se mai nu-
meşte cîntec bătrînesc.
• A fost culeasă de 
Alecu Russo de la niș-
te păstori din munţii 
Vrancei, pe cînd se afla 
în exil la schi tul Soveja; 
acesta și i-a transmis-o 
lui Vasile Alecsandri, 
care colecta folclor 
pentru a-l publica.
• Vasile Alecsandri a 
prelucrat balada, a 
intitulat-o Mioriţa şi a 
publicat-o pentru pri-
ma oară în culegerea 
Poezii poporale. Cîntece 
bătrînești, adunate și 
îndreptate de Vasile 
Alecsandri, 1852.
• A fost și continuă să 
fie o sursă de inspiraţie 
pentru scriitori (Balta-
gul, Mihail Sadoveanu) 
compozitori şi artişti 
plastici români și străini. 
A fost tradusă în peste 
20 de limbi.

Portofoliu-ghid

Dialog intercultural  

Satisfacţia opţiunii  
1. Memorizează un fragment din baladă.
2. Argumentează prin idei proprii afirmaţia lui Alecu Russo din mottoul temei.
3. Scrie o comunicare în care să demonstrezi ce valoare culturală, literară reprezin- 
 tă pentru tine balada Mioriţa. Utilizează și informaţia din Portofoliul-ghid.
4. Compară subiectul baladei Mioriţa cu subiectul romanului Baltagul de Mihail  
 Sadoveanu. Identifică două asemănări și două deosebiri relevante.

1. Citește informaţia din Portofoliul-ghid și prezintă oral istoria interesantă   
 a baladei Mioriţa.
2. Organizați un concurs al povestitorilor: Cele mai interesante istorii mitice din cul- 
 tura popoarelor de pe mapamond. Apreciați topul celor mai buni povestitori.
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Dochia și Traian, mitul „întemeierii poporului“ 

Enigma cuvîntului 

1. Citește informaţia din Portofoliul-ghid (p. 86) și amintește-ți ce sem-
nifică și cine sînt personajele mitului.

Plăcerea lecturii  

1. Citește textul și explică de ce autorul și-a intitulat opera Dochia și 
Traian.

Dochia și Traian
I

Între Piatra Detunată ¹– nume de locuri din masivul muntos 
Ş-al Sahastrului Picior¹,     Ceahlău (Carpaţi)
Vezi o stîncă ce-au fost fată 
De un mare domnitor.
…………………………
Acea doamnă e Dochia², ²– sens alegoric: Dacia 
Zece oi, a ei popor,     și poporul statului dac
Ea domnează-n vizunie³ ³– domnește în loc ascuns
Preste⁴ turme și păstori. ⁴– peste

II
La frumuseţe și la minte
Nici o giună⁵-i sămăna, ⁵– jună, tînără
Vrednică⁶ de-a ei părinte, ⁶– demnă
De Decebal, ea era.

Dar cînd Dacia-au împilat⁷-o ⁷– înrobit-o, subjugat-o
Fiul Romei cel mărit,
Pe cel care-ar fi scăpat-o,
De-a iubi a giuruit⁸. ⁸– juruit, făgăduit

Traian vede astă zînă;
Deși e învingător,
Frumuseţei ei se-nchină,
Se subgiugă⁹ de amor. ⁹– îngenuncheat, dominat; Motivul dragostei

III
Împăratu în van¹⁰ cată ¹⁰– în zadar
Pe Dochia a-mblînzi;
Văzînd patria ferecată¹¹, ¹¹– прикованная
Ea se-ndeamnă a fugi. – Motivul dragostei faţă de patrie
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Prin a codrului potică¹² ¹²– cărare
Ea ascunde al ei trai,
Acea doamnă tinerică
Turma paște peste plai.

A ei haină aurită
O preface în șaiag¹3, ¹3– haină simplă din pînză de casă, 
Tronu-i iarbă înverzită,      рубище
Schiptru¹⁴-i este un toiag¹⁵. ¹⁴– un fel de baston împodobit, care 
       se poartă ca semn al autorității

IV ¹⁵– посох
Traian vine-n astă ţară
Şi de-a birui deprins – Motivul orgoliului cuceritorului
Spre Dochia cea fugară
Acum mîna a întins.
Atunci ea, cu grai ferbinte,
„Zamolxis, o, zeu, striga,
Te giur pe al meu părinte,
Astăzi rog nu mă lăsa!“
Cînd întinde a sa mînă
Ca s-o strîngă-n braţ Traian,
De-al ei zeu scutita zînă
Se preface-n bolovan¹⁶. ¹⁶– валун

V
El petroasa ei icoană
Nu-ncetează a iubi;
Pe ea pune-a sa coroană,
Nici se poate despărţi.
Acea piatră chiar vioaie – Motivul pietrei-icoane
De-aburi (a)copere-a ei sîn,
Din a ei plîns naște ploaie, – metafore ce sugerează dragostea
Tunet din al ei suspin.    neţărmurită faţă de pămîntul natal
O ursită-o priveghează¹⁷, ¹⁷– păzește
Şi Dochia deseori
Peste nouri luminează
Ca o stea pentru păstori. 

                          Gheorghe Asachi

 Portofoliu-ghid 

Dochia – fiică a regelui 
Decebal, devenită eroina 
unei legende românești. 
Traian – împărat al 
Romei antice, care a 
cucerit Dacia. 
Dochia, fiind urmărită 
de Traian, s-a prefăcut în 
păstoriţă și s-a ascuns  
în munţi. 
Atunci cînd Traian a 
descoperit-o, oferindu-i 
dragostea sa, ea l-a 
rugat pe Zamolxis (zeul 
suprem în religia geto-
dacilor) s-o transforme în 
stîncă. Această stîncă se 
află pe muntele Ceahlău 
(Carpaţi).   

Labirintul soluţiilor  
1. Răspunde succint la întrebări:

•   Ce simbolizează Dochia?
•   Unde și cînd se desfășoară acţiunea?
•   Ce s-a întîmplat cu ţara Dochiei, Dacia?

•   A acceptat Dochia înrobirea ţării sale? Exemplifică.
•   Cu ce scop o urmărește Traian pe Dochia?
•   Cum este prezentată Dochia în textul baladei?

„Speriată, Dochia a ridicat 
mîinile spre cer și a șoptit: 
«Stană de piatră mă fac și 
rămîn aici, în țara mea»“. 

Din cartea Povestirii istorice 
de Dumitru Almaș.
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Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
Identitatea culturală a fiecărui popor poate fi reflectată de miturile și legendele care 

l-au însoțit pe tot parcursul evoluției lui istorice, de aceea, este foarte important să 
cunoaștem literatura populară, miturile și legendele care au circulat cîndva pe aceste 
meleaguri. Unul din miturile care ilustrează valoarea culturală a poporului nostru este 
mitul Monastirea Argeșului, studiat în clasa a X-a.

•   Cine a salvat-o? Cum? De ce? •   Cum și-a schimbat Dochia modul de trai? De ce?
•   Cum a procedat Traian? •   Din ce cauză ea s-a transformat în piatră?

2. Precizează ce rol îi acordă G. Călinescu legendei Dochia și Traian.

3. Selectează din text și explică sensul:
•    expresii deosebite;   •    metafore;
•    comparaţii;   •    epitete.

4. Observă în cîte fragmente este împărţit textul și motivează divizarea baladei în 
cinci părţi.

4.1. Intitulează fiecare parte prin:
         a) un cuvînt/ o îmbinare de cuvinte; b) un titlu propriu.

  Motivează titlurile propuse.

5. Scrie un alt final al baladei, păstrînd semnificația mitică.

Solstiţiul cuvintelor  
1. Identifică ce au comun următoarele nume, utilizînd informația din internet.

Dochia – Dacia – Odochia?

1.1. Explică ce reprezintă fiecare dintre ele?

2. Exprimă-ți opinia: poezia lui Gheorghe Asachi este o legendă? o baladă? un mit?  
 Argumentează.

Satisfacţia opţiunii  
1. Rezumă conţinutul legendei Dochia și Traian.

2. Povestește textul, jucînd unul dintre roluri: 
a)  Traian reîntors la Roma;  b)  Zamolxis; c)  un urmaș al lui Decebal.

3. Scrie trei argumente care să demonstreze că Dochia și Traian este un mit.

1. Convocați echipa elevilor experți, amintiți-vă evenimentele din baladă, reflectați  
 asupra semnificației acestora și lucrați conform algoritmului:
A. Citesc și reflectează experții : faceți cunoștință cu informația din textul propus  

și identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante, ce se referă la tema, opera discutată.

B. Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee, un aspect din cele  
identificate și pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin  
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive și interesante.

C. Experții asigură procedura de autoevaluare a activității și a rezultatelor.
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Mitul Zburătorului, un vis al dragostei eterne

Enigma cuvîntului 
1. Amintește-ţi ce sentimente/ situaţii  ţi-au produs o senzaţie, o dorinţă de zbor.

2. Citește informaţia din Portofoliul-ghid și relatează despre semnificaţia mitului  
 Zburătorului.

Plăcerea lecturii  
1. Citește fragmentul și rezumă conţinutul lui.

Poemul conține o frumoasă poveste de dragoste dintre o fată de împărat și un 
tînăr, Călin, ipostaza umanizată a ființei supranaturale din mitul Zburătorului. 
Acesta dispare pentru o perioadă îndelungată. Între timp, fata este alungată de către 
tatăl-împărat. Ea locuiește, ca un om simplu, într-un sat, împreună cu micul ei fiu, 
avînd o căsuță sărăcăcioasă.

Călin (file din poveste)

 Portofoliu-ghid 

Mitul Zburătorului 
este unul dintre cele 
mai vechi  mituri româ-
nești, fiind supra numit 
şi mitul dragostei. El 
explică, în viziunea 
poporului, schimbă rile 
esenţiale în fiziologia 
și psihologia tinerilor 
în perioada pubertăţii 
(полового созревания), 
perioada îndrăgostirii. 
Zburătorul poate fi un 
personaj masculin sau 
feminin care deţine 
puterea dragostei și 
poate fi reprezentat 
prin personaje fabu-
loase (șarpe, flacără 
zburătoare, tînăr/ă  
cu trăsături fizice  
deosebite).

          (fragment)
 VII

Sură-i sara cea de toamnă; de pe lacuri apa sură
Înfunda¹ mișcarea-i creaţă între stuf la iezătură²; ¹– закупорить,
Iar pădurea lin suspină și prin frunzele uscate ²– плотина
Rînduri, rînduri trece-un freamăt, ce le scutură pe toate.
…………………………………………………………
Pe potica dinspre codri cine oare se coboară?
Un voinic cu ochi de vultur lunga vale o măsoară.
Şapte ani de cînd plecat-ai, zburător cu negre plete,
Şi-ai uitat de soarta mîndrei, iubitoarei tale fete!

Şi pe cîmpul gol el vede un copil umblînd desculţ
Şi cercînd ca să adune într-un cîrd bobocii mulţi.
– Bună vreme, măi băiete! – Mulţămim, voinic străin!
– Cum te cheamă, măi copile? – Ca pe tată-meu – Călin;
Mama-mi spune cîteodată, de-o întreb: a cui-s, mamă?
„Zburătoru-ţi este tată și pe el Călin îl cheamă“.
Cînd l-aude, numai dînsul își știa inima lui,
Căci copilul cu bobocii era chiar copilul lui.
……………………………………………………
Pe un pat de scînduri goale doarme tînăra nevastă
În mocnitul³ întuneric și cu faţa spre fereastră. ³– тлеющий
………………………………………………………
El ștergarul i-l desprinde și-l împinge lin la vale,
Drept în creștet o sărută pe-al ei păr de aur moale
Şi bărbia i-o ridică, s-uită-n ochii-i plini de apă,

             Şi pe rînd și-astupă gura, cînd cu gura se adapă.

Mihai Eminescu
(1850 – 1889)
Poet, prozator, 

dramaturg, publicist
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VIII
De treci codrii de aramă⁴, de departe vezi albind ⁴– медные
Ş-auzi mîndra glăsuire a pădurii de argint.
Acolo, lîngă izvoară, iarba pare de omăt,
Flori albastre tremur ude în văzduhul tămîiet.
………………………………………………………
Lînga lacul care-n tremur somnoros și lin se bate,
Vezi o masă mare-ntinsă cu făclii prea luminate,
Căci din patru părţi a lumii împăraţi și-mpărătese
Au venit ca să serbeze nunta gingașei mirese;
Feți-frumoși cu păr de aur, zmei cu solzii de oţele⁵, ⁵– стальные
Cititorii cei de zodii și șăgalnicul⁶ Pepele. ⁶– смешной
Iată craiul, socru-mare, rezemat în jilţ cu spată⁷, ⁷– со спинкой
El pe capu-i poartă mitră⁸ și-i cu barba pieptănată; ⁸– митра, 
Ţapăn, drept, cu schiptru⁹-n mînă, șede-n perine de puf ⁹– скипетр
Şi cu crengi îl apăr pagii de muscuţe și zăduf¹⁰… ¹⁰– зной,
Acum iată că din codru și Călin mirele iese,       духота
Care ţine-n a lui mînă mîna gingașei mirese.
Îi foșnea uscat pe frunze poala lungă-a albei rochii,
Faţa-i roșie ca mărul, de noroc i-s umezi ochii;
La pămînt mai că ajunge al ei păr de aur moale,
Care-i cade peste braţe, peste umerele goale.
Astfel vine mlădioasă, trupul ei frumos îl poartă,
Flori albastre are-n păru-i și o stea în frunte poartă.
Socrul roagă-n capul mesei să poftească să se pună
Nunul mare, mîndrul soare, și pe nună, mîndra lună.
Şi s-așază toţi la masă, cum li-s anii, cum li-i rangul,
Lin vioarele răsună, iară cobza ţine hangul¹¹. ¹¹– аккомпани-
…………………………………………………………      рует
Şi pe masa-mpărătească sare-un greier, crainic¹² sprinten, ¹²– глашатай
Ridicat în două labe, s-a-nchinat bătînd din pinten¹³; ¹³– шпорa
El tușește, își încheie haina plină de șireturi:
– Să iertaţi, boieri, ca nunta s-o pornim și noi alături.

 Mihai Eminescu, 1 noiembrie 1876

Labirintul soluţiilor  
1. Răspunde la următoarele întrebări: 

•    Unde se desfășoară acţiunea? •    Cine sînt personajele din fragment?
•    Care este evenimentul cel mai impor- •    Este vorba despre o iubire împlinită? 
     tant din viaţa personajelor?     Argumentează-ți răspunsul.

2. Completează rubricile următoare după o lectură independentă (în gînd).

Ce văd? Ce aud? Ce simt?

Igor Vieru, 
ilustrație la poe-

mul Călin 
(file din poveste)
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3. Găsește în text:
• descrierea locului unde se desfășoară acţiunea; •    portretul socrului-mare;
• portretul Zburătorului; •    dialogul dintre Călin și fiul său;
• portretul fetei de împărat; •    comparaţii; personificări.

4. Împarte textul în fragmente. Intitulează-le.

5. Cum crezi, textul citit este: 
a)   poezie de inspiraţie folclorică? c)   poem?
b)   basm? d)   mit? 
Argumentează-ți opinia.

6. Recitește textul și identifică:

Elemente reale: Elemente fantastice:

6.1. Explică rolul lor în descrierea evenimentului din text.

7. Exprimă-ţi opinia, utilizînd reperele propuse:
•   Ce indică faptul că fata are o stea în frunte? 
a)   este un semn de la naștere; c)   este semnul celor aleși;
b)   este o podoabă; d)   este rezultatul unei lovituri.
•   Ce simbolizează:

a)   ochii de vultur; c)   rochia albă;
b)   negrele plete ale Zburătorului; d)   părul galben și lung al fetei?

8. Comentează semnificația decorului nunţii?

8.1. Care alt spațiu ar fi potrivit  pentru nunta personajelor? De ce?

9. Imaginează-ţi că ești oaspete la nunta Zburătorului și trebuie să rostești un  
 toast. Alcătuiește-l, urmărind condițiile:

•    formula de adresare; •    urarea propriu-zisă;
•    evidenţierea calităţilor miresei, mirelui; •    o exprimare spirituală;
•    referirea la 1-2 trăsături negative neînsemnate •    un volum redus; 
      (lipsa de experienţă, orgoliul, neascultarea etc.); •     un vocabular adecvat.

10.  Ce moment din fragmentele citite ți-a produs o impresie deosebită? De ce?

11.  De ce opere literare îţi amintește subiectul textului dat? Argumentează.

Satisfacţia opţiunii  
1. Relatează succint subiectul textului, fiind (la alegere) în rolul:

a)    împăratului (tatăl fetei); b)    feciorului; c)    unui invitat la nuntă.

2. Explică, în cinci-șase enunţuri, de ce despărţirea timp de șapte ani nu a 
 stins dragostea dintre Călin și fata de împărat.

3. Respectînd două-trei cerinţe ale mitului, alcătuiește o poveste de dragoste  
 imaginară.

T
O
A
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Evaluare
1.  Încercuiește litera care corespunde afirmaţiei……………………………………………8 p.

A  F Miturile sînt izvoare de inspiraţie pentru literatura modernă.
A  F Zburătorul este un tînăr care fură  fete pentru a se căsători cu ele.
A  F Personaje-Zburători  în opera lui M. Eminescu sînt: Luceafărul, Călin, Cătălin.
A  F Mitul etnogenezei poporului român relatează despre formarea poporului român.
A  F Negru-Vodă vrea să construiască o altă mănăstire, mai frumoasă decît Mănăstirea  
                Argeșului.
A  F Mănăstirea Argeșului este un mit despre jertfa Meșterului Manole.
A  F Mitul are la bază argumente științifice.
A  F Dochia și Traian este o poveste.

2.  Argumentează succint răspunsurile corecte………………………………………………6 p.

3.  Comentează, în șapte enunţuri, o operă din literatura română, studiată recent, care  
      te-a impresionat în mod deosebit. În compoziţie, respectă următoarele condiţii:…..16 p.

a) indică opera şi autorul  ........................................................................................................................ 2 p.
b) comentează succint mesajul operei literare  ..............................................................................  3 p.
c) prezintă tema, ideea lucrării .............................................................................................................. 2 p.
d) exprimă-ți atitudinea personală, formulează concluzii.  ........................................................  2 p.
 Volumul ........................................ 7 p.



Umanitatea în afirmarea unui ideal 
de cultură și civilizaţie

Modulul II 

Corifeii 
umanismului 
românesc sec. 
XIV – XVII

Varlaam 
Cazania sau Carte 

românească de 
învățătură (1641)

Ion Neculce
Letopisețul Țării Moldovei

(1661-1647)

Miron Costin
De neamul moldovenilor, 
Letopisețul Țării Moldovei

(1595-1661)

Grigore Ureche
Letopisețul Țării 

Moldovei
(1359-1594)

Dimitrie Cantemir
Descrierea Moldo- 

vei (1715), Istoria 
ieroglifică (1705)

Dosoftei
Psaltirea în 

versuri (1673)

Neagoe Basarab
Învățăturile lui Nea- 

goe Basarab către fiul 
său Teodosie (1521)

Umanismul și cunoașterea omului universal
„Umanismul e organizarea vieţii, deci morală, politică, literatură; 
cunoașterea omului însuși și a diverselor sale manifestări.“

(Pierre Barrière)

Enigma cuvîntului 
1. Motivează-ţi comportamentul cînd descoperi că ai în faţă:

a)   oameni pe care-i apreciezi; b)   oameni care te dezamăgesc.
2. Scrie, în caiet, pe două coloane:

a)   ce calităţi umane apreciezi; b)   ce calităţi umane te descurajează.
3. Reflectează: în ce caz te poţi considera un umanist?
4. Exprimă-ţi opinia referitoare la ideea din mottoul temei.

Labirintul soluţiilor  
1. Identifică, în baza schemei de mai jos, timpul manifestării umanismului în   
 cultura română şi formulează o concluzie despre bogăţia şi diversitatea culturii  
 române din această perioadă. 
1.1. Reține nume de personalități şi titluri de opere scrise în această perioadă.
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Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  

2. Examinează harta şi observă țările 
în care au activat reprezentanții de 
seamă ai umanismului: F. Petrarca 
(2), G. Boccaccio (2), F. Rabelais (3), 
W. Shakespeare (4), M. Cer vantes (5), 
Erasmus din Rotterdam (6), Nicolaus 
Olahus, Neagoe Basarab, Varlaam, 
Dosoftei, Gr. Ureche, M. Costin,  
I. Neculce, D. Cantemir (1).

1. Discută împreună cu colegul rolul idealurilor umanismului de pe mapamond 
pentru evoluția personalității, utilizînd reperele:

•    libertatea, demnitatea, perfecţiunea omului; •    natura – un model al artelor;
•    încrederea în raţiunea umană; •    admiraţia faţă de valorile Antichităţii;
•    atitudini anticlericale; •    omul universal multilateral dezvoltat.
•    armonia dintre om și natură;

2

3 6

4

5

1

Dialog intercultural  

Paginile cronicilor au valoare culturală. Autorii lor reflectează asupra problemelor princi-
pale ale umanismului românesc:

•    cunoașterea etnogenezei, originii daco-romane a poporului;
•    unitatea și continuitatea dezvoltării poporului în limitele aceluiași teritoriu;
•    latinitatea limbii române;
•    interesul pentru condiţia vieţii umane, în general, și a poporului român, în particular;
•    eliberarea și independenţa poporului.

Satisfacţia opţiunii  
1. Consultă informaţia din Barometru... şi fă un rezumat din cinci  

propoziţii despre idealurile umanismului românesc.

2. Prezintă, în şase propoziţii, utilizînd informații din internet,  
un umanist din literatura poporului pe care îl reprezinţi,  
din literatura universală sau personalitatea lui Dimitrie Cantemir,  
din literatura română (la alegere).

1. Convocați echipa elevilor experți şi reflectați asupra semnificației idealurilor  
 umaniste, lucrând conform algoritmului:
A. Citesc și reflectează experții: faceți cunoştință cu informația din textul propus  

şi identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante ce se referă la tema, opera discutată.

B. Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee, un aspect din cele  
identificate şi pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin  
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive şi interesante.

C. Experții asigură procedura de autoevaluare a activității şi a rezultatelor.
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Dimitrie Cantemir, un prinț  
al umanismului românesc

„Dimitrie Cantemir întruchipează perfect  
ideea de universalitate.“

(Vasile Coroban)

Enigma cuvîntului 
1. Ilustrează afirmaţia din mottoul temei, actualizînd în baza informaţiei studiate în 

clasa a X-a despe Dimitrie Cantemir.

2. Compară personalitatea lui Dimitrie Cantemir cu alte personalităţi enciclopedice  
 (de exemplu, Voltaire, Mihail Lomonosov, Alexander Pope).

3. Precizează: cum e comemorată astăzi în țară personalitatea marelui savant şi 
scriitor.

4. Alcătuieşte trei-patru enunțuri cu expresiile:

     lesne apus, asfințit   V     E  răsărit

5. Citeşte şi observă!
sciți – скифы   épocă – эпóха
geți – геты   a săvîrși – совершать, завершать
daci – даки   năráv – нóров
barbari – варвары

Dimitrie Cantemir 
(1673 – 1723)

Cărturar, filosof, 
scriitor, domn al 

Moldovei
(1710 – 1711).

de înțeles 
a zice 
…

N  nord (miazănoapte)

S   sud (miazăzi)

DESCrIErEa MolDoVEI – o enciclopedie a țării
„Dragostea ce avem pentru patria noastră ne îndeamnă 
să lăudăm neamul din care ne-am născut.“

(Dimitrie Cantemir)

Plăcerea lecturii  
1. Citeşte atent fragmentul din capitolul I al lucrării lui Dimitrie Cantemir şi află care 
a fost numele vechi al Moldovei şi de unde provine acest cuvînt.

Descrierea Moldovei
Capitolul I
(fragment)

Toată țara pe care o numim astăzi Moldova, precum și ținuturile învecinate dinspre 
asfințit, au fost stăpînite la început de sciți, care cuceriseră aproape trei părți ale lumii. 
Grecii i-au numit pe locuitorii acestor ținuturi cînd geți, cînd daci. Sub stăpînirea 
romanilor s-a statornicit (s-a fixat) numirea de daci.
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După ce acest popor pierdu pe regele Decebal, biruit de viteazul Nerva Traian, 
întreaga țară pe care o locuia a fost prefăcută în provincie romană.

În epoca următoare, cînd Imperiul Roman a început să decadă, barbarii au pustiit 
Moldova de mai multe ori și-au silit pe coloniștii romani să fugă în munți. Viețuind 
acolo cîteva sute de ani, deoarece populația s-a înmulțit peste măsură, Dragoș, un fi u 
al voievodului Bogdan, se hotărî să cuteze un marș peste munți, ca și cum ar pleca la 
vînătoare. Pe drum dădu, din întîmplare, peste un bour sălbatic, numit de moldoveni 
zimbru, și, tot gonindu-l, ajunse la poalele munților (подножье гор).

Cînd cățeaua lui de vînătoare, căreia-i zicea Molda și pe care o iubea foarte mult, se 
repezi asupra fi arei, bourul se azvîrli (бросаться) într-un rîu, unde săgețile îl uciseră, dar 
și cățeaua, care sărise în apă după fi ară, fu luată de undele repezi (быстрые волны).

Întru pomenirea acestei întîmplări, Dragoș fu cel dintîi care numi acest rîu Moldova, 
iar locul – Roman (capul bourului sălbatic devenise stema noii domnii).

După aceea, cînd cercetă ținuturile învecinate și găsi cîmpuri roditoare și ape 
îmbelșugate, tîrguri, cetăți întărite… oamenii tineri din neamul lui Roman își urmară 
domnul de bunăvoie; trecură munții așezîndu-se în aceste ținuturi, pe Dragoș îl numiră 
cel dintîi domn al țării noi. Odată cu legile trase din dreptul civil roman (гражданское 
право), țara își pierdu și numele dacic și latinesc și atît străinii, cît și locuitorii ei înșiși îi 
ziseră Moldova, după apa Moldovei.

Labirintul soluţiilor  
1. Răspunde la întrebări:

a) Ce nume purtau altădată locuitorii Moldovei?
b) Ce s-a întîmplat după moartea lui Decebal?
c) Din ce cauză dacii romanizați (coloniștii romani) au fugit în munți?
d) Cine i-a îndemnat să se întoarcă înapoi?
e) În ce împrejurări a pierit Molda?
f) Cum a fost numit rîul? Dar locuitorii?
g) Care a fost motivul pierderii numelui dacic și latinesc?

2. Găseşte în text sinonimele cuvintelor: ținut, apus, amintire, valuri, bogat.

3. Citeşte în text enunțurile din care ai aflat:
•   cînd s-a fi xat numele de daci;
•   cît timp romanii au locuit în munți;
•   despre ținuturile învecinate cu Roman;
•   din ce motive bourul (zimbrul) este reprezentat pe stemă;
•   cine a fost cel care i-a dat rîului numele de Moldova.

4. Împarte textul în fragmente şi alcătuieşte planul textului.

4.1. Rezumă textul după planul alcătuit.

5. Împreună cu colegul, faceți o descriere, în şapte-opt propoziții, a Republicii 
 Moldova de azi, urmărind reperele:

•   teritoriul; •   fauna; •   fl ora; •   limbile vorbite; •   stema.

5.1. Compară descrierea realizată cu cea a lui D. Cantemir. Ce concluzii poți trage?
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6. Lucrați în grup: imaginați-vă că sînteți istoric de profesie, discutați şi agumentați,  
 pe scurt, dacă este adevărat sau nu că Dimitrie Cantemir:

•   a fost un bun cunoscător al trecutului;
•   a avut prea mare încredere în legende;
•   a folosit doar informații verificate;
•   era interesat să-și prezinte patria într-o lumină favorabilă;
•   își iubea mult poporul.

Plăcerea lecturii  
1. Pentru a-ți completa informația, citeşte, din Descrierea Moldovei, fragmentul ce 

urmează.

Capitolul al XVII-lea

[1] Cu toții (moldovenii) sînt mai cu seamă cutezători (отважные), semeți (гордые) 
și foarte puși pe gîlceavă (sfadă), cu toate astea se liniștesc lesne și se împacă iarăși cu 
potrivnicul (dușman). Vorba duel încă nu le este cunoscută. Țăranii trec rareori de la 
vorbe la arme… Asemenea fac și oștenii: foarte rar trec de la sfadă la sabie […], sînt 
glumeți și veseli, ceea ce au în suflet le stă și pe buze, […] uită ușor dușmăniile.

[2] De băutură nu au prea multă greață (dezgust), dar nici nu-i sînt plecați peste 
măsură. Desfătarea (plăcerea) lor cea mai mare este să petreacă în ospețe, uneori de la al 
șaselea ceas al serii pînă la al treilea ceas după miezul nopții, alteori și pînă se crapă de 
ziuă (a se face ziuă). Nu au obicei să facă petreceri în fiece zi, ci numai la sărbători sau 
cînd e vreme rea, iarna, cînd gerul silește oamenii să stea pe acasă.

[3] Despre slujba religioasă știu puțin lucru. Cei mai mulți cred că fiecărui om 
Dumnezeu îi hotărăște ziua morții, iar înaintea acesteia nimeni nu poate să moară sau să 
piară în război… Totdeauna s-au arătat cu credință către domn.

[4] Chipul cu care primesc oaspeții străini și drumeții e vrednic (достойный)  de cea 
mai mare laudă; căci deși foarte săraci din pricina învecinării cu tătarii, totuși nu se dau 
înapoi niciodată să dea mîncare și găzduire unui oaspe și-l adăpostesc fără plată timp de trei 
zile, împreună cu calul său. Pe străin îl primesc cu fața voioasă, ca și cînd le-ar fi frate sau 
altă rudenie… Furtișaguri (мелкое воровство) nu se săvîrșesc decît puține sau deloc la ei… 
înainte de însurătoare păzesc curăția (puritatea morală) și au năravuri (привычка) bune.

[5] Jocurile la moldoveni sînt cu totul altfel decît la celelalte neamuri. Cînd se prind 
unul de altul de mînă, se joacă roata mergînd de la dreapta spre stînga cu aceiași pași 
potriviți, atunci zic că joacă hora, cînd stau într-un lanț lung și se țin de mîini, mergînd 
împrejur, acesta se numește „danț“. La nunți, înainte de cununie, au obicei să joace în 
ogrăzi și pe ulițe. Ei au peste o sută de jocuri felurite și cîteva așa de meșteșugite (reușite), 
încît cei ce joacă parcă nici nu ating pămîntul și parcă zboară în aer.

Dimitrie Cantemir

Labirintul soluţiilor  
1. Citeşte enunțurile în care se relatează despre:

•   atitudinea față de dușman; •   felul de a primi oaspeți;
•   plăcerea cea mai mare a moldovenilor; •   dansurile moldovenilor;
•   credința lor; •   dragostea scriitorului față de neam.
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2. Selectează, din fiecare alineat numerotat al textului, cîte două caracteristici  
 specifice moldovenilor şi completează tabelul:

Alineat 1 2 3 4 5
exemple Cutezători

3. Observă şi informează colegii: corespund descrierile de atunci cu modul de trai 
şi comportamentul moldovenilor din ziua de azi?

4. Formulează întrebări referitoare la momentele principale din text.

5. Găseşte, în text, sinonime pentru cuvintele: poporul, măreți, certăreți, ușor,  
 dușmanul, dezgust, plăcere, oră, se face ziuă, felul de a…, timp rău, dansuri.

6. Ce înseamnă a fi ospitalier? Exemplifică din text şi din experiența proprie că 
moldovenii sînt ospitalieri. 

7. Explică colegilor cum se dansează hora, danțul, sârba, utilizînd gesturi şi mişcări.

8. Ce obiceiuri, din cele prezentate de Dimitrie Cantemir, s-au mai păstrat? Descrie 
unul în trei-patru enunțuri (la alegere).

8.1. Ce obiceiuri noi au apărut în viața locuitorilor din Republica Moldova?

8.2. Dedu, din cele povestite, atitudinea scriitorului față de țara sa. Formuleaz-o în   
 cîteva enunțuri.

9. Redactează o scrisoare unui prieten din străinătate în care să descrii tradițiile  
 şi obiceiurile locuitorilor din Republica Moldova în ziua de azi.

10.  Concluzionează, prin ce este utilă lucrarea lui Dimitrie Cantemir pentru cititorul  
  de azi:

•   informații prețioase; •   cunoașterea obiceiurilor, a tradițiilor naționale;
•   accesibilitatea limbajului; •   curajul de a relata adevărul?

  Argumentează-ți răspunsul.

11.  Dacă ai discuta cu scriitorul, despre ce i-ai propune să mai scrie în cartea sa?

12.  Discutați în echipe şi formulați argumente la tema: Dimitrie Cantemir este  
  un scriitor umanist. Utilizați informația din Barometru...

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  

2. Convocați echipa elevilor experți, amințiți-vă evenimente interesante din viața  
 şi activitatea lui Dimitrie Cantemir, reflectați asupra semnificației acestora şi  
 lucrați conform algoritmului:
A. Citesc și reflectează experții: faceți cunoştință cu informația din textul propus  

şi identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante ce se referă la tema, opera discutată.

1. Ia cunoştință de informația din Barometru... şi reflectează asupra valorii   
 personalității lui Dimitrie Cantemir.
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Dimitrie Cantemir este omul de cultură și scriitorul care a dominat epoca medievală a 
literaturii românești și a reprezentat Renașterea europeană. Operele lui însă, prin caracterul 
lor progresist și forma de realizare, anunță de asemenea o nouă perioadă în dezvoltarea 
culturii și a literaturii românești: cea a iluminismului. Unele dintre ele, scrise în latină 
sau traduse în alte limbi, cum e cazul monografiei Descrierea Moldovei, au fost înalt 
apreciate, căutate, citite cu interes și folosite ca izvoare de documentare și de inspirație de 
către oamenii de cultură și scriitorii secolului al XVIII-lea, considerat secolul luminilor în 
cultura și literatura europeană.

Descrierea Moldovei a fost prima carte de vizită a acestei țări pentru toți străinii. Este o 
lucrare în care s-au adunat, ca într-o oglindă, toate imaginile acestor frumoase și bogate 
meleaguri ce au un destin atît de dur. Pentru a contura întregul tablou al țării, Cantemir 
ordonează materialul informativ în trei părți: Partea geografică, Partea politică și Despre 
cele bisericești și ale învățăturii în Moldova.

Un deosebit interes prezintă astăzi partea I și a III-a. Partea I conține informații 
prețioase despre întemeierea statului feudal, stabilirea denumirii și a hotarelor vechi și 
mai noi ale acestuia și, în special, despre rolul binefăcător al apelor, pădurilor, cîmpiilor, 
munților pentru locuitorii țării. Autorul reușește să demonstreze ideea că natura țării 
este bogată și-i oferă omului surse de existență din belșug atunci cînd omul o protejează. 
Cititorii de azi pot face, prin comparație, constatarea că asistăm, în prezent, la un 
dezastru ecologic la care a ajuns natura Moldovei. Citită astfel, lucrarea este foarte 
actuală. Partea a III-a relatează despre obiceiurile, tradițiile culturale, limba și scrisul, 
învățămîntul din ținut.

Așadar, Descrierea Moldovei a fost și rămîne a fi o carte principală despre Țara Moldovei.

Satisfacţia opţiunii  
1. Motivează, într-un discurs oral de şase-opt propoziții, necesitatea/ utilitatea  
 monografiei Descrierea Moldovei, caracterul ei umanist.

2. Realizează o prezentare PowerPoint sau un poster în care să ilustrezi şi să 
comentezi succint cele mai interesante locuri din Republica Moldova. Utilizează 
lucrarea elaborată în cadrul unui concurs de prezentatori organizat în clasă sau 
în şcoală. Dragostea pentru patrie ne îndeamnă s-o cunoaştem cu adevărat.

3. Lucrînd în echipe, elaborați proiectul unei cărți despre Republica Moldova de 
azi, care ar fi o carte de vizită pentru oaspeții țării.

4. Scrie un discurs cu tema: „Valoarea personalității lui Dimitrie Cantemir în 
viziunea mea“.

B. Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee, un aspect din cele  
identificate şi pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin  
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive şi interesante.

C. Experții asigură procedura de autoevaluare a activității şi a rezultatelor.
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„Iluminismul pune cultura în centrul concepţiei sale. 
omul este un spirit cultural prin instrucţie.“

(Adrian Marino)

Enigma cuvîntului 
  1. Identifică asemănările şi deosebirile de sens ale expresiilor:

•    a fi cunoscător; •    a fi cult ; •    a fi erudit;
•    a fi instruit; •    a fi luminat; •    a fi citit.

În ajutor îţi vin expresiile: plin de înţelepciune, a cunoaște multe, care are 
un nivel înalt de cultură, cu multă știinţă de carte, a face școală, care posedă 
cunoștinţe vaste și profunde.

  2. Caracterizează, pe scurt, o personalitate cunoscută, un coleg, un membru  
   al familiei (la alegere), care ar corespunde modelului de:

•    om de cultură; •    personalitate progresistă; •    om al acţiunii;
•    personalitate erudită; •    om al luminilor/ luminat; •    om al progresului.

  3. Comentează mesajul imaginilor alăturate, raportîndu-le la subiectul temei.

Labirintul soluţiilor  
1. Citeşte enunţurile din mottoul temei şi explică, prin cuvinte proprii, sensul lor.
1.1. Alege unul dintre ele care s-ar potrivi ca scop al generaţiei tale. Argumentează.
2. Fiecare generaţie îşi propune anumite obiective, în legătură cu necesităţile  
 timpului şi condiţiile de viaţă. Ia cunoştinţă de principalele scopuri şi activităţi  
 ale generaţiei iluminiştilor şi discutați-le cu ajutorul echipei de elevi-experți,  
 utilizînd şi informația din schema de la pagina următoare.

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
1. Convocați echipa elevilor experți şi reflectați asupra semnificației idealurilor  
 iluministe, lucrînd conform algoritmului:
A. Citesc și reflectează experții: faceți cunoştință cu informația din textul propus  

şi identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante ce se referă la tema, personalitățile discutate.

B. Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee, un aspect din cele  
identificate şi pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin  
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive şi interesante.

Iluminismul românesc
(1780 – 1830)

Idealuri culturale
• Întemeierea școlilor primare, a altor tipuri de școli cu pre-

dare în limba maternă;
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•    valorificarea tradiţiilor istorice și folclorice și a filosofiei populare;
•    fondarea primelor publicaţii, gazetele: Albina românească, Curierul românesc; 
•    scrierea și editarea de manuale, de lucrări de gramatică, literatură, filosofie, știinţe etc.

Idealuri reflectate în operele literare ale scriitorilor din epocă

•    Manifestarea interesului pentru progresul ţărilor occidentale;  t r a d u c e r i;
•    introducerea noilor știinţe în școli, în scopul promovării adevărului istoric și știinţific;
•    întemeierea de societăţi culturale, a teatrului și trupelor teatrale;
•    aderarea la ideea de ordine socială și fericire umană ca principii ale lumii noi;
•    promovarea ideii originii romanice și a latinităţii limbii române ca principii de integrare 

valorică în contextul universal.

reprezentanții
iluminismului românesc

Vasile Alecsandri
Poet, prozator, 

dramaturg, publicist, 
om de cultură și de stat. 

Pasteluri, Legende.

Mihail Kogălniceanu
Om de cultură, politician, 

scriitor, critic literar, redactor 
al revistei Dacia literară.

Ion  
Heliade-Rădulescu

 Studii literare,  
profesor, poet.  

Poemul Zburătorul.

Ion Budai-Deleanu
Studii istorice,  

filologice. Poemul 
Țiganiada.

Gheorghe Asachi
Studii literare, prima gazetă în 

limba română din Moldova – Albina 
românească. Ode, elegii, balade.

Costache Negruzzi 
Scriitor. Scrisori 
literare (Negru  
pe alb), nuvele.

Satisfacţia opţiunii  
1. Rezumă, într-o succintă comunicare, particularităţile iluminismului românesc.
2. Prezintă, în şase-opt enunţuri, scriitorii reprezentativi din perioada 

iluminismului, utilizînd informația din schemă şi din internet.

Dialog intercultural  
1. Examinează schema şi prezintă colegilor două idei, concluzii cu privire la   
 idealurile iluminiştilor, făcînd comparație cu idealurile generației tale.

2. Examinează idealurile iluminismului şi selectează unul care ar fi actual astăzi.
 Argumentează.
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1. Citeşte cu intonaţie solemnă oda La patrie.

La patrie
(fragment)

Spre virtute¹ versu-mbie², despre rele face ură, ¹– însușire morală pozitivă a omului; 
Fermecîndu-ni adapă³ d-o înalt-învăţătură. ²– îndeamnă; ³– a iniţia – приобщать
O, români, români ai Daciei, ce purtaţi un mîndru⁴ semn ⁴– demn, valoros
De origină, istoria acum fie-ni îndemn⁵! ⁵– стимул
În vechime maica Roma, ce-a fost doamnă-n toată lume,
Ni-a lăsat legi și pămînturi, vorba sa și-naltul nume.
Oare darul ce de timpuri și de barbari s-a păstrat,
Cînd senină soarta luce⁶, fi-va astăzi defăimat⁷? ⁶– lucește, ⁷– ponegrit – очернен
Nu, prin muze ș-a virtutei dorul dulce și fierbinte,
În noi lumea să cunoască strănepoţi romanei ginte⁸. ⁸– neam

Gheorghe Asachi

Labirintul soluţiilor  
1. Reciteşte fragmentul, potrivind un ton patetic (патетический), convingător. 

2. Identifică în text:

a)  lucrurile care au fost lăsate în dar b)  adresarea poetului; 
     strănepoţilor de la „maica Roma“; c)  îndemnul autorului.

3. Răspunde, succint, la întrebări şi convinge-te că ai înţeles textul:

•    Cui i se adresează poetul? •    Ce moștenire ne-au lăsat strămoșii?
•    Cine este numită „doamnă-n toată lumea“? •    Spre ce ne îndeamnă mesajul autorului?
•    Cine sînt consideraţi de către poet strămoșii  •    Cum  explici scrierea unor cuvinte  
      românilor?      cu cratimă?

4. Găseşte, în text, sinonimele cuvintelor: demn, stimulent, în trecut, limbă,   
 moștenire, ponegrit, vremuri, destin, calitate.

4.1. Formează enunţuri cu cîte două dintre ele. 

5. Alcătuieşte îmbinări cu cuvintele: istorie, soartă.

Gheorghe Asachi, un om al luminilor

Enigma cuvîntului 
1. Completează spațiile libere din coloana B cu prepoziția adecvată din coloana A.

A B
•    spre •    M. Kogălniceanu a vorbit în discursul său ………… patrie.
•    despre •    „Du-te la oștire, ………… ţară mori/ Și-ţi va fi mormîntul 
•    pentru       coronat cu flori.“ (D. Bolintineanu)
 •    Încheind vizita la St. Petersburg, poetul porni …… patrie.

 Plăcerea lecturii  
Gheorghe 

Asachi
(1788 – 1869)
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6. Scrie antonimele adecvate:

Model:  senină  virtute 

 acum  dulce 

 astăzi  fierbinte 

7. Explică sensul titlului poeziei, utilizînd detalii din text.

8. Precizează ce gînduri, idei, sentimente ți-a provocat lectura poeziei.

9. Pronunță-te asupra opiniilor lui Gheorghe Asachi, traducîndu-le în limba română.

„В чем коренится низость нашего времени? Откуда проистекает река мерзостей, 
сотрясающих державу? Какова причина бессилия религии? Не от неприязни ли нашей 
друг к другу? Увы, источник подлости, затопляющей мир, обретается в человеческом 
сердце. Имя ему – К о р ы с т ь  и  э г о и з м.“

Solstiţiul cuvîntului  
1. Exprimă-ţi opinia.

•    Atît în poezia La patrie, cît și în citatul din exerciţiul 9, autorul urmărește  
      scopul de a ilumina poporul, dar modalităţile sînt diferite. Care sînt ele:  
      promovarea virtuţilor sau critica izvorului josniciei?
•    Ce a servit drept imbold pentru  scrierea acestei poezii?
•    Ce ar trebui să facem pentru a afirma că sîntem strănepoţii unei patrii istorice?
•    Prin ce este actuală poezia?

2. Imaginîndu-ţi că eşti poetul, relatează despre civilizaţia dacică sau romanică.  
 Utilizează informaţia studiată la lecţiile de istorie şi de literatură.
3. Lucrînd în echipe, stabiliţi asemănări între ideile poeziei studiate şi:

a)   cele din balada Dochia și Traian;
b)   cuvintele lui Ștefan cel Mare: Moldova nu este a mea, ci a urmașilor urmașilor noștri;
c)    afirmația lui Ion Druţă: Pămîntul, istoria și limba sînt trei stîlpi pe care se ţine neamul.

înnorată

Dialog intercultural  

Satisfacţia opţiunii  
1. Citeşte individual fabula Momiţa la bal masche de Gheorghe Asachi, ținînd cont 

de tonul de povestitor al autorului.
2.1. Explică eventualele cuvinte necunoscute din textul fabulei date, consultînd  
  dicţionarul.
2.2. Identifică, în text, două-trei idei iluministe, comentîndu-le succint.
3. Prezintă o situaţie-două din experienţa proprie care ar ilustra alegoria fabulei.

1. Pornind de la îndemnul poeziei, propune generaţiei tale trei-patru sfaturi,  
 formulîndu-le după modelul: Aduceţi-vă aminte de faptele înaintașilor voștri,  
 ca să puteţi lua mărire mare și nume veșnic. (Din Sfînta Scriptură)

2. Realizează o prezentare a lui Gheorghe Asachi, om al luminilor.

3. Prezentați, în formatul unui interviu, reprezentanți distinşi ai culturii actuale din  
 Republica Moldova. Precizați în ce măsură ei sînt iluminişti.
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1. Citeşte atent textul şi realizează corect sarcinile din test. Mult succes!

Să răspîndim luminile şi bunăstarea...
(fragmente)

...Omul, începînd de la strămoșul Adam, purure a voit a ști ce nu știe și, deși eu nu sînt în 
stare ca să vă fac să gustaţi din pomul știinţei, care nu se află decît în grădina raiului, unde nici 
d-voastră, nici eu nu cred că vom intra prea lesne, totuși...

– Răbdare, răbdare, cititorilor, chiar lui Dumnezeu i-au trebuit 6 zile ca să facă lumea...
Naţiile care se află în capul luminilor, Franţa, Anglia, Germania simţesc neapărata nevoie 

de a lega lanţul timpurilor și de a urmări în trecut propășirea (progresul) năravurilor publice, 
originea instituţiilor lor, leagănul libertăţii lor. De aceea le vedem cheltuind milioane spre a face 
cercetări asupra începuturilor istoriei, legislaţiei, vieţii publice și locale a acelor populaţii care 
le-au dat născare și le-au pregătit era de fericire, de bunăstare și de libertate, de care strănepoţii 
lor se bucură astăzi.

Am luat luxul, corupţia și formele exterioare ale Europei, dar nu și ideile de dreptate și 
deopotrivă îndreptare, bunăstarea materială și descoperirile geniului, care astăzi fac fala 
secolului. Ne pretindem naţie civilizată, și avem robi; civilizaţia noastră se mărginește în lux, în 
mărfurile europene, care ne exportează toată bogăţia, în caretele și juvaerele femeilor noastre 
și în cunoștinţa superficială a unei sau două limbi străine, care ne dau înlesnire de a înţelege 
romanele doamnei Sand și vodevilele domnului Scribe.

...Orașele noastre sunt numai niște sate mari. N-avem drumuri, n-avem canaluri, produsele 
noastre putrezesc pe loc, comorile noastre minerale zac necunoscute în vinele pământului. În 
mijlocul celor mai mari bogăţii, cu pămîntul cel mai roditor, cu apele cele mai vii, cu pădurile 
cele mai frumoase, suntem săraci; și pentru ca să ne putem îndestula nevoile civilizaţiei... ne 
sărăcim prezentul și ne ruinăm viitorul. Cît de departe însă am merge, cîtă fericire ne-am 
pregăti, cînd, în loc de a ne cheltui în deșert activitatea și capitalurile noastre, le-am întrebuinţa 
în sporirea buneistări materiale a ţării noastre, singura care ne poate duce la bunăstarea 
intelectuală, adică la adevărata civilizaţie. Politica noastră nu trebuie să fie în chestiile din 
afară; adevărata noastră politică este cu totul în reformele dinlăuntru. Să răspîndim luminile și 
bunăstarea materială în clasele de jos, care astăzi zac în neștiinţă și în sărăcie...

(Tainele inimii de Mihail Kogălniceanu)                                            

2. Transcrie, din text, cîte un enunţ  în care se menţionează:
a) efortul pe care-l fac ţările europene pentru cercetarea trecutului lor                     0 / 1
____________________________________________________________________
b) ideile și experienţa naţiunilor europene care merită a fi preluate                           0 / 1
____________________________________________________________________
c) acţiunile care ar conduce ţara spre adevărata civilizaţie                                        0 / 1 
____________________________________________________________________

3. Rescrie fraza, înlocuind cuvintele subliniate prin sinonimele lor selectate dintre 
paranteze.
Omul, începînd de la strămoșul Adam, purure a voit a ști ce nu știe, deși eu nu sînt în 
stare ca să vă fac să gustați din pomul științei. (a cunoaște; copacul; a porni; cu toate că;  
străbunul; a vrut) 
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4.  Explică, în trei enunţuri, expresia Capul luminilor.
____________________________________________________________________

5.  Răspunde în scris la următoarele întrebări, utilizînd informaţia din text:
a) Ce și-a dorit omul, începînd cu primul său strămoș? 
____________________________________________________________________
b) Care sînt naţiunile ce se află, în opinia autorului, în capul luminilor? 
____________________________________________________________________
c) Ce valori sînt promovate de autor în text? ___________________________________
____________________________________________________________________

6.  Alcătuieşte patru propoziţii dezvoltate, în care cuvîntul cap să aibă sensuri diferite:
a) cap (parte a corpului) __________________________________________________
____________________________________________________________________
b) cap (individ) _________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) cap (minte) ________________________________________________________
d) cap (noţiune geografică) _______________________________________________

7.  Determină relaţiile semantice dintre cuvintele: taină – secret – enigmă. 
____________________________________________________________________

7.1.  Formulează două titluri de opere literare care să conţină unul dintre aceste cuvinte.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8.  Continuă finalul textului, propunînd trei idei practice în scopul realizării cu succes a 
reformelor democratice în țara noastră.
____________________________________________________________________

9.  Redactează, în cinci enunţuri, textul unei reclame de promovare a bomboanelor 
moldoveneşti pe piaţa europeană.
____________________________________________________________________

10. Continuă dialogul cu opt replici-propoziţii dezvoltate, în baza următorului anunț: 

Vînd o tabletă Android cu ecran de 8“, într-o stare foarte bună, nu este zgîriată sau 
lovită. Procesor Dual Core de 1,6 GHz, Cortex A9, 1 GB RAM, memorie internă de 8 GB. 
Are carcasă foarte rezistentă confecţionată din aluminiu. Tableta este dotată cu cameră 
față, spate. Se poate folosi și ca telefon. Are încărcător de cameră și cablu de date. Poze 
reale, preț negociabil. 
Contact: Popescu Ion, tel. 022 51-34-25.

– Am citit anunţul dumneavoastră...
– ..............
–

11. Scrie, în zece enunţuri, un eseu cu tema: Moldova – cultură și destin european.  
Respectă reperele:
•    prezintă argumente pro/contra;
•    folosește exemple;
•    exprimă-ţi atitudinea personală;
•    formulează concluzii.



Literatura sub semnul schimbării 
valorilor: curentul literar 

Modulul III 

Curentele literare, manifestări de afirmare  
a unui ideal artistic

„Timpul este cel mai mare inovator…
Timpul este măsura activităţii…“

(Roger Bacon)

Enigma cuvîntului 
1. Privește atent tablourile și exprimă-ţi opinia:

•	 ce-ţi	comunică	ele?	 •	 prin	ce	mijloace	și	sugestii?

2. Reintitulează tablourile cu îmbinări de cuvinte ce ar conţine:
a)	 impresia	personală;	 b)	mesajul.

3. Observă ce curente artistice reprezintă autorii picturilor date.

4. Explică sensul afirmației: „Arta învinge timpul“, utilizînd și ideile din mottoul 
temei.

Spărgătorii de piatră. Tablou pictat de 
francezul Gustave Courbet (1819-1877), 
strălucit reprezentant al realismului.

Hamlet și Horațio în cimitir. 
Pictură a ilustrului romantic 
francez Eugène Delacroix 
(1798-1863)

Compoziție VIII. Autorul acestei 
pînze este pictorul rus Wassily 
Kandinsky (1866-1944), inițiatorul 
abstracționismului în artă.

Dialog intercultural  
1. Dezbateți problemele: 
 a) Ce rol are arta clasică și cea contemporană în formarea generației voastre? 
 b) Arta învinge timpul. Utilizați dovezi din tabelul de la pagina 106.
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1. Examinează, împreună cu colegul sau în echipă, tabelul, urmărind evoluția și  
 tipul curentelor în literaturile universală și română.  

Literatura universală Literatura română
Secolele

XIV – XVI
Umanismul Secolele

XV – XVII
Secolul XVII Clasicismul Elemente 

1780 – 1830
Secolul XVIII Iluminismul 1780 – 1848
1790 – 1850 Romantismul 1830 – 1890
1850 – 1940 Realismul 1860 – 1950
1870 – 1900 Naturalismul Elemente 

1890 – 1920
Sămănătorismul; Poporanismul 1900 – 1930

1886 – 1930 Simbolismul 1882 – 1940
1915 – 2000 Modernismul, neomodernismul și 

postmodernismul
1915 – 2000

2.  Formulează cîte o concluzie cu privire la:
	 •	 anii,	perioada	cînd	se	afirmă	curentele	literare;
	 •	 curentele	literare	prezente	astăzi	în	viața	noastră.

3. Ce muzee de artă, biblioteci din republică și din alte țări ai dori să vizitezi?  
 De ce?

Obiectivul criticii  

2. Exprimă-ți opinia față de afirmația lui Alexandru Macedonski:
Pentru mine, ce este frumos frumos rămîne, numească-se acest frumos simbolism, modernism etc.

Satisfacţia opţiunii  
1. Alcătuiește două-trei îmbinări/ expresii cu noţiunea curent.

2. Formulează o definiţie proprie a curentului literar.

3. Pornind de la afirmaţia de mai sus lui Al.	Macedonski, exprimă-ţi opinia, într-o 
reflecție din șapte-opt enunţuri, despre frumuseţea, valoarea unei opere literare 
preferate. 

 Portofoliu-ghid 

Curent literar (sau artistic)	–	mișcare	artistică	sau	literară	care	reunește	un	număr	de	scriitori	sau	de	artiști	în	baza	unui	
program	estetic	și	a	unor	înclinaţii	(relativ)	comune,	care	împărtășesc	concepţii	estetice	și	ideologice	comune;	scriitori	
înrudiţi	stilistic	și	între	care	se	stabilesc	relaţii	de	ordin	practic.
Curentul literar	cunoaște	o	precisă	localizare	istorică,	fără	să	se	poată	stabili	cu	exactitate	ziua	constituirii	și	dispariţiei	
unui	curent	literar.	Istoria	menţionează	evenimente	de	care	se	leagă	apariţia	unui	curent	literar:	apariţia	unei	reviste	
literare,	a	unui	cenaclu	literar,	publicarea	unui	manifest	literar	etc.	În	perioada	contemporană	asistăm	la	manifestarea	a	
numeroase	curente	ce	se	afirmă	simultan.

(Dicţionar de terminologie literară) 

1. Citește informaţia din Portofoliul-ghid și reține particularitățile unui curent literar.
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„Studiul literelor și fericirea omului – 
un scop al clasicismului.“

(Adrian	Marino)

Enigma cuvîntului 
1. Citește îmbinările de cuvinte/ expresiile propuse și selectează-le pe cele  
 cunoscute, explicîndu-le sensul:

 operă din Antichitatea greco-latină;
 operă literară/ știinţifică perfectă;
 proiect bine gîndit;
 construcţie realizată conform unor norme stricte;
 caracter exemplar;
 idee raţională;
 interpretare-model;
 ţinută sobră (строгий стиль);
 opus termenului romantic.

2. Citește mottoul și selectează cuvintele-cheie.

2.1. Construiește cu ele propoziţii în care să-ţi prezinți propriul ideal.

Labirintul soluţiilor  

Clasic(ă)

1. Aplică-ţi cunoștinţele, dezvoltînd definiţia din Portofoliul-ghid.

 Portofoliu-ghid 

Clasicismul	este	un	curent	literar-artistic	ce	apare	în	Franţa	și	se	afirmă	în	secolul	al	XVII-lea	și	la	
începutul	celui	de-al	XVIII-lea,	fiind	caracterizat	prin	imitarea	modelelor,	prin	urmărirea	unui	ideal.

2. Consultă lista principiilor clasicismului și amintește-ți autori din literatura 
universală/ rusă care au reprezentat acest curent literar.

2.1. Colaborează cu echipa de elevi experți, selectînd și propunîndu-le 1-2   
 aspecte, întrebări pe care ți-ar plăcea să le discutați.

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
1. Convocați echipa elevilor experți și reflectați asupra semnificației idealurilor  
 umaniste, lucrînd conform algoritmului:

A. Citesc și reflectează experții: faceți cunoștință cu informația din textul propus  
și identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante ce se referă la tema, personalitățile discutate.
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Scriitori 
– autori de opere 

clasiciste în literatura 
română

Constantin Stamati
(1786-1869)

Fabule, satire, poezii. 
Farsa Neneaca, 

cuconașul ei și dascălul

Grigore 
Alexandrescu

(1810-1885)
Fabule, 

satire, poezii

Alecu Donici
(1806-1865)
Fabule, studii 

literare

Anton Pann
(1794-1854)

Fabule, Povestea 
vorbei 

Gheorghe Asachi
(1788-1869)

Ode, satire, fabule

Principii ale clasicismului

1.	 Curent	raționalist;
2.	 	omul	în	centrul	creaţiei;
3.	 respectarea	normelor	de	compoziție/	a	regulii	celor	trei	unități:
a)	de	loc,	 b)	de	timp	(24	de	ore),	 c)	de	acțiune;
4.	 interesul	pentru	natura	umană	(tipuri	eterne);
5.	 idealul	îmbinării	frumosului	cu	binele	și	adevărul,	a	utilului	cu	plăcutul;
6.	 tendinţa	spre	ordine,	echilibru,	armonie,	rigoare	(строгие принципы);
7.	 buna-cuviinţă	a	stilului:	clar,	precis,	concis;	
8.	scopul:	didactic,	moralizator;
9.	 puritatea	stilurilor,	genurilor	sau	speciilor.

3. Examinează schema și rezumă, în două-trei propoziții, ce autori și specii  
 reprezintă clasicismul în literatura română.

B. Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee, un aspect din cele  
identificate și pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin  
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive și interesante.

C. Experții asigură procedura de autoevaluare a activității și a rezultatelor.
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Solstiţiul cuvintelor  
1. Utilizînd cunoștinţele însușite în cadrul temei, formulează răspunsurile la 

următoarele întrebări:
a)	 În	ce	perioadă	se	manifestă	clasicismul	în	literatura	română?
b)	Care	era	curentul	ce	domina	în	această	perioadă	în	literatura	universală?
c)	Ce	concluzie	poți	trage?

Dialog intercultural  

Obiectivul criticii  
1. Citește afirmațiile scriitorilor români și explică sensul sintagmelor  
 evidențiate, care se referă la particularităţile clasicismului.

Simţirea omului de pilde (modele, 
exemple) mari s-aprinde.

(Iancu Văcărescu)

Scriu, coboară din condei (toc cu 
peniţă) frumuseţi mari de idei.

(Barbu Paris Mumuleanu)

Satisfacţia opţiunii  
1. Citește informaţia din Barometru... și relateaz-o într-un dialog oral cu colegul.

2. Prezintă succint galeria reprezentanților de vază ai clasicismului din literatura  
 universală și română.

3. Argumentează, într-un discurs, valoarea stilului clasic pentru tînăra generație.

1. Lucrînd în echipe, repartizaţi reperele propuse, citiţi afirmaţiile propuse de 
scriitori ce aparţin unor culturi diverse. 

2. Discutaţi în echipe și propuneţi colegilor: a) în formă de concurs, reflecţiile  
 membrilor echipelor pe marginea sugestiilor imaginilor din tablouri; b) idei  
 interesante formulate în baza afirmaţiilor scriitorilor ce aparţin diverselor culturi,  
 ce ar întemeia o discuţie la tema: Discutăm în spaţiul generos al culturilor lumii.

A.	 „Trebuie	să-i	dai	sufletului	toate	formele	posibile,	trebuie	să	deschidem	larg	ușa	
sufletului	nostru	tuturor	cunoștinţelor,	tuturor	simţămintelor.“	(Voltaire)

B.		 Coboară-ţi	privirea	asupra	globului:	el	este	acoperit	de	dovezile	nemuririi	sale...	
Geniul	său	dispune	ca	un	stăpîn	asupra	evenimentelor;	iar	natura	lucrează	după	
poruncile	lui.	Omul	doar	desăvîrșește	universul...“	(E.	Young)

C.		„Gîndire	și	acţiune;	acţiune	și	gîndire,	aceasta	e	suma	oricărei	înţelepciuni.“	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (W.	Goethe)

D.		„Omul	cel	mai	neînsemnat	poate	fi	complet	cînd	se	mișcă	înăuntrul	graniţelor	
capacităţilor	și	aptitudinilor	sale.“	(W.	Goethe)
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3. Prezintă trei-patru calităţi ale unui:
a)	profesor	bun;
b)	elev	exemplar.

Plăcerea lecturii  
1. Citește fragmentul din farsa Neneaca, cuconașul ei și dascălul, urmărind 

mentalitatea și comportamentul personajelor.

Neneaca, cuconașul ei și dascălul
(fragment)

(Convorbire între o neneacă (regional și familiar – mamă), adică mamă cucoană, cu 
fiul său, cuconaș alintat, și dascălul grec, om onest.) 

CUCOANA: Dumneata, loghiotate (titlu dat dascălilor greci), tocmindu-te dascăl 
la noi, vrei acum să examinuiești pe fiul meu, ce au învăţat pînă acum la școala 
domnească, și să socotim ce trebuie să-l mai învăţăm ca să fie desăvîrșit (perfect) 
procopsit (îmbogăţit fără muncă) ca un cuconaș cilibiu (fin, galant), iar nu ca acei ce 
învaţă cît trăiesc ca să fie dascăli; însă te rog într-un an să te silești ca doar va sfîrși 
cartea, căci de la anul gîndesc să-l însor.

DASCĂLUL: …fiul dumitale este de douăzeci de ani, precum aud, și mintea omului 
la această vîrstă este zburdatică (neastîmpărată, nebunatică), apoi nu cred că într-un 
an va învăţa mai mult decît știe astăzi, deci mai bine să-l însori decît să-l mai înveţi. Cu 
toate aceste, să-l chemăm, ca să vedem ce au învăţat.

CUCOANA: Nu știi, loghiotate, ce agerime și ce ţinere de minte are copilul. El de 
mititel îndrăgise cartea, dar, fiind gingaș, nu-l prea sileam să meargă la școală, căci 
îndată îl lovea durerea de cap, de care și acum pătimește dacă citește măcar jumătate de 
oră. Cu toate acelea, cînd era de zece ani, știa pe de rost cimilituri (ghicitori), păcălituri 
și mulţime de fabule, de mă amuza nopţi întregi, iar acum îi în stare să-ţi cînte toate 
cîntecele orașului cu stihurile lor.

…………………………………………………………………………………………………
DASCĂLUL (către cuconaș): Dumneata de opt ani, de cînd te afli la școala domnească, 

trebuie să fi învăţat în limba grecească mai tot cursul celor întîi învăţături ce trebuiesc 

Problema educaţiei în satira lui  
Constantin Stamati

Enigma cuvîntului 
1. Enumeră cele mai importante cinci lucruri pe care trebuie să le înveţi pentru  
 viaţă. Motivează alegerea.

2. Reflectează și argumentează:

 Portofoliu-ghid 

Farsă	–	comedie	cu	un	conţinut	ușor.

•	 Ai	întîlnit	cazuri	cînd	profesorii	au	elevi	
favoriţi?

•	 Cunoștinţele	obţinute	le	datorezi	
profesorului	sau	efortului	propriu?

•	 Ce	ai	face	dacă	ai	fi	victima	unei	atitudini	
nedrepte/	nejustificate	din	partea	
profesorului?

•	 De	ce	se	întîmplă	astfel?

Constantin Stamati 
(1786 – 1869)
Poet,	prozator,	
publicist,	om	de	

cultură care a 
activat	în	prima	

jumătate	a		
se colului al  
XIX-lea.	L-a	

cunoscut	pe	poe-
tul	A.S.	Pușkin.	 
A	scris	ode,	ele- 
gii,	satire.	A	fost	
o	personalitate	

marcantă a 
timpului	și	

este un scriitor 
ce	reprezintă	

clasicismul 
și	începutul	

romantismului 
românesc,	în	
special	prin	
poemele	sale	
(Jafita [Gafița] 
blestemată de 

părinți).
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neapărat unui tînăr evghenis (boier nobil), precum gramatica, catehismul religiei, istoria 
lumii, aritmetica și geografia, și știind aceste, apoi vom merge mai nainte.

CUCONAȘUL: Ce ai să-ţi baţi capul, loghiotate, să mă mai înveţi, cînd eu știu tot și 
sînt cel întîi între toţi școlerii? Întreabă dascălii de la școala domnească să-ţi spuie că eu 
am învăţat toate cele…

DASCĂLUL: Spune-mi, dacă ai învăţat catihismul, ce lege este a dumitale, căruia te 
închini, și ce Dumnezeu slăvești?

CUCONAȘUL: Eu sînt de legea moldovenească, ca și toţi oamenii din lume.
DASCĂLUL: Legi și popule în lume sînt multe feluri, iar Dumnezeul cel adevărat este 

unul, căruia ne închinăm noi, creștinii.
CUCONAȘUL: Ba să mă ierţi, dascăle, dumnezei sînt trei: Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt.
DASCĂLUL: Aceste trei feţe sînt una și de o fiinţă, și se cheamă Treime.
CUCONAȘUL: Apoi cum se poate să fie și trei, și unul?
DASCĂLUL: Precum se pot multe lucruri materialice, dar mai ales Dumnezeirea, ce 

toate le poate. De pildă, cărămida (кирпич) îi alcătuită din apă, lut și foc; ai înţeles acum 
că din aceste trei lucruri se alcătuiește cărămida?… (rîzînd cu hohot și zicînd în sine: 
ce spînzurat): Deci să lăsăm și istoria lui Adam. Spune, mă rog, de cele patru regule ale 
aritmeticii, căci de gramatică nu mă îndoiesc că o știi.

CUCONAȘUL: Îţi spui drept că nu știu nici o regulă, și nici am voit să-mi bat capul să 
le învăţ degeaba, cînd galbenul este știut cît umblă și cîte parale este leul; iar de am vreo 
socoteală cu cineva, pui pe ciocoi de socotește, și eu plătesc, și pace; iar a număra știu și 
pîn’ la o sută, și pîn’ la două sute, și pîn’ la mii de mii.

DASCĂLUL: Dacă aritmetica nu ai învăţat, apoi cred că geografia nici atîta.
CUCONAȘUL: Dar ce dihanie (fiinţă ciudată) este aceea geografie?
DASCĂLUL: Nu știu cum să-ţi spun moldovenește. Geografia este de a ști ce este 

pămîntul, în cîte împărăţii sau domnii se împarte, ce orașe sînt mai mari, ce rîuri, ce mări.
CUCONAȘUL: Stă’, dascăle, să-ţi spun, căci eu de mititel știu ce zici dumneata să 

mai învăţ; bunăoară, cînd am fost la mănăstiri cu neneaca de ne-am primblat, am fost la 
Botoșani, la Roman, la Bacău, trecînd peste Bahlui, Jăjia, Siret și…

DASCĂLUL: Bine, dar dumneata ai văzut numai Moldova, însă pe pămînt sînt și alte 
ţări și tîrguri, măcar că și Moldova are deosebită istorie și guvern.

CUCONAȘUL: Și eu am auzit că sînt alte ţări, precum nemţească, ungurească, 
leșească (poloneză), turcească, dar nu am fost pe acolo, că cine umblă degeaba dacă nu 
are treabă, iar de unde răsare soarele și pînă unde apune, destul că știu de mititel că 
soarele din Moldova răsare și în Moldova apune. Și apoi te rog să-mi spui, loghiotate, care 
evghenis ca mine mai învaţă istoria Moldovei de cînd avem domni de Ţarigrad, unde se 
termină lumea noastră, și cînd istoria Moldovei se încheie în două legi, întîi că Măria sa 
vodă este stăpînul, norodul – oile, iar noi, boierii, ciobanii; apoi Măria sa pe cine voiește 
din boieri, bate la talpe sau îi taie capul și noi, boierii, după pilda Măriei sale jăcuim 
(jefuim) și batem norodul; și al doilea, care este din boieri mai mare și mai avut, acela este 
tare și are voie să facă ce vrea.

………………….………………………………………………………………………………
DASCĂLUL: Cucoană, fiul dumitale atîta știe astăzi cît știa cînd l-ai adus de la  

ţară să-l dai la școala domnească, deci ar trebui să înceapă de la alfa, vita, dar el îi  
de 20 de ani…
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CUCOANA: Tîlharii de dascăli sînt vinovaţi, iar el, mititelul, nu-i vinovat… Of, 
dascăle, ce mă superi cu palavrele dumitale? Eu îţi spun încă o dată că el îi avut (bogat) 
și de neam mare, apoi la noi, în Moldova, cine are aceste îi cu minte, de treabă și 
procopsit…

DASCĂLUL: Apoi eu nu am ce face în casa dumitale…
CUCOANA: Fii dar dumneata pedagog sau magog, mie puţin îmi pasă, numai 

însemnează ce îţi voi spune… În toate zilele, deosebit de sărbători mici și mari și de 
duminici, de la cinci pîn’ la șase ore să citești cu dînsul istoria și geografia; însă să faci așa 
marafet, ca el, făr’ de multă osteneală… O dată pe săptămînă să-l înveţi hambacul.

DASCĂLUL: Vrei să zici, poate, aritmetica?
CUCOANA: Ba nu, eu vreau hambacul, că îi mai ușor, ca să știe copilul numai că două 

și cu două fac patru și să știe a-și număra paralele… Să-l înveţi a vorbi cabazlicos (cu haz)…
DASCĂLUL: Adică ca să rîdă toţi de dînsul ca de un caraghios; mai bine să-l învăţ a 

vorbi frumos…
CUCOANA: Pentru Dumnezeu, dumneata vrei să-l înveţi raterica (retorica). Nu, 

dascăle, nu vreau decît să fie vorbăreţ, să nu-i tacă gura nici un minut, să știe pe de rost 
numele comedianţilor… celor mai vestiţi ce joacă pe frînghii și fac ghidușii de carii 
domnul și boierii fac mare haz…

DASCĂLUL: Dumneata, chera mu, ai uitat trei lucruri mai trebuitoare decît aceste 
fleacuri, adică măcar să-l înveţi moldovenește, religia și fapta bună.

CUCOANA: Adevărat am uitat, dar nu îi de modă.
CUCONAȘUL (către maica sa): Auzi! auzi! să mai învăţ moldovenește dacă eu sînt 

moldovan!
CUCOANA: Are dreptate copilul, că el știe moldovenește a vorbi și a iscăli, iar de 

istorie nime nu întreabă, nici măcar nu se vorbește acum, ca mai nainte, pe cînd erau 
domni pămînteni.

DASCĂLUL (în greacă): Blestemată să fii și tu și cuconașul tău, spînzuratul!
Aceasta zicînd dascălul în sine, își apucă șlicul, (căciula) și o rupe de fugă.
CUCONAȘUL (rîzînd cu hohot, zice): …am scăpat teafăr, căci înţeleapta mea 

nenecuţă i-au venit de hac… Doamne, Doamne, mata tare ești învăţată, de poţi învăţa și 
pe dascăli…

Constantin Stamati

Labirintul soluţiilor  
1. Relatează impresia pe care ţi-au produs-o personajele acestui fragment. Ce ai  
 observat „asistînd“ la acest examen în calitate de cititor-spectator?

2. Răspunde la întrebări:
•				În	ce	perioadă	se	desfășoară	acţiunea?	 •				Ce	părere	ai	despre	cuconaș?
   		Argumentează	cu	detalii	din	text.	 •				Ce	tip	de	mamă	este	cucoana?	
•				Din	ce	cauză	cucoana	dorea	să-l	înveţe		 •				Cîţi	ani	a	studiat	cuconașul	la	școală?	
					pe	cuconaș	doar	timp	de	un	an?	 •				De	care	altă	operă	literară	îţi	amintesc
•				Ce	fel	de	profesor	este	dascălul?	 					personajele?

3. Identifică în text:
a)	Unde	are	loc	acţiunea?	 	 	 c)	 În	ce	mod	este	construită	 
b)	Cît	timp	se	desfășoară	ea?	 	 	 acţiunea	în	operă?
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3.1. Determină, în baza răspunsurilor, una dintre regulile principale ale clasicismului.

4. Ce problemă discută personajele din fragment? 

4.1. Consultă fișa principiilor clasicismului (p. 108) și verifică dacă problema operei 
ţine de programul curentului. Argumentează.

5. Comentează opiniile cucoanei. Accepţi sau nu cele afirmate de ea? De ce?

6. Scrie în tabel cîte trei determinative pentru fiecare personaj și, în dreptul lor,  
 cuvintele din text ce le confirmă.

Personajul Determinativele Informaţia	din	text

7. Recitește răspunsurile cuconașului și identifică erorile pe care le comite:
a)			la	gramatică;	 b)			la	aritmetică;	 c)			la	geografie;	 d)			la	istorie.

8. Selectează din text secvenţele în care cuconașul dovedește o bună cunoaștere  
 a realităţii sociale.

9.  Caracterizează-l succint pe cuconaș.

9.1  Constată ce atitudine are el faţă de ţărani.

10.  Fă un rezumat, continuînd propoziţiile:
•	 Cucoana	l-a	invitat	la	ea	pe	dascăl	ca	să…	 •	 Dascălul	a	spus	că	geografia	este…
•	 Ea	l-a	rugat	ca	timp	de	un	an	să…	 •	 Din	cele	patru	reguli	ale	matematicii,
•	 Cuconașul,	cu	mare	supărare,	i-a	zis	 	 cuconașul	știa	…
	 slujnicei	că	va	veni,	dar…	 	 •	 După	examinare,	dascălul	i-a	spus	
•	 La	religie,	cuconașul	știa	că…	 	 cucoanei	că	ar	trebui…

Solstiţiul cuvintelor  
1. Construiește un dialog în care s-o convingi pe cucoană că fiul „cel drag“, în  
 realitate, nu corespunde părerii ei:

Cucoana: Nu știi ce agerime și ce ţinere de minte are copilul…
–––––	....
Cucoana: El, de mititel, îndrăgise cartea…
–––––	....
Cucoana: Fiind gingaș, …îndată îl lovea durerea de cap… dacă citea măcar jumătate de oră…
–––––	....
Cucoana: Cînd era de zece ani, știa multe cimilituri, păcălituri și o mulţime de fabule…
–––––	....
Cucoana: Acum cîntă toate cîntecele orașului…
–––––	....

2. Observă tonul și modul în care discută cuconașul cu dascălul. Potrivește un ton  
 adecvat pentru ambele personaje și citește fragmentul împreună cu colegul,  
 încercînd să sugerați caracterul fiecărui personaj.

3. Găsește asemănări/ deosebiri între farsa Neneaca… și piesa Недоросль de  
 Fonvizin și scrie-le într-o diagramă Venn.

Igor Vieru, 
ilustrație la poe-

mul Junii corupți. 
Detaliu
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4. Lucrînd în perechi, înscenaţi una dintre situaţiile următoare și conversați:
•	 Pe	drum	l-ai	întîlnit	pe	dascălul	care	a	ieșit	recent	din	casa	cuconașului.	 
	 Ce	dispoziție	are	acesta?	Cum	crezi,	ce	ţi-ar	spune	el?
•	 Cuconașul	îi	povestește	unui	prieten	despre	examenul	pe	care	i	l-a	făcut	dascălul.
•	 Neneaca	îi	povestește	unei	rude	aceeași	întîmplare.

5. Realizaţi un concurs: cea mai bună montare a unui spectacol în baza  
 fragmentului studiat.

6. Argumentează actualitatea acestei opere a lui Constantin	Stamati.

Obiectivul criticii  
1. Exprimă-ți opinia cu privire la următoarele afirmaţii, utilizînd exemple și   
 convingeri proprii:

a)	Un	dascăl	adevărat	trebuie	să	înveţe	cît	trăiește.
b)	Este	necesar	să	înveţi	bine	limba	maternă,	apoi	limbi	străine.
c)	 „Două	lucruri	educă	tineretul:	pedeapsa	celor	răi	și	răsplătirea	celor	buni.“	(Licurg)

2. Selectează două opinii dintre cele ce urmează și interpretează sensul lor,  
 susţinîndu-le sau contestîndu-le. Argumentează răspunsul.

•	 E	inutilă	învăţătura	cînd	nu	e	minte.
•	 Dușmancă	este	mama,	vrăjmaș	este	tatăl	al	cărui	copil	nu	e	dat	la	învăţătură.
•	 „Nu	poate	un	om	să	capete	nimic	dacă	nu	i	s-a	dat	lui	din	cer.“	(NT,	Ioan,	3,	27)
•	 „Școala	nu	are	nici	început,	nici	capăt.“	(Nicolae	Iorga)
•	 Dragostea	maternă	nu	concepe	imposibilul.

Dialog intercultural  
1. Formulaţi subiecte de prim interes pentru generaţia voastră, care ţin de tema  
 educaţiei în școala de astăzi în republica noastră și în alte ţări, și discutaţi-le în  
 echipe.

2. Propuneţi un model al liceului și un program de educaţie și convingeţi-vă colegii  
 să le accepte.

Satisfacţia opţiunii  
1. În clasele a VIII-a, a X-a ai studiat opere în care ai întîlnit personaje ce-ţi amin- 
 tesc de cele din farsa lui Constantin	Stamati. Prin ce se aseamănă/ se deosebesc  
 acestea:

•	 Madam	Georgescu	din	Bacalaureat	de	I.L.	Caragiale;
•	 Maria	Popescu	din	Vizită de		I.L.	Caragiale.

2. Motivează, într-o compoziţie de șapte-opt rînduri, decizia finală a dascălului din  
 farsa lui Constantin	Stamati.

3. Demonstrează, prin două-trei argumente, că farsa Neneaca, cuconașul ei și  
 dascălul este o operă ce face parte din clasicism.

4. Scrie un articol pentru gazeta școlii în care să apreciezi contribuţia lui Constantin 
Stamati la dezvoltarea literaturii române.
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Alecu Donici
„Pun faţă-n faţă uneori, printr-o dublă imagine, viciul și 
virtutea, prostia și bunul-simţ.“

(La	Fontaine)

Enigma cuvîntului 
1. Meditează și răspunde: 

•				În	ce	situaţii	te	conduci	de	bunul-simţ?	 •				Pot	sta	la	o	masă	Viciul,	Virtutea,
•				Ce	consideri	un	viciu	uman,	social?	 						Prostia	și	Bunul-simţ?

2. Explică expresiile:
•				a	fi	stăpîn,	proprietar,	patron;	 •				a	fi	un	cîine;
•				a	fi	stăpînul,	gospodarul	casei,	gazdă;	 •				a	avea	soartă	de	cîine.

Plăcerea lecturii  
1. Citește textul și identifică pentru ce merite Juju e în favor la stăpîn?

 Doi cîini
Un cîine, de pe neam dulău,
Prielnic, credincios către stăpînul său,
Odată au văzut pe vechiul cunoscut,
Juju, căţel tărcat,

Ce din ogradă an în curte s-au luat
Și carele acum la o fereastră-n casă,
Șezînd pe un covor de cele mai frumoase,
Afară mîndru se uita.
— Jujucă: ce mai faci mata?

Întreabă cîinele, din coadă dînd încet.
(Acesta între cîini e semnul de respect.)
— Îţi mulţumesc, mon cher! răspunse lui Juju.
Sînt bine. Dorm, mănînc, alerg, mă hîrjonesc
Și pe saltele moi cînd vreau mă tăvălesc.

Dar spune-mi: ce faci tu?
— Eu sînt ca purure. Rabd foame, ploaie, ger,

Păzind ograda la boier;
Dorm lîngă poartă, sau cu caii,

Și de la bucătari ades mănînc bătaie.
Ba ieri și un fecior trei lovituri mi-au tras,
Pentru că n-am lătrat la vreme și la ceas.

Dar tu, Juju, cu ce-ntîmplare
Ai căpătat favor asupra-ţi așa mare?
Ce slujbă la stăpîn în faptă împlinești?
Fiind atît de mic, în ce te bizuiești?
— Eu! au răspuns Juju. Mă mir de întrebare!
Eu fac apporte și joc ca omul în picioare!

Din oameni iarăși sînt la soartă în favor,
Pentru că-n două labe știu a umbla ușor

Și fac apporte
Cînd pot.
    Alecu Donici 

Labirintul soluţiilor  
1. Alege răspunsul și explică dacă textul citit este:

•			un	pamflet?	 •			o	parodie?	 	 •			o	fabulă?

2. Răspunde, succint, la întrebări, utilizînd detalii din text:
•			Ce	eveniment	se	întîmplă	în	fabulă?		 •			În	cît	timp?
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•				Pe	cine	îi	reprezintă	cei	doi	cîini?	 •				Despre	ce	dialoghează	dulăul	cu	Juju?
•				Unde	se	desfășoară	acţiunea?	 •				Ce	sentiment	ţi-a	trezit	lectura	textului?

3. Citește din text:
a)	cuvîntul	sau	sintagma	care-l	reprezintă	pe	fiecare	dintre	cei	doi	cîini;
b)	expresiile	care	îţi	comunică	ce	slujbă	„de	credinţă“	(principală)	îndeplinește	 
	 fiecare	dintre	ei;	
c) (pe roluri, împreună cu colegul)	dialogul	dintre	cei	doi	cîini;
d)	morala	fabulei.

4. Exprimă-ţi opinia, argumentînd-o.
a)	Care	dintre	cei	doi	cîini	merită	cu	adevărat	un	favor?
b)	Alege	din	șirul	propus	calităţile	umane	ce	îl	caracterizează	pe:

dulău Juju
•				muncitor;	 •				lipsit	de	demnitate;
•				devotat;	 •				norocos;
•				iresponsabil;	 •				orgolios;
•				răsfăţat;	 •				lingușitor;
•				încrezut.	 •				naiv.

c)	Ce	atitudine	are	Juju	faţă	de	dulău?
d)	Care	este	atitudinea	dulăului	faţă	de	Juju?
e)	Care	este	atitudinea	autorului	faţă	de	personajele	sale?

5. Completează, în caiet, tabelul următor, selectînd detalii caracteristice din text:

Doi cîini
Dulăul este: Juju este:
Exemplu: Folositor societăţii Exemplu: Un parvenit

6. Care dintre personajele alegorice reprezintă punctul de vedere al autorului? 
Argumentează.

7. Comentează morala fabulei.

Solstiţiul cuvintelor  
8. Identifică în șirul determinativelor pe cele care se pot referi la noțiunea de om.

	 de	neam	 	
	 de	soi	 	
 de	rasă	 	
	 de	tipul	 	

8.1. Alcătuiește enunţuri cu două-trei îmbinări de cuvinte.

9. Lucrînd în perechi:
•				descrieţi comportamentul,		 •				descrieți	ambianța	întîmplării; 
						ţinuta	fiecărui	personaj;	
•				în	rol	de	consultanţi	juridici,	faceţi	recomandări	 •				înscenaţi	fabula.
					dulăului	ca	să-și	dobîndească	dreptatea;

Cîine      Om
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10.  Opinează: cu care dintre cei doi cîini aţi accepta azi să fiţi într-o echipă?

10.1. Fiind patroni, pe cine dintre ei l-aţi angaja „în slujbă“? 

11.  Comentează expresiile ce urmează, precizînd care dintre ele îl caracterizează  
  pe dulău și care pe Juju:

•				n-a	scăpat	șansa	prielnică;	 •				credincios	pînă-n	măduva	oaselor;
•				nu-ncăpea	în	sine	de	mîndru	ce	era;	 •				a	devenit	credincios;
•				i-a	fost	credincios	toată	viaţa;	 •				pestriț	la	maţe.

12.  Identifică și interpretează atitudinea vorbitorului faţă de interlocutorul său:

–	Mi-am	dorit	să	te	văd,	mon cher!	(scumpul/	dragul	meu)
–	A,	mon cher,	salut!
–	Vai,	mon cher,	ce	bine	că	mi-ai	telefonat,	să-ţi	aud	vocea!
–	Nu	e	cazul	să	te	deranjezi,	mon cher!
–	Îmi	amintesc	mereu	de	caldul	tău	„mon cher“.

13.  Scrieţi, pe un poster, șapte sfaturi pentru generaţia contemporană, cu referire  
  la problema: Cum să procedezi în situaţiile de nedreptate socială?

Obiectivul criticii  
1. Alcătuiește un articol despre valoarea fabulei lui Alecu Donici, selectînd   
 informaţii din următoarele aprecieri critice:

Alecu Donici … a reușit să sesizeze cu măiestrie ideea fabulistului rus [Ivan Krîlov] și fiecare 
fabulă a îmbrăcat-o în pitorescul caracter popular.

(Alexandru Hîjdău)

Donici a dat adevăratul stil și adevăratul caracter fabulei… el a creat fabula română… 
Afară de aceasta, ele [fabulele] au marele merit că au exercitat adesea mare influenţă asupra 
moralităţii publice din Moldova.

(George Sion)

Umor, o fantezie ușoară, un stil simplu și vers care sugerează o legătură mai dreaptă cu 
realităţile sociale înconjurătoare au asigurat popularitatea fabulelor lui Donici.

(Ion Negoițescu)

Fabula lui Donici este, adeseori, o reflectare foarte fidelă a realităţilor din Moldova.
(Vasile Coroban) 

Satisfacţia opţiunii  
1. Organizaţi un concurs pentru cea mai adecvată lectură pe roluri/ înscenare  
 a fabulei, cu cea mai ingenioasă deghizare (mascare).

2. Exemplifică, prin patru-cinci argumente, actualitatea fabulei Doi cîini de Al. Donici.

3. Demonstrează, într-o compunere din 10-15 propoziţii, că fabula Doi cîini este  
 o operă clasică.

4. Elaboraţi o prezentare PowerPoint despre viaţa și activitatea lui Al. Donici,   
 relevînd valoarea personalităţii sale culturale.
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fabulele lui Grigore Alexandrescu

Enigma cuvîntului 
Reţine!

Societate	–	comunitate	–	neam.	
Cultura	comportamentului,	relaţiilor,	discuţiilor.

1. Enumeră rudele:
a)	de	sînge:	sora,	…,	…,	…,
b)	prin	alianţă:	nora,	…,	…,	…,	…,	aceeași	familie.

2. Explică ce înţelegi prin cuvîntul neam: relaţii, datorii, obligaţii…

Reţine!

•  	Neam	–	popor	–	naţie	(naţiune)	–	rudă;
•  	neam	de	la	Adam	–	a	cincea	roată	la	căruţă	(a nu avea nici o legătură);
•  	de	tot	neamul	–	de	toate	naţionalităţile;
•  	a-și	trage	neamul	din	–	a	proveni	de	la…;
•  	neamul	omenesc	–	genul	uman;
•  	de	neam	–	de	origine.

2.1. Alcătuiește două enunţuri cu cuvintele: neam, ne-am.

3. Comentează sensul cuvîntului neam și al sinonimelor sale din fragmentele:

•    A fost odată ca-n povești,
A fost ca niciodată,
Din  r u d e  mari împărătești
O prea frumoasă fată.

(Mihai Eminescu)
•	 Ce		p	o	p	o	r		mic	și	minunat	sînt	furnicile,	cît	de	interesant	se	comportă	ele!
•	 Rudele	tale	împreună	cu	tine,	desigur,	și	cu	ceilalţi	oameni	care	vorbesc	în	aceeași	 
	 limbă,	cîntă	aceleași	cîntece,	au	aceleași	obiceiuri	și	aceeași	istorie	formează	 
	 un	singur		n	e	a	m	–	o	singură		n	a	ţ	i	u	n	e.

Plăcerea lecturii  
1. Citește fabula și apreciază cum au procedat personajele.

Boul și viţelul
Un bou ca toţi boii, puţin la simţire¹, ¹– бесчувственный
În zilele noastre de soartă-ajutat
Și decît toţi fraţii mai cu osebire², ²– deosebire
Dobîndi³-n cireadă un post însemnat. ³– a obţinut, a cîștigat
— Un bou în post mare? Drept, cam ciudat vine,
Dar asta se-ntîmplă în oricare loc:

Grigore 
Alexandrescu 
(1810 – 1885)
Poet,	prozator,	

fabulist.
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Să ai totdeauna un dram de noroc.
Așa d-a vieţei veselă schimbare,
Cum și de mîndrie boul stăpînit,
Se credea că este decît toţi mai mare,
Că cu dînsul nimeni nu e potrivit.
Viţelul atuncea, plin de bucurie,
Auzind că unchiul s-a făcut boier,
Că are clăi⁴ sumă și livezi o mie: ⁴– стог, скирда
„Mă duc, zise-ndată, niţel⁵ fîn să-i cer“. ⁵– puţin
Făr-a pierde vreme, viţelul pornește,
Ajunge la unchiu, cearcă⁶ a intra; ⁶– încearcă
Dar pe loc o slugă vine și-l oprește:
„Acum doarme, zice, nu-l poci⁷ supăra“. ⁷– poţi
— „Acum doarme? ce fel! pentru-ntîia dată
După-prînz să doarmă! Obiceiul lui
Era să nu șază ziua niciodată;
Ast somn nu prea-mi place, și o să i-o spui.“
— „Ba să-ţi cauţi treaba, că mănînci trînteală⁸, ⁸– bătaie
S-a schimbat boierul, nu e cum îl știi;
Trebuie-nainte-i să mergi cu sfială9, 9 – робость
Priimit în casă dacă vrei să fii.“
La o mojicie10 atîta de mare, 10– грубость
Viţelul răspunde că va aștepta;
Dar unchiu se scoală, pleacă la plimbare,
Pe lîngă el trece, făr-a se uita.
Cu mîhnire toate băiatul le vede,
Însă socotește că unchiu-a orbit;
Căci fără-ndoială nu putea a crede
Că buna lui rudă să-l fi ocolit11. 11– избегать
A doua zi iarăși, prea de dimineaţă,
Să-i găsească vreme, la dînsul veni:
O slugă, ce-afară îl vedea că-ngheaţă,
Ca să-i facă bine, de el pomeni.
„Boierule, zise, așteaptă afară
Ruda dumitale, al doamnei vaci fiu.“
— „Cine? a mea rudă? Mergi de-l dă pe scară.
N-am asfel de rude și nici voi să-l știu.“

 Grigore Alexandrescu

Labirintul soluţiilor  
1. Identifică și argumentează specia literară pe care o reprezintă textul citit:

a)			un	pamflet?	 b)			o	epigramă?	 c)			o	fabulă?

2. Explică ce-ți indică titlul fabulei.
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2.1. Citește versurile în care poetul relatează:
•	 faptul	cum	boul	a	ajuns	la	putere;
•	 schimbările	care	au	apărut	în	viaţa	acestuia;
•	 decizia	viţelului	de	a-l	vizita	pe	unchi;
•	 atitudinea	slugii	faţă	de	viţel;
•	 comportamentul	boului	faţă	de	viţel.

3. Explică norma etică propusă în versurile:
„Trebuie-nainte-i să mergi cu sfială,
Priimit în casă dacă vrei să fii“.

4. Citiţi fabula pe roluri, exprimînd, prin intonaţie, caracterul fiecărui personaj  
 alegoric.
5. Comentează sentimentele proprii faţă de personajele fabulei: viţel, bou, slugă.  
 Alege răspunsul, explicîndu-l: milă, aroganţă, ură, durere, bucurie, dezamăgire,  
 compasiune, jale.
6. Motivează, prin trei argumente, de ce autorul și-a ales, în fabulă, ca personaje  
 alegorice, boul și vițelul.
6.1. Selectează din calităţile enumerate pe cele care îl caracterizează, în realitate,  
  pe un bou (bivol):

Puternic, încet, muncitor, dur, liniștit, ascultător, răbdător, greoi, necioplit, reţinut,  
        bun, harnic, singuratic, posac (угрюмый), ursuz (хмурый).
7. Notează în caiet cîte trei-patru trăsături de caracter proprii celor două personaje  
 din text, argumentîndu-le.
8. Exprimă-ţi opinia:

•				Cine	are	dreptate:	boul	ori	viţelul?
•				E	doar	a	boului	vina?
•				Este	în	drept	viţelul	să	ceară	ajutor	de	la	bou?

8.1. Formaţi echipe în baza opţiunilor și aduceţi argumente pro sau/ și contra. 
9. Povestește fabula în numele unui personaj al textului (la alegere) sau al unui  
 martor ocular (de exemplu: un vecin).
10.  Intitulează fabula printr-un proverb din cele propuse și motivează alegerea.

•    Norocul îi ajută pe cei îndrăzneţi. •    Nu poţi face pe gustul tuturor.
•    Nu este om fără cusur. •    Nu intra unde nu ești poftit.
•    Nu judeca după cuvinte, ci după fapte. •    Năravul din fire n-are lecuire.
•    Neam, neam, da brînza-i cu bani.

Solstiţiul cuvîntului  
1. Continuă fraza: Drept, cam ciudat e …

2. Selectează, dintre paranteze, cuvîntul potrivit pentru expresiile:
un	…	de	păsări;	 un	…	de	gîște;	 o	…	de	vaci;
o	…	de	cai;	 o	…	de	oi;	 o	…	de	cîini.

(haită, herghelie, turmă, stol, cîrd, cireadă)

3. Formulează cîte trei sfaturi pentru fiecare personaj al fabulei Boul și viţelul,  
 folosind verbele la modul imperativ.
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4. Improvizaţi dialoguri între:
a)			viţel	și	mama	lui;	 b)			viţel	și	bou;	 c)			bou	și	un	prieten.

5. Apreciază relaţiile în care te afli cu rudele tale. În ce mod influenţează acestea  
 formarea personalităţii tale?
6. Comentează situaţia cuprinsă în acest text:

 Întrebare și răspuns
Rumegînd cocenii (початки) de pe lîngă jug,
S-a-ntrebat odată boul de la plug:
– Doamne, pe cînd alţii huzuresc (petrec) mereu,
Pentru ce eu singur să muncesc din greu?…
La-ntrebarea asta, un prelung ecou
I-a răspuns din slavă:
– Pentru că ești bo-o-o-u-u-u-u-u-u-u…

George Topîrceanu

Știaţi că:
1.	Cu	mii	de	ani	în	urmă,	în	Asia,	în	Africa,	boii	erau	considerați	animale	sacre.	Cel	mai	 

înalt	grad	de	divinizare	taurul	îl	avea	în	Egiptul	antic,	unde	era	considerat	zeu.

2.	Capul	de	bour	de	pe	stema	Republicii	Moldova	își	are	originile	în	legenda	despre	 
vânătoarea	lui	Dragoș-Vodă.	Conform	unor	interpelări,	el	reprezintă	taurul	ceresc,	 
simbol	al	soarelui	și	al	forței.

Satisfacţia opţiunii  
1. Relatează, succint, conţinutul fabulei.

2. Înscenaţi fabula.

3. Comentează mesajul fabulei, folosind două dintre proverbele date în exerciţiul 10 
(p. 120)

4. Exprimă-ţi opinia, în cîte două-trei enunţuri, pentru fiecare întrebare:
•	 Care	este	morala	fabulei?
•	 În	ce	constă	actualitatea	fabulei?
•	 Oamenii	de	stat	au	nevoie	de	escortă/ slugi?
•	 Cine	ar	trebui	să	fie	ales	într-un	post	de	conducere?	De	ce?
•	 Ce	ai	învățat	personal	din	lecțiile	fabulelor	studiate?
•	 Ce	reprezintă	măștile	în	fabulă?	Dar	în	realitate?

5. Compune o fabulă proprie, în versuri sau în proză, care ar reflecta alegoric o 
realitate și chipuri umane din actualitate.
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„Ciclul de scrisori Negru pe alb e, în general, o operă 
de orientare clasică.“

(Dumitru Păcurariu)

Enigma cuvîntului 
1. Descifrează sensul ghicitorii: 

Cîmpul alb, oile negre,
Cine le paște, le cunoaște.

1.1. Explică sensul titlului Negru pe alb, utilizînd ghicitoarea.

2. Reține:
Provinție	–	provincie, vro – vreo, preferanț	–	preferans,
iașan	– ieșean, încungiură	–	înconjoară, flanelă	–	фланель.

3. Citește titlul textului ce urmează și fă o presupunere cine ar putea fi personajele:
a)			niște	femei?	 b)			un	medic?	 c)			un	bucătar?

Plăcerea lecturii  
1. Citește textul și precizează cu ce scop Costache Negruzzi a hotărît să aducă la  
 cunoștința tuturor această „reţetă“.

Scrisoarea II  
Rețetă

Una din cele mai mari supărări a traiului din provinţie este curiozitatea cu care un 
iașan deșteaptă, cînd, din nenorocire, vro nevoie îl silește a ieși în ţinut (loc, regiune, 
unitate administrativă). Abia apucă a se coborî din trăsură și gloata curioșilor încungiură 
pre postilion (vizitiu).

— Cu cine ai venit?
— C-un boier. (Pentru postilion tot ce nu e ţăran este boier.)
— Cum îl cheamă?
— Nu știu.
— De unde vine?
— De la poșta din urmă. Și rîzînd că l-a pîcîlit, postilionul lasă pre curios să caute pre  

alţii, ca să-i deie mai lămurit răspuns.
În vremea aceasta, locuitorul capitalei se culcă și doarme fără să știe ce revoluţie a 

făcut venirea lui. Dar tîrgul fierbe pînă seara, cînd toţi provinţialii se adună și se așează la 
preferanţ. Nu e vorbă decît de noul venit: șoșotesc, vorbesc, născocesc, alcătuiesc.

— Oare însurat e? — Tînăr e? — Bătrîn e? — Ce caută? ce vrea? la ce a venit? — Știe 
franţozește? — Cum îl cheamă? — Ce familie? — A să șeadă aici? — Știe contradanţul cel 
nou?— și… și… îi vine cuiva, auzindu-i, să crăpe de necaz (să moară de ciudă).

Măi dăunăzi vorbeam c-un june prieten de astă supărăcioasă boală de ţinut, ce 
asuprește pre bieţii iașeni.

— Eu am aflat o reţetă, îmi răspunse, cu care am scăpat. Am avut trebuinţă, sînt acum 
vro trei luni, să mă duc pînă la tîrgul… Cum am ajuns, a doua zi am dat un prînz mare, la 
care am invitat pre toţi magnaţii tîrgului, mari, mijlocii și mici; bărbaţi, femei, babe, fete ș.a.

Costache Negruzzi 
(1808 – 1868)
Poet,	prozator	
și	dramaturg.	
A	reprezentat	
tendințele	
clasiciste	în	

literatura	română	
și,	în	special,	
romantismul.	
A	scris	poezii	
și	poemul	

istoric Aprodul 
Purice.	Este	

întemeietorul	
nuvelei	moderne	

în	literatura	
ro	mână:	Zoe,	
O alergare de 
cai,	Alexandru 
Lăpușneanul.	
Este	autorul	
unor	proze	

scur	te,	scrisori	
literare: Negru 
pe alb,	Scrisori 
la un prieten.	
A	reprezentat	
școala	„Daciei	
Literare“,	fiind	
unul	dintre	cei	
mai	apreciați	

scriitori ai 
timpului	său.
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S-au cam mirat de astă poftă, dar au venit cu toţii. Am mîncat, am băut și, cînd 
am văzut că erau gata a se duce, i-am rugat să mai îngăduie (aici: să mai stea) puţin și, 
suindu-mă în picioare pe un scaun, le-am făcut acest cuvînt:

„Boieri, cucoane și cuconiţe!
Eu sînt de la Iași. Șed în casă cu chirie în mahalaua Păcurarii. Trăiesc din venitul unii 

moșioare ce am.
Mă numesc B.B. Am venit aici ca să scap de tina (noroi, glod) și de pulberea (praful, 

colbul) Iașilor și o să șed vro lună.
Sînt trei ani de cînd a murit tatăl meu și șepte de cînd a murit maică-mea.
Am o soră măritată în Bucovina, care trăiește foarte bine cu bărbatu-său ce ţine 

moșii cu anul și are velniţă (instalaţie simplă de făcut rachiu) cu mașină, și un unchi la 
București, care șede pe Podul Mogoșoaiei nr. 751.

Sînt holtei, și n-am gînd să mă-nsor. După slujbă nu îmblu. Nu-mi bat capul de 
politică, și n-am nici o opinie. Nu sînt nici bun, nici rău. La biserică merg rar. Nici fac, 
nici primesc vizite. Vorbesc puţin. Nu știu nici mazurcă, nici valţ. Nu joc nici stos, nici 
vist, nici preferanţ (jocuri de cărţi). Obicinuiesc a mă culca la șepte și a mă scula la 
unsprezece ceasuri.

Mă bărbieresc de trei ori pe săptămînă. Iarna port pieptar de flanelă și galoși blăniţi. 
Am două frace, trei surtuce și patru părechi de pantaloni.

Boieri, cucoane și cuconiţe!
Vă rog să nu bănuiţi că vi le spun aceste, fiind chiar în interesul domniilor-voastre ca 

să nu vă mai osteniţi a le afla.
Mă închin cu plecăciune!"
Ideea acestui june părîndu-mi originală și nimerită, o împărtășesc d-tale, ca una ce 

poate să-ţi slujească și pe acolo. Adio!
Costache Negruzzi

Labirintul soluţiilor  
1. Răspunde, succint, la întrebări, ca să te convingi de înţelegerea textului:

•				În	ce	constă	neplăcerea	pe	care	o	simţeau	 •				Ce	chestiuni	îi	interesau	pe	provinciali?
					ieșenii	cînd	plecau	în	provincie?	 •				Care	este	esenţa	„reţetei“	mărturisite	
•				Cum	i-a	păcălit	ieșeanul	pe	cei	curioși?	 					de	junele	prieten	al	autorului?

2. Determină modul în care e relatat textul:
a)			descriere;	 b)			monolog;	 c)			dialog;	 d)			naraţiune.

2.1. Argumentează răspunsul cu exemple din text.

3. Completează propoziţiile cu îmbinările potrivite dintre paranteze:
Locuitorii orașelor provinciale sînt… decît cei din capitală. Boierii de la ţară… pentru 

orice noutate. Ei au depășit limitele bunului-simţ în ceea ce este… Unul dintre prietenii 
naratorului îi propune un… Reţeta tratează bine boala…

(o curiozitate, leac de curiozitate, mai curioși, de curiozitate, manifestă curiozitate)
4. Explică, în limba română, prin ce se aseamănă/ diferă aceste două cuvinte:

a)   curios – любопытный; b)   curios – любознательный.

5. Citește fragmentele din text care cuprind:
•			referiri	la	curiozitatea	provincialilor;	 •				cuvîntarea	ieșeanului;
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•				dialogul	dintre	poștaș	și	un	 •				episodul	care	motivează	titlul	operei;
					provincial	curios;
•				descrierea	„reţetei“	datorită	căreia	 •				chestiunile	ce	frămîntă	minţile	
					personajul	a	scăpat	de	curioși;	 						localnicilor.

6. Selectează din text și scrie pe foaia de caiet, în două coloane:
a)   sinonimele b)   antonimele următoarelor cuvinte:

necazuri, indiferenţă, fericire, tac, am poftit, dezinteresul, mulţimea, a înșela, calculează, 
inventează, eliberează, pierdere, gata, a se duce, să nu vă supăraţi, o să plec, tăinuiesc, să-ţi 
folosească, pe aici.

7. Exprimă-ţi opinia, argumentînd-o:
A.		Curiozitatea	este	specifică:	 B.		Curiozitatea	este:

a)			provincialilor;	 –	o	calitate;
b)			orășenilor;	 –	un	viciu;
c)			oamenilor	inteligenţi;	 –	o	simplă	reacție	umană.
d)			persoanelor	„fără cei șapte ani de-acasă“.

8. Enumeră cîte patru-cinci caracteristici specifice personajelor din text.

9. Citește atent textul și comentează fiecare replică a personajului, conturînd  
 portretul lui fizic și moral.

10.  În ce constă, după părerea ta, originalitatea acestui june? Argumentează  
 răspunsul.

11. Formulează, într-o propoziţie, tema operei.

12.  Propune mai multe variante pentru a continua propoziţia:
Mor	de	curiozitate	să…

Solstiţiul cuvintelor  
1. Compune o „rețetă“ proprie pentru a scăpa de curioși, leneși, mincinoși.

2. Exprimă-ţi atitudinea faţă de:
a)			oamenii	curioși;	 b)			junele	ce	a	prezentat	„reţeta“.

3. Scrie trei sfaturi pentru oamenii curioși de tipul celor descriși în text.

4. Imaginează-ţi că te afli în mijlocul unei mulţimi. Încearcă să-ţi exprimi  
 curiozitatea, utilizînd cuvintele-reper:

De	ce...?	 Cu	ce	scop...?	 Ce...?	 Cum...?	 Cînd...?	 Oare	e	posibil...?

5. Comentează proverbele:
a)   Cine știe multe moare.
b)   Любопытной Варваре нос оторвали.

6. Argumentează afirmația că opera dată are caracteristici ale clasicismului.

7. Explică ce este o reţetă și în ce situaţii ai nevoie de ea. Alcătuiește trei-patru  
 propoziţii cu acest cuvînt pentru fiecare situaţie identificată.

8. Reflectează și precizează: ţi s-a întîmplat vreodată (sau ai observat la alţii) să  
 te uiţi întîmplător/ intenţionat într-un jurnal intim (într-o scrisoare) al unei alte  
 persoane, știind că n-ar trebui să faci asta? Din ce cauză?

9. În ce mod îţi poţi stăpîni curiozitatea?



125

Modulul III Literatura sub semnul schimbării valorilor: curentul literar

L
i

t
e

r
a

t
u

r
a

 r
o

m
â

n
ă10.  Povestește un caz concret din propria experienţă cînd ai cunoscut astfel de  

  persoane.

11.  Comentează sensul anecdotei:

Răsplată pentru curiozitate
Cîțiva specialiști japonezi au înregistrat pe bandă de magnetofon o convorbire între 

pești în timpul unei „mese“. Convorbirea a fost reprodusă apoi înăuntrul unui năvod 
(сети) și năvodul s-a umplut repede cu pești. Probabil, peștii erau curioși să vadă ce 
mănîncă semenii lor.

Satisfacţia opţiunii  
1. Povestește textul la persoana a III-a.

2. Propune un alt titlu pentru scrisoarea Rețetă și argumentează-l în două enunţuri.

3. Conturează portretul colectiv al oamenilor curioși, utilizînd detalii din operă.

4. Scrie (la alegere) „reţeta“:
a)			unei	familii	fericite;	 c)			succesului	la	studii,	în	afaceri;
b)			tinereţii	veșnice;	 d)			tortului	preferat.

Calipso – o scrisoare despre plăcerea comunicării
Enigma cuvîntului 

1. Citește informația din Portofoliul-ghid și compară datele despre poetul  
 A.S.	Pușkin cu cele pe care le cunoști. Concluzionează.

2. Alcătuiește propoziții cu două dintre cuvintele: loc – a locui – locuitor – localnic.

 Portofoliu-ghid 

În	vara	anului	1822,	la	Chișinău,	Costache	Negruzzi	l-a	cunoscut	pe	poetul	Aleksandr	Sergheevici	Pușkin,	dacă	e	
să	dăm	crezare	însemnărilor	sale	din	Scrisoarea VII.	Avînd	nu	mai	mult	de	14	ani,	el	îl	întîlnise	pe	poetul	rus	de	23	
de	ani,	cu	fes	pe	cap,	în	Grădina	Publică,	însoțit	de	o	„jună	înaltă“	cu	șal	negru,	Calipso	Polihroni.	„Pușkin,	scrie	
Negruzzi,	mă	iubea	și	găsea	plăcere	a-mi	îndrepta	greșalele	ce	făceam	vorbind	cu	el	franţozește.	Cîteodată,	ședea	
și	ne	asculta	ore		întregi,	pre	mine	și	pre	Calipso,	vorbind	grecește;	apoi	începea	a-mi	recita	niscai	versuri	de	a	lui,	
pre	care	mi	le	traducea.“
Eterist –	participant	la	mișcarea	revoluționară	a	grecilor	din	1821	împotriva	turcilor;	membru	sau	partizan	al	unei	
organizații	(societăţi)	politice	secrete.
Birbant (berbant)	–		hoț,	pungaș;	bărbat	ușuratic,	care	se	ține	de	chefuri	amoroase;	afemeiat.
Curtezană	–	femeie	de	moravuri	ușoare.

3. Explică și exemplifică expresiile:
a)			a	comunica	este	o	necesitate;	 b)			comunicarea	este	o	mare	satisfacție.

Plăcerea lecturii  
1. Citește textul și spune ce soartă a avut personajul principal.

Scrisoarea VII
Calipso

Știi că în anul 1821 a izbutit revoluţia Greciei și că ea își avu începutul la Iași. 
Precum în toate revoluţiile, asemene și în aceasta s-au făcut mai multe eccesuri 

Calipso
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(excese – эксцесы, чрезмерности), căci totdeauna printre patrioţi se vîră oameni de 
acei care caută a se folosi de orice tulburare. După stricarea eteriștilor la Drăgășani și 
la Sculeni, toate căpeteniile ce erau mai de omenie fugind care încotro, ţările noastre 
rămaseră în prada birbanţilor. Iașul se pustii. Orășenii bejănăriră (a bejănări – a fugi, 
странствовать) în Bucovina și Basarabia, unde găsiră azil (приют).

Tatăl meu cu mine, după ce am petrecut iarna în ţinutul Hotinului, în vara anului 1822 
ne-am dus la Chișinău, ca să ne întîlnim cu rude, prieteni, cunoscuţi, refugiaţi ca și noi. Era 
curios a vedea cineva atunci capitala Basarabiei, atît de deșeartă și de tăcută, cît se făcuse de 
vie și de zgomotoasă. Plină de o lume de oameni care trăiau de azi pe mîine, care nu știau de 
se vor mai înturna la vetrele lor, acești oameni, mulţămiţi că și-au scăpat zilele, se deprinseră 
cu ideea că n-o să mai găsească în urmă decît cenușă și, neavînd ce face altă, hotărîră a 
amorţi suferinţa (притуплять боль) prin vesela petrecere, care cel puţin îi făcea a uita 
nenorocirea. De aceea, nu vedeai altă decît primblări, muzici, mese, intrigi amoroase.

În toată însă această soțietate de emigraţi și de localnici, două persoane numai îmi 
făcură o întipărire neștearsă. Aceste erau un om tînăr de o statură mijlocie, purtînd un 
fes pe cap, și o jună naltă fată, învăluită într-un șal negru, pre care le întîlneam în toate 
zilele la grădină. Aflai că junele cu fesul era poetul A. Pușkin, acest Byron al Rusiei, ce 
avu un sfîrșit atît de tragic (el fu ucis în duel de cumnatul său), iar tînăra cu șalul, pre 
care toţi o numeau greaca cea frumoasă, o curtizană emigrată de la Iași, numită Calipso. 
Calipso îmbla tot singură. Numai Pușkin o întovărășea cînd o întîlnea la grădină.

Cum vorbeau ei (căci Calipso nu știa decît grecește și românește, limbi care Pușkin 
nu le înţelegea), nu știu. Se vede că 22 de ani a poetului și 18 ani a curtizanei n-aveau 
trebuinţă de mult înţeles.

Pușkin mă iubea, și găsea plăcere a-mi îndrepta greșalele ce făceam, vorbind cu el 
franţozește. Cîteodată ședea și ne asculta ore întregi pre mine și pre Calipso vorbind 
grecește; apoi începea a-mi recita niscai (anumite) versuri de a lui, pre care mi le traducea.

Dar, după o lună, m-am dus din Chișinău și în primăvara anului 1823 m-am 
înturnat (întors) în Moldavia, fără să mai văd pre Pușkin și fără să mai aud de greaca 
cea frumoasă. Cîteodată însă, cînd ceteam poeziile marelui poet rus, și mai ales Șalul 
negru, aceste versuri ce sînt un poem întreg făcute înadins pentru tînăra fată, îmi aduceau 
aminte de acea femeie cu chip îngeresc și doream să știu ce se făcuse.

Costache Negruzzi

Labirintul soluţiilor  
1. Enumeră localităţile despre care se vorbește în text și prezintă informaţii  
 despre ele. Consultă opinia colegului.

2. Generalizează, într-o fișă, informaţia cunoscută despre  aflarea lui A.S.	Pușkin  
 în Moldova. Informează-te și din internet.

3. Determină tipul textului citit, exemplificînd cu detalii din text: 
•				biografie?	 •				naraţiune?	 •				monolog?	 •				scrisoare	particulară?

4. Răspunde, succint, la întrebări:
•	 C.	Negruzzi	s-a	întîlnit	cu	A.S.	Pușkin	în	anul:	1822?	1823?	1824?
•	 Personajele	și	evenimentele	din	text	sînt	reale	sau	inventate?
•	 Autorul	vorbea	cu	Pușkin	în	limba	rusă?	greacă?	franceză?
•	 În	ce	fel	de	relații	era	autorul	cu	poetul	rus?



127

Modulul III Literatura sub semnul schimbării valorilor: curentul literar

L
i

t
e

r
a

t
u

r
a

 r
o

m
â

n
ă

•	 Despre	ce	discuta	A.S.	Pușkin	cu	Calipso?
•	 E	posibilă	o	dragoste	mare	între	două	persoane	care	nu	vorbesc	aceeași	limbă?
•	 Ce	limbă,	limbaj	îi	ajută	pe	C.	Negruzzi,	Calipso	și	A.S.	Pușkin	să	comunice?

5. Citește, din text, fragmentele în care să identifici:
a)		care	a	fost	scopul	venirii	autorului	la	Chișinău;	 c)		portretul	lui	Pușkin	și	cel	al	lui	Calipso;
b)		cum	e	descrisă	capitala;	 d)		atitudinea	lui	Pușkin	față	de	autor.

Solstiţiul cuvintelor  
1. Explică în ce fel s-au format cuvintele: fărădelege, cîteodată, străbătut,  
 se deprinseră.

2. Găsește în text sinonimele cuvintelor:
a)			pustie	–	 c)			necesitate	–
b)			liniștită	–	 d)			emigranți	–

3. Scrie echivalentele rusești ale expresiilor:
•				a	trăi	de	azi	pe	mîine	–	 •				a	amorţi	suferinţa	–
•				a-și	scăpa	zilele	(a	scăpa	cu	viaţă)	–	 •				a	se	deprinde	cu	ideea	–

4. În calitate de corespondent al revistei Noi, realizează un interviu imaginar cu  
 poetul A.S.	Pușkin despre aflarea lui în Basarabia. Te poți informa și din internet.

5. Ilustrează, prin exemple din text, legea celor trei unităţi a clasicismului.

6. Exprimă-ţi opinia referitor la ideile din următoarele maxime:
• Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mult mai ușor să cerșească cerul prin  
 rugăciuni, decît să-l merite prin acţiuni (Schopenhauer).
• Lumea-i plină de minuni, dar nimic nu e mai minunat ca Omul!

Satisfacţia opţiunii  
1. Rezumă istoria întîlnirii lui A.S.	Pușkin cu  
 C.	Negruzzi, relatată în scrisoare.
2. Alcătuiește un dialog, din cinci-șase replici,  
 cu personajul Calipso despre impresiile pe care  
 i le-au produs C.	Negruzzi și A.S.	Pușkin	în timpul  
 aflării lor la Chișinău.
3. Continuă textul, imaginîndu-ți o nouă întîlnire  
 a celor trei prieteni: C.	Negruzzi,	A.S.	Pușkin și  
 Calipso la Chișinău.
4. Elaboraţi o prezentare a vieţii și activităţii lui  

C. Negruzzi, relevînd valoarea personalităţii  
sale culturale.

5. Informează-te din diverse surse: albume, cărți  
și internet și prezintă itinerarul călătoriei lui  
A.S. Pușkin prin Basarabia.

6. Pealizează un pliant în care să prezinți colegilor 
imagini ale Chișinăului din prima jumătate  
a secolului XIX-lea.

Filiala Casei-muzeu  
„A.S. Pușkin“, Dolna, Strășeni

Casa-muzeu „A.S. Pușkin“ din 
Chișinău
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Test
1.  Recunoaște personajul și scrie-i numele în spaţiul subliniat:

a)			„Cine?	a	mea	rudă?	Mergi	de-l	dă	pe	scară.
							N-am	astfel	de	rude	și	nici	voi	să-l	știu.“	
b)			„Acestea	erau	un	om	tînăr	de	o	statură	mijlocie,	purtînd	un	fes	pe	cap	și	o	jună	naltă	 
						fată,	învăluită	într-un	șal	negru…“	
c)			„Eu	sînt	de	la	Iași.	Șed	în	casă	cu	chirie	în	mahalaua	Păcurarii.	Trăiesc	din	venitul	 
						unii	moșioare	ce	am.	Mă	numesc…“	
d)			„Eu!	au	răspuns	 	Mă	mir	de	întrebare!
							Eu	fac	apporte	și	joc	ca	omul	în	picioare!“

2.  Subliniază răspunsul corect: Cine este autorul?
„Doi cîini“ – Gr. Alexandrescu, V. Alecsandri, Al. Donici;
„Neneaca, cuconașul ei și dascălul“ – M. Kogălniceanu, Gh. Asachi, C. Stamati;
„Descrierea Moldovei“ – Gh. Asachi, D. Cantemir, C. Stamati.

3.  Încercuiește litera din dreptul răspunsului incorect: Clasicismul presupune…
a)			un	proiect	bine	gîndit;
b)			un	plan	al	simbolurilor;
c)			o	ţinută	sobră;
d)			un	caracter	exemplar.

Bambusul chinezesc
După ce se plantează sămînţa bambusului chinezesc, nu se vede nimic aproape cinci ani, 

cu excepţia unui muguraș. Toată creșterea e subterană; o structură complicată a rădăcinii 
care se întinde vertical și orizontal sub pămînt. Și, după cinci ani, bambusul chinezesc crește 
exploziv, atingînd 25 de metri.

Multe lucruri din viaţa personală și profesională sînt la fel ca bambusul chinezesc. 
Muncești, investești timp, efort, faci tot posibilul să-ţi hrănești creșterea și, uneori, nu vezi 
nimic săptămîni întregi, luni sau ani. Dar, dacă ai răbdare să-ţi continui munca, insistînd 
și hrănind-o, va sosi și cel de-al cincilea an al tău; cu el vor veni schimbări cum nici n-ai 
visat.

Amintește-ţi că este nevoie de o mare îndrăzneală pentru a ajunge la înălţimi, dar, în 
același timp, de o mare profunzime pentru a te înfige în pămînt.

(Parabolă chineză)

4. Rescrie, din text, enunţurile în care se vorbește despre:

•	 creșterea	accelerată	a	bambusului	________________________________________ 
____________________________________________________________________

•	 condiția	pentru	a	sosi	al	cincilea	an	al	tău			__________________________________ 
____________________________________________________________________

5. Răspunde, într-un enunț, la  următoarele întrebări: 

•	 După	cît	timp	apare	bambusul	chinezesc?	

____________________________________________________________________
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•	 Din	ce	cauză	acesta	nu	apare	la	suprafață?	

____________________________________________________________________

•	 De	ce	viața	noastră	se	poate	asemăna		cu	acest	copac?	

____________________________________________________________________

•	 De	ce	calități	avem	nevoie	pentru	a	ne	bucura	de	succes?	

____________________________________________________________________

•	 Ce	idee	ne	sugerează	parabola	din	text?	

____________________________________________________________________

6. Include în cîte un enunț fiecare din omonimele: dar, a visa.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7.  Explică, în trei enunţuri, care dintre scriitorii și operele clasicismului corespund, în 
opinia ta, afirmației subliniate în text.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8.  Redactează, în cinci enunţuri, textul unei reclame pentru a promova busuiocul/  
trandafirii/ nucii (la alegere) moldovenești pe piaţa europeană.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9.  Continuă dialogul cu opt replici dezvoltate în baza următorului anunț: 

Dorești să-ţi petreci vacanța într-un loc de vis, să uiți de rutina zilnică și să nu plătești 
mult? Baza de odihnă „Trei stejari“ (la aprox. 300 m de plaja Nistrului) funcţionează 
pe parcursul întregului an. Oaspeţilor noștri li se oferă odăi confortabile. Farmecul 
acestor locuri permite să savuraţi frumuseţile naturii, să trăiţi impresii de neuitat și să 
obţineţi un flux de energie pe o lungă perioadă de timp. În sala pentru festivităţi se pot 
organiza diverse evenimente (pe parcursul întregului an). Pentru detalii și rezervări, 
sunați la: 079340700

–	Am	citit	anunţul	dumneavoastră...

–	.........

10. Pornind de la afirmația „Viața	noastră	încape	între	două	verbe: a fi și a avea“, realizează, 
în zece enunțuri, un eseu, respectînd reperele: 

•	 prezintă	argumente;

•	 exprimă-ţi	atitudinea	personală;

•	 folosește	exemple;

•	 formulează	concluzii.
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Enigma cuvîntului 
1. Privește tablourile și explică:

•				Ce	imagini	reprezintă	acestea?	
•				Cum	sînt	zugrăvite	figurile	umane?	
•				Ce	stări/	gînduri	ţi-au	provocat	tablourile?

2. Formează îmbinări de cuvinte, acordîndu-le în gen și număr. Explică-le sensul.

•				Om	 •				A	fi
•				Sentiment	 •				A	avea	un	aspect
•				Natură	 •				A	avea	un	spirit
•				Interior	 •				A	împărtăși	un	ideal	

Labirintul soluţiilor  
1. Construiește situaţii pentru afirmaţiile:

a)			Ești	un	romantic.	 b)			Am	avut	o	întîlnire	romantică.

2. Amintește-ţi caracteristicile unui scriitor clasic, utilizînd reperele din tabel,  
 și compară-le cu cele ale scriitorului romantic. Formulează o concluzie.

Clasicul Romanticul

echilibrat dezechilibrat,	conflictual

obiectiv subiectiv

raţional sentimental

tinde	spre	universalitate tinde	spre	individualitate

3.  Decide ce trăsături ai dori să ai de la un clasic? Dar de la un romantic? 

Romantismul, o înnoire a lumii  
și a literaturii

„Arta posedă un nu știu ce farmec tai-
nic, încît înfrumuseţează tot ce atinge.“

(Gustavo	Adolfo	Bécquer)

 romantic (ă) romantic

Eugène Delacroix, Libertatea conducînd 
poporul (28 iulie 1830)

Franz Gareis, Novalis, reprezentant al 
romantismului universal
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1.  Meditează asupra definiției și particularităților romantismului și explică 
importanța a două-trei dintre ele. Citește informația despre romantism.

ROmAnTiSmul este un curent artistic și literar din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
care a promovat în opere și prin concepţii ideea de diversitate a omului și imensitate a lumii.

Reprezentanţii și temele majore ale romantismului românesc

C.	Negruzzi
B.P.	Hasdeu

Istoria „Alexandru Lăpușneanul“ 

„Răzvan și Vidra“

Gr.	Alexandrescu
Al.	Russo

Revoluția/ lupta „Anul 1840“

„Cîntarea României“ 

Al.	Russo
V.	Alecsandri

Natura „Piatra Teiului“
„Pasteluri“

V.	Alecsandri Patria „Adio Moldovei“

M.	Eminescu
Iubirea

Cosmosul
„Floare albastră“, „Luceafărul“, „Scrisoarea I“

B.P.	Hasdeu
M.	Eminescu

Divinul
Marea trecere

(moartea)

„Dumnezeu“
„Mai am un singur dor“, „Dumnezeu și om“

1.1. Ilustrează particularităţile romantismulu cu exemple din scriitorii preferaţi din  
 literatura rusă și din alte literaturi europene și discutați-le cu ajutorul echipei  
 de elevi-experți, conform următorului algoritm de lucru:

A. Citesc și reflectează experții: faceți cunoștință cu informația din textul propus 
și identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante ce se referă la tema, personalitățile discutate.

B.  Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee, un aspect din cele  
identificate și pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin 
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive și interesante.

C. Experții asigură procedura de autoevaluare a activității și a rezultatelor.

Particularităţile romantismului

•	 Valorificarea	tradiţiilor,	folclorului:	
•	 Cultul	trecutului,	al	istoriei	și	tradiţiilor:	
•	 Libertatea	creaţiei:	
•	 Cultivarea	sensibilităţii,	a	imaginaţiei	și	fanteziei	creatoare:	
•	 Eroi	excepţionali	în	împrejurări	excepţionale:	
•	 Evadarea	din	realitate	prin	vis	sau	somn:	
•	 Zugrăvirea	personajelor	din	toate	mediile	sociale:	
•	 Preocuparea	pentru	timpul	și	spaţiul	nemărginit:	
•	 Introducerea	unor	specii	literare	inedite,	precum:	drama	romantică,	meditația,	poemul	 
    filosofic și nuvela istorică .
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1. Citește textul și explică:

a)		ce	sentiment	dominant	trăiește	eul	liric;	 b)		ce	l-a	motivat	pe	autor	să	scrie	versurile?

 Utilizează în răspunsuri informația din Portofoliul-ghid și cuvintele-cheie  
 subliniate în text.

          Legenda secolelor
                           (fragment)

Cum poţi ghici destinul?
De „poate“ cine-l știe?
Poate-o ajunge omul
Ca ordine să fie,
Iubirea, pacea sfîntă, frăţia-adevărată
Și, îmblînzind tot răul ce-l chinuia odată,
El singur să-și ridice o stranie clădire
Cu tot ce-i frumuseţe
În viaţă și în fire.

Victor HugoObiectivul criticii  
1. Citește afirmaţiile lui Mihail	Kogălniceanu care rezumă programul romantismului 

românesc și rescrie, în caiet, îmbinările subliniate, ce conţin idealurile epocii.
„Istoria noastră are destule fapte eroice, frumoasele noastre ţări sînt destul de mari, 

obiceiurile noastre sînt destul de pitorești și poetice, pentru ca să putem găsi și la noi sugeturi 
(subiecte) de scris, fără să avem pentru aceasta trebuinţa să ne împrumutăm de la alte naţii.“

„Naţiile care au pierdut șirul obiceiurilor părintești sînt naţii fără rădăcină, nestatornice, 
limba lor și literatura nu au temelie…“ (Mihail Kogălniceanu, Introducție la Dacia literară)

2. Comentează, împreună cu colegul, sensul afirmației din alineatul al doilea „Națiile..."

în stil romantic

 Portofoliu-ghid 

Mihail Kogălniceanu	(1817–1891),		publicist,	critic	literar,	prozator,	diplomat	și	om	de	stat,	reprezentant	al	roman-
tismului	românesc	de	la	1848.	Studii	critice	–	Introducţie la Dacia literară;	Cuvînt introductiv la cursul de istorie naţională.
Proză:	Trei zile din istoria Moldaviei.
Romane: Iluzii pierdute, Nou chip de a face curte, Tainele inimii.

Satisfacţia opţiunii  
1. Imaginează-ţi că participi la un concurs, în care ţi se cere:

•				să	amenajezi	un	interior	 •				să	pregătești	o	masă
•				să	te	îmbraci	 •				să-ţi	alegi	un	partener
		 					cu	un	comportament

Argumentează ce vei face în fiecare caz aparte.
2. Caracterizează, în cinci-șase enunţuri, un reprezentant ai romantismului din 

literatura maternă sau din literaturile altor țări pe care le cunoști.
3. Relatează succint despre specificul romantismului românesc și reprezentanții lui.
4. Redactează un portret al omului/ tînărului romantic.
5. Scrie o scrisoare romantică.

Victor Hugo
(1802-1885)
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literatura română
„nimic dar nu poate fi mai interesant decît a studia 
caracterul acestui popor în cuprinsul cîntecelor sale, căci ele 
cuprind toate pornirile inimii și toate razele geniului său.“

(Vasile	Alecsandri)

Enigma cuvîntului 
1. Amintește-ți două-trei cîntece/ povești populare românești și explică prin ce  
 te-au impresionat.

1.1. Audiază cîteva cîntece populare și argumentează afirmația că ele cuprind  
  trăsături ale caracterului poporului care le-a creat.

Plăcerea lecturii  
1. Citește textul și urmărește povestea de dragoste a ciocîrliei.

Legenda ciocîrliei
…N-a fost copilă-n viaţă mai dulce, mai aleasă
Decît frumoasa Lia, fecioară-mpărăteasă!...
Ea, răsărind ca floare, a înflorit ca fată;
Ș-acum e fala¹ lumii, a minţii încîntare… ¹– mîndrie
Ea are-o faţă albă de flori de lăcrimioare
Și ochi cerești, albaștri ca floarea de cicoare² ²– цикорий
Ș-un păr ce strălucește pe fruntea sa bălaie,
Căzînd, fuior de aur, de-a lung pănă-n călcîie3… 3– до пяток
Ea poartă haine scumpe, ușoare, descîntate4 4– заговорённые
Din fire de păianjen ţesute și lucrate…
Ci vecinic ea privește cu drag la mîndrul soare!
Și, tot privind lumina din faţa-i arzătoare,
Cu lacrimi i se umplu albaștrii ochi frumoși.
Ei plîng!…
……………………………………………
Și zice: „Tu, al lumii monarc strălucitor!
O! Splendidă comoară de viaţă și amor!…
Pleca-voi, ah! pleca-voi, luînd urmele tale,
Să te-ntîlnesc ferice, să te culeg în cale,
Să fii al meu și numai al meu, o! mîndre soare!“…
……………………………………………
Iar umbra ei suspină în urmă-i tupilată5: 5– подкрадываясь
„Ah! Draga mea stăpînă! Ferească Domnul sfîntul
De-a-ţi asculta îndemnul, de-a-ţi împlini cuvîntul,
Căci vai de-acel ce-apucă pe-a soarelui cărare!

Vasile 
Alecsandri 
(1821 – 1890)
Poet,	prozator,	
dramaturg,	
publicist,	om	
politic	și	de	

cultură,	apreciat	
în	mod	deosebit	
de	contemporani.

Este	autorul	
multor	opere	

care	au	intrat	în	
tezaurul	litera-
turii	române:	

Legende,	Doi ne,	
Paste luri,	comedii,	
drame,	nuvele	
și	povestiri	ce	
reprezintă	atît	
romantismul 

românesc,	cît	și	
tendința	clasică.	
A	fost	tradus	în	
multe	limbi	și	

este un scriitor 
de	valoare	al	

literaturii	române.			
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De viaţă și de moarte, că-i dulce și amar!
El dă junie lumii, iubire, fericire,
La plante, cuiburi, inimii el dă însufleţire,
Dar raza-i ce învie e rază și de foc“…
– „Ah! Fie oricum fie! răspunde-n grabă Lia.
Durerea fie-mi partea sau fie-mi bucuria.“
(Lia nu ascultă de sfaturile umbrei și, în revărsatul zilei, pornește, ajutată  
de calul năzdrăvan Graur, spre palatul de aur al Soarelui.)
Ea intră în palatul acel de feerie
Cu inima-n bătaie de dulce bucurie…
Și iată că zărește a lui bătrînă mamă,
Cu genele căzute pe ochi ca o năframă!…
Sărmana-ncet aude sunînd pasuri străine,
Tresare și întreabă: „Ce om, ce fiară, cine
A îndrăznit să vie aice, ș-a pătrunde
În locuri necălcate de pas de om; pe unde“…
Copila tremurîndă s-apropie și zice:
„Sînt om cu gînduri blînde venit din lume-aice“…
„Iar dacă ești tu fată, precum te-arată glasul,
Pe urma ta ușoară întoarce-ţi iute pasul
Și piei din aste locuri neatinse și curate,
Domnite de-al meu soare, copil fără păcate!“
………………………………………………
Copila spăimîntată cu dorul ei se ceartă.
Ar vrea, ar vrea să fugă, dar inima n-o iartă.
………………………………………………
El vine și apare atît de luminos,
Că-ntunecă vederea cu chipul său frumos.
– „Bine-ai venit, copile, de mult înstrăinat!
Îi zice blînda mamă c-un dulce sărutat.
Te bucură de oaspe venit de pe pămînt,
Un oaspe blînd la suflet și gingaș la cuvînt!“
În juru-i mîndrul soare se uită cu mirare…
El vede și nu crede, îi pare că îi pare,
Apoi, luînd de mînă pe Lia tremurîndă:
– „Oricine-ai fi, el zice, fiinţă, tu, plăpîndă!
Durerea omenească în veci să nu te-ajungă,
Și fie-ţi scurt necazul și fericirea lungă!…
– „Ș-acum îţi zic eu ţie în limba omenească:
Minune mult iubită! Lumină de lumine!
Ah, inima mă poartă să stau în veci cu tine!“…
Atunci voiosul soare, simţind o nouă viaţă,
O ia pe Lia-n braţe și o sărută-n faţă
Și-i zice cu-nfocare: „Iubita mea mireasă,
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De-acum tot împreună gustînd cerescul bine,
Eu lumina-voi cerul, și tu, dragă, pe mine“…

Iar cînd le spune noaptea că-i timp a se desparte,
Niciunul n-are gîndul să facă începutul,
Să rupă lanţul dulce ce-i leagă cu sărutul!

A doua zi, pe timpul minunilor visate,
Cînd faptul dimineţii la ușa nopţii bate,
Bătrîna mamă, trează de grija ce-o domină,
Simţește că e-n lume o stranie lumină…
Înalţă ochii-n ceruri și vede cu-oţerire6… 6– угрюмо
Ce vede?
 Pe zenitul adînc, înflăcărat,
Măreţul soare plană7! și caru-i înhămat… 7– витает
Cu Lia legănată pe sînul lui apare,
Și lumile-nundate sub flăcări arzătoare
Privesc cu îngrozire alt soare lîngă soare…
„Blestem! strigă bătrîna, blestem pe capul tău,
Tu, care-mi răpești viaţa, răpind pe fiul meu!“
Și mama cade moartă!
 Ea cade! Dar urgia,
Dar cruntul blestem zboară, se suie pîn la Lia,
Ș-a soarelui mireasă lovită, fulgerată,
Din ceruri cade-n mare lucind ca o săgeată.
………………………………………………
Ah! mare i-a fost visul și scurtă fericirea!
Iubirea i-a dat moartea și moartea nemurirea!
Iar sufletu-i ferice luat-a formă vie
De-o mică, drăgălașă, duioasă ciocîrlie
Ce vecinic către soare se-nalţă-n adorare,
Chemîndu-l, primăvara, cu dulcea ei cîntare!

Vasile Alecsandri, mai 1875

Labirintul soluţiilor  
1. Răspunde la întrebări:

•	 Cine	sînt	personajele	din	text?
•	 Ce	univers	de	existență	reprezintă	ele:
 a)   celest

Lia? b)   terestru Soarele?
 c)   maritim
•	 Ce	sentiment	îi	domină?
•	 Cine	este	bătrîna	care	i-a	blestemat?
•	 Care	a	fost,	în	opinia	ta,	motivul	blestemului?
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•	 Ce	te-a	impresionat	în	textul	citit?
•	 Ce	nu	accepţi:
a)	 în	felul	de	a	fi	al	personajelor?
b)	în	modul	cum	și-a	imaginat	autorul	evenimentele?	De	ce?

2. De ce bătrîna mamă nu voia ca fiul ei să se căsătorească? Alege răspunsul.
a)			Lia	era	venită	de	pe	Pămînt?	 c)			Soarele	merita	ceva	mai	bun?
b)			Lia	era	urîtă?	 d)			Varianta	ta.

3. Găsește, în text, și recitește versurile care cuprind:
•				portretul	Liei;	 •				faptele	ce	nu		corespund	realităţii;
•				adresarea	Liei	către	Soare;	 •				consecinţele	acestei	mari	iubiri.
•				atitudinea	Soarelui	faţă	de	Lia;

4. Completează comparaţiile din textul legendei, scriind în caiet enunţurile:
a)			Ochii	ei	cerești,	albaștri	erau	ca…	 b)		Purta	haine	scumpe	cu	luciri	albe	ca…
c)	 Ah!	mare...

5. Explică sensul pe care-l are cuvîntul dulce în exemplele următoare:
•				miere	dulce	 	 •				dulce	cîntare
•				nevastă	dulce	 	 •				somn	dulce
•				glas	dulce	 	 •				cuvînt	dulce

6. Utilizînd detalii din text, explică în ce constă, în opinia ta:
•				frumuseţea	naturii;	 •				frumuseţea	fetei.

7. Cum crezi, cu ce se asociază frumosul:
•				cu	adevărul?	 •				cu	idealul?
•				cu	armonia	lucrurilor,	faptelor,	 •				cu	graţiosul?
						relaţiilor,	stărilor,	fenomenelor	etc.?	 •				cu	tandreţea?

7.1. Argumentează răspunsul.

8. Rezumă textul în șase-opt enunţuri.

Solstiţiul cuvintelor  
1. Explică, utilizînd detalii din text:

•	 Ce	obstacole	și	pericole	a	înfruntat	Lia	în	calea	realizării	visului	ei?
•	 Ce	a	ajutat-o	să	le	depășească?
•	 Unde	crezi	că	a	greșit	ea?
•	 Ce	i-ai	propune	să	întreprindă	ca	să	rămînă	cu	Soarele?

2. Relatează asemănările și diferenţele visurilor tale față de cele ale Liei, înscriind  
 idei convingătoare în tabel.

universul dorinţelor, visurilor:

ale  Liei
   
   

proprii
   
   

2.1. Formulează o concluzie.
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3. Generalizează:
•	 ce	calităţi	au	ajutat-o	pe	Lia	să-l	cucerească	pe	Soare?
•	 ce	povești	de	dragoste		asemănătoare	celei	din	legendă	se	întîmplă	azi?
•	 care	ar	fi	povestea	de	dragoste	a	generaţiei	voastre?

4. Rezumă: ce avem de învăţat de la Lia?

5. Dacă ai fi pictor, în ce mod ai reprezenta chipul Liei?

6. Exprimă-ţi opinia, argumentînd-o:
a)			Lia	este	un	personaj	romantic?	 d)			Călătoria	Liei	este	realitate	sau	vis?
b)			Soarele	este	un	erou	mitologic?	 e)			Legenda	este	o	alegorie?
c)			Bătrîna	este	un	personaj	legendar?	 f)			Povestea	de	dragoste	din	text	este	romantică?

8. Analizează lista virtuţilor (după	P.	Nellas) care duc spre iubire  
 și exprimă-ţi acordul/ dezacordul. Propune o altă variantă.

Chibzuinţa

Dreptatea

Curajul

Obiectivul criticii  
1. Comentează afirmaţiile și asociază sensul lor cu:

a)			unul	dintre	personajele	legendei;	 b)			unul	dintre	personajele	preferate.	

Sufletul uman are două dimensiuni: una celestă, divină și cealaltă terestră, inferioară.
(Origene)

Ce a-nflorit reînflorește, ce a cîntat va mai cînta.
(Alexandru Macedonski)

Satisfacţia opţiunii  
1. Elaboraţi și prezentaţi, în echipă de trei membri, o expunere a vieţii și activităţii  
 lui Vasile Alecsandri, relevînd calităţile umane și imaginea de om de cultură  
 reprezentativ pentru epoca sa și pentru timpul actual.
2. Relatează succint conţinutul legendei. Memorează opt-zece rînduri care te-au  
 impresionat.
3. Scrie o compunere din cinci-șase enunţuri, în care să faci o caracterizare a Liei.
4. Comentează, succint, semnificația personajelor simbolice:

 a)	Soarele;	 	 	 	 b)	mama	Soarelui

5. Scrie o scrisoare de dragoste:
•	 în	numele	Soarelui	adresată	Liei;	 •	 în	numele	Liei	adresată	Soarelui.

6. Exprimă-ţi, în patru-cinci enunţuri, idealul de viață, conducîndu-te de următoarele  
 repere:

•	 să-mi	continui	studiile	într-o	instituţie	de	învăţămînt	superior;
•	 să	fac	o	carieră;
•	 să	am	o	familie	fericită;
•	 să	zbor	spre	alte	planete.

6.1. Argumentează: ce trăsături de caracter va trebui să-ți formezi pentru a-ți  
  atinge idealul, scopul?

Iubirea
Înţelepciunea

Blîndeţea

Igor Vieru, 
ilustrație  

la poemul 
Luceafărul
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a iubitei
„O femeie frumoasă place ochilor, o femeie bună place 
inimii; una este o bijuterie, cealaltă este o comoară.“

(Napoleon)

Enigma cuvîntului 
1. Citește mottoul temei și pronunță-te: ești de acord cu afirmaţia lui Napoleon?

2. Există vreo diferenţă între a plăcea ochilor și a plăcea inimii? Argumentează.

3. Exprimă-ţi admiraţia faţă de o persoană, utilizînd expresiile: om corect;  
 sinceritate în comportament; tandru în gesturi; naiv în idei; încredere în prieteni etc.

Plăcerea lecturii  
1. Citește poezia și imaginează-ți chipul feminin descris.

          Atît de fragedă
Atît de fragedă¹, te-asameni ¹– нежная, хрупкая
Cu floarea albă de cireș,
Și ca un înger dintre oameni
În calea vieţii mele ieși.

Abia atingi covorul moale,
Mătasa sună sub picior,
Și de la creștet² pînă-n poale ²– макушка
Plutești ca visul de ușor.

Din încreţirea³ lungii rochii ³– образование складок, сборок
Răsai ca marmura în loc –
Ș-atîrnă sufletu-mi de ochii
Cei plini de lacrimi și noroc.

O, vis ferice de iubire,
Mireasă blîndă din povești,
Nu mai zîmbi! A ta zîmbire
Mi-arată cît de dulce ești, 

Cît poţi cu-a farmecului noapte
Să-ntuneci ochii mei pe veci,
Cu-a gurii tale calde șoapte,
Cu-mbrăţișări de braţe reci.

Deodată trece-o cugetare, 
Un văl pe ochii tăi fierbinţi:
E-ntunecoasa renunţare⁴,  ⁴– отказ
E umbra dulcilor dorinţi.

Sandro Botticelli, Primăvara 
(detaliu)
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Să nu mă ţin de pasul tău,
Pierdută vecinic pentru mine,
Mireasa sufletului meu!

Că te-am zărit e a mea vină
Și vecinic n-o să mi-o mai iert,
Spăși⁵-voi visul de lumină ⁵– a (i)spăși – aici: искупать вину
Tinzîndu⁶-mi dreapta în deșert. ⁶– a (în)tinde – aici: протягивать

Ș-o să-mi răsai ca o icoană
A pururi verginei Marii, 
Pe fruntea ta purtînd coroană –
Unde te duci? Cînd o să vii?

Mihai Eminescu, 1 septembrie 1879

Labirintul soluţiilor  
1. Răspunde succint la întrebări:

•	 Ce	sentimente	ţi-a	provocat	lectura	poeziei	și	de	ce?
•	 Care	este	starea	eroului	liric	din	poezie?
•	 Cu	ce	o	aseamănă		eroul	liric	pe	tînără?
•	 Imaginea	femeii	este		reală	sau		idealizată?
•	 Cum,	cu	ce	cuvinte	i	se	adresează	îndrăgostitul?
•	 Ce	l-a	făcut	pe	eroul	liric	să-și	dea	seama	că	tînăra	nu-l	iubește?
•	 Pe	cine	îl	învinuiește	eroul	liric	de	faptul	că	iubita	nu-l	acceptă?
•	 Ce	semnifică	ultimele	două	întrebări?

2. Găsește, în text, și citește versurile care:
•				explică	cine	poartă	vina	pentru	 •				prezintă	imaginea	tinerei
					dragostea	neîmpărtășită;	 					adorate	prin	comparații;
•				exprimă	rugămintea	îndrăgostitului;	 •				conțin	metafora	referitoare	la	iubită;
•				descriu	portretul	femeii	iubite;	 •				ţi-au	plăcut	mai	mult.

3. Explică sensul sintagmelor:
Сalde șoapte, ochi plini de lacrimi și noroc, braţe reci, e-ntunecoasa renunţare.

4. Alcătuiește o  familie lexicală a cuvintelor: a	zîmbi;	vecinic;	vină.	

5. Formează șapte verbe de la radicalul a veni cu prefixele date și explică-le sensul:
par-,	 con-,	 sur-,	 pro-,	 de-,	 re-,	 inter-.

6. Selectează din text:
•			 antonime pentru cuvintele:	 •				sinonimele cuvintelor: drum,
     intri, greu, scurtei, zi, să luminezi, reci, stînga;	       apari, dragoste, gînd.

7. Alcătuiește propoziţii în care cuvintele vis și a răsări să aibă un sens propriu și  
 unul figurat.
8. Tradu în limba română îmbinările de cuvinte, precizînd dacă ele se referă la un  
 portret fizic sau moral:

•	 Хрупкая	девочка	 Copilă	…	;
•	 Нежный	ландыш	 …	;
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•	 Нежная	кожа	 …	;
•	 Нежный	возраст	 …	;
•	 С	раннего	детства	 …	;
•	 Ранняя	молодость	 …	.

9. Descrie portretul fetei, utilizînd expresii din text.

10.  Comentează starea eroului liric din text, exemplificînd cu detalii/ expresii.

Solstiţiul cuvintelor  
1. Exprimă-ţi opinia, argumentînd răspunsurile:

•	 În	poezie	este	vorba	despre	o	dragoste	la	prima	vedere?
•	 Care	ar	putea	fi	motivul	refuzului	din	partea	tinerei?
•	 Ce	simte	omul	cînd	iubește?	Dar	cînd	este	respins?
•	 Ce	l-ai	sfătui	pe	tînăr	să	facă	pentru	a	o	uita	pe	fată?
•	 Poezia	exprimă	un	sentiment	real	sau	un	vis?
•	 Există	vreo	șansă	de	a	păstra		dragostea?	Cum?
•	 Care	sînt	cele	mai	frecvente	cuvinte	de	adresare	către	iubită/	iubit?
•	 E	posibil	ca	dragostea	să	se	transforme	în	ură?	De	ce?

2. Redactează un final adecvat al poveștii de iubire din text:
a) trist sau b) fericit.

3. Continuă propoziţia, relatînd un plan de realizare a visului tău de fericire.
Dacă	aș	ști	unde	e	fericirea…

4. Comentează, succint, afirmaţia:
Orice om are nevoie de dragoste. Viaţa fără duioșie și fără iubire nu e decît un mecanism 
uscat, scîrţîitor (скрипучий) și sfîșietor (раздирающий).                                    (Victor	Hugo)

5. Lucrînd în echipe, demonstraţi:
a)	ce	domină	în	ziua	de	azi:	dragostea sau ura?
b)	extremele	dragoste	și	ură	pot	să	se	succeadă?

6. Explică sensul unuia dintre proverbele propuse (la alegere):
1.	 Degeaba ai trăit dacă pe nimeni n-ai iubit.
2.	Dragostea trebuie cucerită, nu cerșită.
3.	Ochii văd, inima cere.

6.1. Pe care dintre ele l-ai alege drept motto al poeziei? Argumentează.
6.2. Scrie echivalentele lor în limba ta maternă.
7. Reintitulează poezia, motivînd noul titlu.

Satisfacţia opţiunii  
1. Memorizează un fragment din poezie.
2. Realizează un comentariu al poveștii de iubire din text.
3. Pornind de la textul poeziei, demonstrează, într-un succint eseu, ce ar trebui să  
 învăţăm de la viaţă:

•	 Să	iubim	necondiționat?	•	Să	sperăm	fără	a	avea	îndoieli?
•	 Să	acceptăm	viaţa	cu	recunoștinţă?

4. Redactează o descriere romantică a unei tinere/ a unui tînăr, exprimîndu-ți 
idealul propriu de frumusețe.
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al eternizării iubirii

„Poemul Luceafărul – sinteză a 
iubirii eterne.“

(Tudor	Vianu)

Enigma cuvîntului 

1. Cu ce se asociază, în imaginația ta, Luceafărul?

2. Citește șirul de cuvinte: munte, haos, extraterestru, deal, oameni, rîu, soare,  
 planetă, sat, meteorit, mare, zbor, nor, păsări, stea, pustiu, oraș, rai, cos mos, livezi,  
 lună și arată cărui spațiu aparțin ele: terestru sau	celest.

2.1. Selectează două-trei cuvinte ce reprezintă propriul ideal de viață.

3. Meditează și precizează care ar fi pașii ce te-ar conduce spre realizarea lui.

Plăcerea lecturii  
1. Citește poemul și identifică simbolul ce reprezintă idealul eroinei principale.

LUCEAFĂRUL

A fost odată ca-n povești,
A fost ca niciodată,

Din rude mari împărătești,
O prea frumoasă fată.

Și era una la părinți
Și mîndră-n toate cele,

Cum e Fecioara între sfinți
Și luna între stele.

Din umbra falnicelor bolți
Ea pasul și-l îndreaptă 

Lîngă fereastră, unde-n colț
Luceafărul așteaptă.

Privea în zare cum pe mări
Răsare și străluce,

Pe mișcătoarele cărări
Corăbii negre duce.

Îl vede azi, îl vede mîni,
Astfel dorința-i gata;

El iar, privind de săptămîni,
Îi cade dragă fata.

Cum ea pe coate-și răzima
Visînd ale ei tîmple,

De dorul lui și inima
Și sufletu-i se împle.

Și cît de viu s-aprinde el 
În orișicare sară,

Spre umbra negrului castel
Cînd ea o să-i apară.

***
Și pas cu pas pe urma ei

Alunecă-n odaie,
Țesînd cu recile-i scîntei

O mreajă de văpaie.

Aurel David, 
Arborele Eminescu

Igor Vieru, ilustrație 
la poemul La steaua
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Copila să se culce,
I-atinge mîinile pe piept,

I-nchide geana dulce;

Și din oglindă luminiș
Pe trupu-i se revarsă,

Pe ochii mari, bătînd închiși
Pe fața ei întoarsă.

Ea îl privea cu un surîs,
El tremura-n oglindă,

Căci o urma adînc în vis
De suflet să se prindă.

Iar ea vorbind cu el în somn,
Oftînd din greu suspină:

– O, dulce-al nopții mele domn,
De ce nu vii tu? Vină!

Cobori în jos, luceafăr blînd,
Alunecînd pe-o rază,

Pătrunde-n casă și în gînd
Și viața-mi luminează!

El asculta tremurător,
Se aprindea mai tare

Și s-arunca fulgerător,
Se cufunda în mare;

Și apa unde-au fost căzut
În cercuri se rotește,

Și din adînc necunoscut
Un mîndru tînăr crește.

Ușor el trece ca pe prag
Pe marginea ferestei

Și ține-n mînă un toiag
Încununat cu trestii.

Părea un tînăr voievod
Cu păr de aur moale,

Un vînăt giulgi se-ncheie nod
Pe umerele goale.

Iar umbra feței străvezii
E albă ca de ceară –

Un mort frumos cu ochii vii
Ce scînteie-n afară.

– Din sfera mea venii cu greu
Ca să-ți urmez chemarea,

Iar cerul este tatăl meu
Și mumă-mea e marea.

Ca în cămara ta să vin,
Să te privesc de-aproape,

Am coborît cu-al meu senin
Și m-am născut din ape.

O, vin’! odorul meu nespus,
Și lumea ta o lasă;

Eu sînt luceafărul de sus,
Iar tu să-mi fii mireasă.

Colo-n palate de mărgean
Te-oi duce veacuri multe,

Și toată lumea-n ocean
De tine o s-asculte.

– O, ești frumos, cum numa-n vis
Un înger se arată,

Dară pe calea ce-ai deschis 
N-oi merge niciodată; 

Străin la vorbă și la port,
Lucești fără de viață,

Căci eu sînt vie, tu ești mort,
Și ochiul tău mă-ngheață.

***
Trecu o zi, trecură trei

Și iarăsi, noaptea, vine
Luceafărul deasupra ei

Cu razele-i senine.

Ea trebui de el în somn
Aminte să-și aducă

Și dor de-al valurilor domn
De inim-o apucă:
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Alunecînd pe-o rază,
Pătrunde-n casă și în gînd

Și viața-mi luminează!

Cum el din cer o auzi,
Se stinse cu durere,

Iar ceru-ncepe a roti
În locul unde piere;

În aer rumene văpăi
Se-ntind pe lumea-ntreagă,

Și din a chaosului văi
Un mîndru chip se-ncheagă;

Pe negre vițele-i de păr
Coroana-i arde pare,

Venea plutind în adevăr 
Scăldat în foc de soare. 

Din negru giulgi se desfășor
Marmoreele brațe, 

El vine trist și gînditor 
Și palid e la față; 

Dar ochii mari și minunați
Lucesc adînc himeric,

Ca două patimi fără saț 
Și pline de-ntuneric.

– Din sfera mea venii cu greu
Ca să te-ascult ș-acuma,

Și soarele e tatăl meu, 
Iar noaptea-mi este muma; 

O, vin’, odorul meu nespus,
Și lumea ta o lasă; 

Eu sînt luceafărul de sus,
Iar tu să-mi fii mireasă. 

O, vin’, în părul tău bălai
S-anin cununi de stele,

Pe-a mele ceruri să răsai 
Mai mîndră decît ele. 

– O, ești frumos, cum numa-n vis
Un demon se arată, 

Dară pe calea ce-ai deschis 
N-oi merge niciodată! 

Mă dor de crudul tău amor 
A pieptului meu coarde,

Și ochii mari și grei mă dor,
Privirea ta mă arde. 

– Dar cum ai vrea să mă cobor? 
Au nu-nțelegi tu oare

Cum că eu sînt nemuritor,
Și tu ești muritoare? 

– Nu caut vorbe pe ales, 
Nici știu cum aș începe –

Deși vorbești pe înțeles, 
Eu nu te pot pricepe; 

Dar dacă vrei cu crezămînt 
Să te-ndrăgesc pe tine,

Tu te coboară pe pămînt, 
Fii muritor ca mine. 

– Tu-mi cei chiar nemurirea mea
În schimb pe-o sărutare,

Dar voi să știi asemenea 
Cît te iubesc de tare; 

Da, mă voi naște din păcat,
Primind o altă lege;

Cu vecinicia sînt legat, 
Ci voi să mă dezlege. 

Și se tot duce… S-a tot dus. 
De dragu-unei copile, 

S-a rupt din locul lui de sus,
Pierind mai multe zile.

***
În vremea asta Cătălin,

Viclean copil de casă,
Ce împle cupele cu vin

Mesenilor la masă,
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A-mpărătesii rochii,
Băiat din flori și de pripas,

Dar îndrăzneț cu ochii,

Cu obrăjei ca doi bujori
De rumeni, bată-i vina,

Se furișează pînditor
Privind la Cătălina. [...]

***
Porni luceafărul. Creșteau

În cer a lui aripe,
Și căi de mii de ani treceau

În tot atîtea clipe.

Un cer de stele dedesupt,
Deasupra-i cer de stele –

Părea un fulger nentrerupt
Rătăcitor prin ele.

Și din a chaosului văi,
Jur-împrejur de sine,

Vedea, ca-n ziua cea dentîi,
Cum izvorau lumine;

Cum izvorînd îl înconjor
Ca niște mări, de-a-notul…

El zboară, gînd purtat de dor,
Pîn’ piere totul, totul;

Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochi spre a cunoaște,

Și vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naște.

Nu e nimic și totuși e
O sete care-l soarbe,

E un adînc asemene
Uitării celei oarbe.

– De greul negrei vecinicii,
Părinte, mă dezleagă

Și lăudat pe veci să fii
Pe-a lumii scară-ntreagă;

O, cere-mi, Doamne, orice preț,
Dar dă-mi o altă soarte,

Căci tu izvor ești de vieți
Și dătător de moarte;

Reia-mi al nemuririi nimb
Și focul din privire,

Și pentru toate dă-mi în schimb
O oră de iubire…

Din chaos, Doamne, -am apărut
Și m-aș întoarce-n chaos…

Și din repaos m-am născut,
Mi-e sete de repaos. 

– Hyperion, ce din genuni
Răsai c-o-ntreagă lume,

Nu cere semne și minuni
Care n-au chip și nume;

Tu vrei un om să te socoți,
Cu ei să te asameni?

Dar piară oamenii cu toți,
S-ar naște iarăși oameni.

Ei numai doar durează-n vînt
Deșerte idealuri –

Cînd valuri află un mormînt,
Răsar în urmă valuri;

Ei doar au stele cu noroc
Și prigoniri de soarte,

Noi nu avem nici timp, nici loc,
Și nu cunoaștem moarte.

Din sînul vecinicului ieri
Trăiește azi ce moare,

Un soare de s-ar stinge-n cer,
S-aprinde iarăși soare;

Părînd pe veci a răsări,
Din urmă moartea-l paște,

Căci toți se nasc spre a muri
Și mor spre a se naște.
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Oriunde ai apune…
Cere-mi cuvîntul meu dentîi –

Să-ți dau înțelepciune?

Vrei să dau glas acelei guri,
Ca dup-a ei cîntare

Să se ia munții cu păduri
Și insulele-n mare?

Vrei poate-n faptă să arăți
Dreptate și tărie?

Ți-aș da pămîntul în bucăți
Să-l faci împărăție.

Îți dau catarg lîngă catarg,
Oștiri spre a străbate

Pămîntu-n lung și marea-n larg,
Dar moartea nu se poate…

Și pentru cine vrei să mori?
Întoarce-te, te-ndreaptă

Spre-acel pămînt rătăcitor
Și vezi ce te așteaptă.

***
În locul lui menit din cer

Hyperion se-ntoarsă
Și, ca și-n ziua cea de ieri,

Lumina și-o revarsă.

Căci este sara-n asfințit
Și noaptea o să-nceapă;

Răsare luna liniștit
Și tremurînd din apă

Și împle cu-ale ei scîntei
Cărările din crînguri.

Sub șirul lung de mîndri tei
Ședeau doi tineri singuri:

– O, lasă-mi capul meu pe sîn,
Iubito, să se culce

Sub raza ochiului senin
Și negrăit de dulce;

Cu farmecul luminii reci
Gîndirile străbate-mi,

Revarsă liniște de veci
Pe noaptea mea de patimi.

Și de asupra mea rămîi
Durerea mea de-o curmă,

Căci ești iubirea mea dentîi
Și visul meu din urmă.

Hyperion vedea de sus
Uimirea-n a lor față;

Abia un braț pe gît i-a pus
Și ea l-a prins în brață…

Miroase florile-argintii
Și cad, o dulce ploaie,

Pe creștetele-a doi copii
Cu plete lungi, bălaie.

Ea, îmbătată de amor,
Ridică ochii. Vede

Luceafărul. Și-ncetișor
Dorințele-i încrede:

– Cobori în jos, luceafăr blînd,
Alunecînd pe-o rază,

Pătrunde-n codru și în gînd,
Norocu-mi luminează!

El tremură ca alte dăți
În codri și pe dealuri,

Călăuzind singurătăți
De mișcătoare valuri;

Dar nu mai cade ca-n trecut
În mări din tot înaltul:

– Ce-ți pasă ție, chip de lut,
Dac-oi fi eu sau altul?

Trăind în cercul vostru strîmt
Norocul vă petrece,

Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor și rece.

Mihai Eminescu, aprilie 1883 
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2. Citește informația din Portofoliul-ghid și explică tipul izvoarelor de inspirație ale 
poemului.

Solstiţiul cuvîntului  
falnic	–	măreț,	splendid	 băiat de pripas	–	приблудный
a răzima	–	a	sprijini	 a se furișa	–	красться
mreajă de văpaie – lumină strălucitoare din bob în bob	–	amănunțit,	detaliat
					avînd	forma	unei	pînze	de	păianjen	 nesățios	–	ненасытный,	жадный
a se revărsa – aici: a	se	împrăștia	 guraliv	–	care	vorbește	mult
toiag	–	жезл	 teafăr – sănătos
trestie	–	тростник	 genune – sin.	prăpastie,	hău
giulgi	–	pînză	subțire	și	fină	 deșert (adj.)	–	aici:	бесполезный,	пустой
mărgean	–	корал	 prigoniri de soarte – nenorociri
piere – aici:	dispare	 catarg lîngă catarg – aici: corăbii
marmoree	–	ca	de	marmură,	alb	 a curma – aici:	a	pune	capăt
himeric	–	фантастический	 îmbătat de amor	–	опьяневший	от	любви
crud – aici:	neîndurător	 a călăuzi	–	направлять,	сопровождать

Labirintul soluţiilor  
1. Răspunde la întrebări, utilizînd informația din text:

a)	 În	poem	se	vorbește	despre	o	fată	de	împărat	 
	 sau	despre	o	fată	din	rude	împărătești?
b)	 Luceafărul	o	îndrăgește	pe	fată?
c)	 Fata	îi	cere	Luceafărului	să	fie	muritor	ca	dînsa?	
d)	 Fata	îl	urmează	pe	Luceafăr	în	lumea	lui?
e)	 Luceafărul	răspunde	la	chemarea	fetei?
f)	 Luceafărul	este	Hyperion?
g)	 Demiurg	este	Dumnezeu?		 
h)	 Hyperion	îl	roagă	să-l	facă	muritor	sau	 
	 să-i	dăruiască	fetei	nemurirea?
i)	 Cătălina	se	îndrăgostește	de	Cătălin?
j)	 Cătălin	era	un	fiu	de	împărat?
k)	 Demiurg	îl	convinge	pe	Hyperion?
l)	 Luceafărul,	vazîndu-i	pe	îndrăgostiți,
	 le	dorește	fericire?
m)	Personajele	sînt	reale?
o)	 Poemul	este	simbolic,	alegoric?

2. Găsește în text și citește:
a)	Versurile	ce	conțin	portretul:

•	fetei	 •	al	Luceafărului	în	cele	două	ipostaze	 •	al	lui	Cătălin
b)	Informația	despre	originea:

•	Luceafărului	 •	a	Cătălinei	 •	a	lui	Cătălin
c)	Cele	trei	chemări	ale	fetei	pămîntene	adresate	Luceafărului.	Observă	în	care	dintre	
ele	are	loc	o	schimbare	a	dorinței.	De	ce?

 Portofoliu-ghid
Luceafărul	–	steaua	de	seară	și	de	
dimineață.
Izvoarele de inspirație:
Izvoare populare – basmul Fata din 
grădina de aur,	cules	de	germanul	
Richard	Kunisch	din	Ţările	Române	
(cunoscut	de	Eminescu);	
Izvoare filosofice:	filosofia	lui	
Arthur	Schopenhauer;
Izvoare cultural-mitologice: 
motive	din	mitologia	greacă,	
indiană,	creștină;
Izvoare biografice:	viaţa	poetului	
ridicată	la	nivel	de	simbol;
Izvoare din literatura universală: 
Faust	de	Goethe;	Hyperion	de	
Hölderlin;	Cain	de	Byron.
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3. Recitește, aplicînd intonația adecvată:
•	 dialogul	Luceafărului	cu	fata	de	împărat	din	primul	tablou;
•	 dialogul	dintre	Cătălin	și	Cătălina;
•	 adresarea	lui	Hyperion	către	Demiurg;	
•	 răspunsul	Demiurgului;
•	 descrierea	zborului	cosmic	al	lui	Hyperion;
•	 descrierea	tabloului	văzut	de	Hyperion	reîntors	la	locul	lui;	
•	 răspunsul	Luceafărului	la	prima	chemare	a	fetei;
•	 răspunsul	Luceafărului	la	ultima	chemare	a	fetei.

4. Comentează starea de spirit a eroinei în fiecare caz aparte.

5. Observă și remarcă în text numărul de tablouri ale poemului și intitulează-le.

5.1. Precizează ce personaje domină în fiecare tablou și ce eveniment are loc.

6. Povestește succint conținutul fiecărui tablou.

7. Lucrînd în perechi, comparați portretele celor patru personaje. Determinați  
 ce lume simbolică reprezintă:

•			Fata	din	rude	împăratești												•			Luceafărul	 •			Cătălina	 	•			Cătălin.

8. Cum crezi, de ce:
a)	Fata	refuză	lumea	Luceafărului?
b)	Cătălina	îl	acceptă	pe	Cătălin?
c)	 Îndrăgostiții	se	refugiază	în	lumea	naturii?
d)	Personajele	pămîntești	poartă	același	nume?

9. Cum îți imaginezi lumile propuse Cătălinei de Luceafăr?

9.1. Urmează-l, imaginar, în text, pe Luceafăr în zborul lui spre haosul din care s-a  
  născut și pînă la Demiurg. Prin ce te-a impresionat acest tablou?

10.  Ce simbolizează personajul simbolic Demiurg?

11.  Observă și explică:
a)	De	ce	Demiurg	este	singurul	personaj	care	nu	este	prezentat	printr-un	portret?
b)	Ce	problemă	îi	explică	acesta	lui	Hyperion?
c)	De	ce	Demiurg	refuză	să-i	dea	lui	Hyperion	„o oră de iubire“?
d)	La	ce	concluzii	personale	ai	ajuns	citind	poemul.

12.  Cum înțelegi sensul ultimei replici a Luceafărului? Explică raportul:

tu	–	„chip	de	lut“/	eu	–	„mă	simt	nemuritor	și	rece“.

13.  Exprimă-ți opinia: în ce constă drama Luceafărului? Utilizează informația din 
Barometru... de la p. 148-149.

13.1. Putem vorbi și despre o dramă a Cătălinei, a lui Cătălin? Urmărește reperele:
•	 sînt	mulțumiți	de	viața	lor	pe	pămînt;
•	 aspiră	spre	un	ideal;
•	 nu	pot	atinge	idealul.

14.  Fiind în rolul unui pictor, explică, în două-trei enunțuri, ce ai releva în portretul:
•	Luceafărului	 	•	lui	Demiurg										•	fetei	din	rude	împărătești	 		•	al	lui	Cătălin

  Utilizează adjective ce denumesc culori.
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15.  Ce sentimente îți trezesc personajele textului?  
 Răspunde selectînd determinative din șirul propus:

de	admirație
de	regret
de	jale
de	durere
de	dragoste
de	frică
de	curiozitate
de	reproș
de	rușine
de	tristețe

16.  Exprimă-ţi, succint, atitudinea faţă de fiecare personaj. Argumentează   
 răspunsul.

17.  Lucrînd în perechi, alcătuiţi povestea vieţii lui Cătălin și a Cătălinei cu final:
•			trist,	tragic;	 	 •			fericit.

18.  Recitește declaraţia de dragoste din tabloul al IV-lea și stabilește cui îi aparţine.

18.1. Caracterizează sentimentul exprimat și lexicul folosit.

19.  De ce în ultimul tablou personajele n-au nume?

19.1. Concretizează: „cei doi copii cu plete lungi, bălaie“ sînt Cătălin și Cătălina sau o  
 altă generaţie de oameni? Argumentează prin detalii din text.

20.  De ce Luceafărul, rămînînd „în locul lui menit din cer“, continuă să dăruiască 
lumină?

21.  Prin ce se deosebește un om de geniu de un om ordinar/ obișnuit:
•			idealuri?									•			erudiţie?								•			norme	etice?									•			sentimente?							•			atitudini?

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
1. Discutaţi în duet cu colegul de alături și formulaţi 4-5 idei cu privire la mesajul  
 poemului Luceafărul de Mihai Eminescu.

2. Elevii care au fost liderii discuţiei în cadrul temei formează echipa de experţi,  
 lucrează conform algoritmului și prezintă colegilor produsul:
A.  Citesc și reflectează experții: faceți cunoștință cu informația din textul propus 

și identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante ce se referă la tema, opera discutată.

B.  Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee, un aspect din cele  
identificate și pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin 
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive și interesante.

C. Experții asigură procedura de autoevaluare a activității și a rezultatelor.

Iubirea este unul dintre cele mai dorite și mai nobile idealuri ale omului. Cuvîntul 
ideal se leagă de sensul de mișcare continuă, de urcare spre înălţimi nebănuite. Această 
semnificaţie o are și poemul Luceafărul în cadrul întregii creaţii a poetului. De la o operă 

Cătălin

Cătălina

Hyperion

Demiurg
Sabin Balașa, 
Luceafărul Eminescu



149

Modulul III Literatura sub semnul schimbării valorilor: curentul literar

L
i

t
e

r
a

t
u

r
a

 r
o

m
â

n
ă

la alta, Eminescu a realizat o continuă înălţare, pînă a urcat pe cel mai înalt pisc, poemul 
Luceafărul. Poemul reprezintă o chintesenţă a întregii sale creaţii. Marile teme: iubirea, 
natura, revolta, sacrificiul, însingurarea, viziunea cosmică asupra lumii, omul de geniu – 
toate în poem se referă la existenţa omului, la idealurile lui spirituale. De aceea, generaţii 
după generaţii vor citi poemul, regăsindu-și în el visele proprii.

Poemul a fost publicat în 1883, dar poetul a început să lucreze la variantele lui din 
1872. Sensul general pe care a intenţionat să-l cuprindă este destinul nefericit al omului de 
geniu. Este o temă permanentă în creaţia poetului (Scrisoarea I, nuvela Sărmanul Dionis, 
romanul Geniu pustiu ș.a.) și în literatura universală (Goethe, Byron, de Vigny, Lermontov, 
Baudelaire ș.a.).

Poemul este o operă profund simbolică: Luceafărul este astrul ce reprezintă idealul 
spre care aspiră omul pămîntean. Simbolul acestei aspiraţii este „fata din rude mari 
împărătești“, devenită apoi Cătălina. Poetul îi atribuie calităţi de fiinţă excepţională:  
1) nobilă – „din rude mari împărătești“; 2) frumuseţe absolută – „o prea frumoasă fată“; 
3) unică – „una la părinţi și mîndră-n toate cele“; 4) are aură sacrală (de sfîntă) – „cum e 
Fecioara între sfinţi“; 5) și mai are aură celestă – „luna între stele“.

Aceste calităţi o fac pe fată să vadă valoarea Luceafărului, simbolul omului de geniu, 
care-și dăruiește generos lumina tuturor oamenilor. Aceste două personaje simbolice 
reprezintă aspiraţia permanentă (veșnică) a omului spre idealul vieţii, care este și idealul 
iubirii. Dar condiţiile lor sînt diferite: fata, deși capabilă să se transfere în lumea visului, 
în lumea ideală, este totuși o fiinţă terestră, este omul trecător, „chip de lut“, pe cînd 
Luceafărul-Hyperion, născut din haosul cosmic în timpul facerii lumii, are o existenţă 
absolută și veșnică. Autorul însuși afirmă că el „n-are moarte, dar n-are nici noroc“, deci 
nu poate fi supus timpului și ritmului vieţii terestre. Acest sens este sugerat și de numele pe 
care-l poartă – Hyperion, în limba greacă însemnînd „cel care merge pe deasupra“, cel care 
nu poate face parte din lumea terestră.

În contrast cu aceste două personaje se află Cătălin, „un paj viclean și îndrăzneţ“, care 
reprezintă omul lipsit de idealuri, omul pragmatic.

Cu toate acestea, anume Luceafărul face efortul de a-și sacrifica nemurirea în numele 
unei mari iubiri. Prin exemplul său, Luceafărul dă acestui timp un sens veșnic, cel al 
iubirii. Dacă este ca timpul trecător al vieţii umane să devină un timp veșnic, el s-ar numi 
Timpul Marii Iubiri. Numai ea îl face pe om nu doar să vadă și să aprecieze lumina, ci și să 
dăruiască lumină. Astfel este și rămîne Luceafărul. 

Aflîndu-se sub raza luminii Luceafărului, a luminii iubirii generoase, tot omul se reface, 
devine nobil, devine și el generator de lumină-iubire. Anume ea, lumina-iubire, îl va face 
pe om să se rupă din cercul strîmt al norocului și să se realizeze din plin. Acesta este unul 
dintre idealurile omului modern.

Obiectivul criticii  
1. Citește afirmaţiile și selectează argumente pentru a comenta semnificaţia  
 poemului. Consultă Portofoliul-ghid (p. 150).

Scriind Luceafărul, Eminescu a schiţat „cea mai bună autobiografie pe care un poet ar putea 
s-o prezinte sie însuși și lumii întregi“.

(Mircea Eliade)
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„Luceafărul poate fi interpretat în orice fel. E Faustul românesc…
Faust, cred, e adevăratul geamăn al Luceafărului. Și Faust, și Luceafărul dau pe faţă pe autor. 
Mărturisesc că mie unuia figura lui Eminescu îmi apare mai luminoasă, curată și îmbietoare 
din Luceafărul decît a lui Goethe din Faust.“

(Nicolae Steinhardt)
„Ceea ce este sigur pentru noi e că Luceafărul rămîne numele și figura unei drame provocate 
de o dublă aspiraţie: a ceea ce e pămîntesc spre divin și a ceea ce e divin spre pămîntesc.“

(Rosa del Conte)

Dialog intercultural  
1. Citește rezumatul poveștii Fata în grădina de aur și explică prin ce se deosebește  
 conţinutul poemului de basmul popular. Utilizează informația din Portofoliul-ghid.

Un împărat avea o fată peste seamă de frumoasă. Considerînd că nimeni nu este demn  
a-i fi soţ fiicei lui, el hotărăște s-o izoleze de lume. Împăratul construiește un palat din 
marmură și argint, înconjurîndu-l cu o grădină cu pomi de aur și flori de pietre scumpe, 
unde o închide pe fiica sa. Fata locuiește un timp în palat, dar începe să se stingă de dor. 
De frică să nu moară, slugile deschid fereastra. Într-o zi, fata e văzută de un zmeu, care 
pătrunde	în	odaie	în	chip	de	ploaie,	de	vînt	cald.	Acesta	se	îndrăgostește	de	fată.	Zmeul	
îi propune fetei s-o ia de soţie și s-o ducă într-un palat de coral, la fundul mării ori în 
înălţimea cerului, aproape de soare. Dar fata, temîndu-se de acele tărîmuri, îi cere zmeului 
să	renunţe	la	nemurirea	sa.	Zmeul	atunci	hotărăște	să	se	ducă	la	Dumnezeu	și	să-i	ceară	
să-l elibereze de nemurire.

Între timp, un fiu de împărat, Florin, îndrăgostit și el de fată, o convinge să fugă 
împreună spre împărăţia tatălui său și să trăiască fericiţi acolo.
Zmeul	îi	ajunge	din	urmă	și	prăvale	peste	fată	o	stîncă	mare,	omorînd-o.	Fiul	de	împărat,	

cuprins de jale, se stinge în Valea Amintirii.
1.1. Comentează intenția/ proiectul lui Mihai Eminescu în ce privește crearea   
  poemului.

2. Argumentează, în opt-zece rînduri, afinităţile și deosebirile dintre poemul 
Luceafărul de Mihai Eminescu și poemul Demonul de Mihail Lermontov.

Satisfacţia opţiunii  
1. Informaţi-vă din surse credibile și elaboraţi o prezentare în PowerPoint a vieţii  
 și activităţii lui Mihai Eminescu, relevînd aspectele care v-au trezit cel mai mult  
 interesul.

2.  Memorizează un fragment din poem în limita a șapte-opt strofe.

3. Descrie portretul fizic și moral al unui personaj din poem care exprimă idealul tău.

4. Comentează, într-un eseu de 10-12 rînduri, 
semnificația iubirii absolute a Luceafărului din 
poemul lui Mihai Eminescu. Utilizează infor- 
mația din Barometru... (p. 148-149).

5. Interpretează motivul interferenței dintre lumea 
terestră și cea cosmică din poem, utili zînd 
cunoștințele obținute la fizică și astronomie.

 Portofoliu-ghid
„Aceasta	este	
povestea.	Iar	
înţelesul	alegoric	
ce	i-am	dat	este	
că,	dacă	geniul	
nu	cunoaște	nici	
moarte	și	numele	
lui	scapă	de	
noaptea	uitării,	pe	
de	altă	parte,	aici,	
pe	pămînt,	nici	e	
capabil	a	ferici	pe	
cineva,	nici	capabil	
de	a	fi	fericit.	EI	
n-are	moarte,	dar	
n-are	nici	noroc.	Mi	
s-a	părut	că	soarta	
Luceafărului	din	
poveste	seamănă	
mult cu soarta 
geniului	pe	pămînt,	
și	i-am	dat	acest	
înţeles	alegoric.“	

Mihai	Eminescu
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„Esenţa realismului este negarea idealului și a tot ce 
urmează de aici.“

(Gustave Courbet)

Enigma cuvîntului 
1. Citește cuvintele din cele două coloane și unește-le cu o linie după sensul logic,  
 formînd îmbinări de cuvinte:

lume	 progresistă
privire	 reală
om obiectivă
viață	 grea
opinie	 adevărat
film	 realist
roman critică
sentiment natural
mediu	 social

1.1. Explică sensul a două-trei îmbinări de cuvinte, cu ajutorul cărora  
  să discuți despre realitatea vieții.

Labirintul soluţiilor  
1. Examinează tablourile alăturate și observă:

a)			ce	evenimente	din	viaţa	reală	reprezintă?
b)			cum	este	zugrăvită	natura?
c)			ce	trăsături	de	caracter	sugerează	chipul	fetei?

2. Exprimă-ţi opinia faţă de cele afirmate în mottoul temei de către pictorul  
 francez Gustave Courbet, cel care a creat termenul realism, precizînd:

•				Ce	înţelegi	prin	ideal?	Dar	prin	adevărul	vieții?
•				Poate	exista	o	societate,	un	om	fără	idealuri?

3. Identifică, în tabelul ce urmează, autorii și operele pe care le cunoști.

Reprezentanţi ai realismului
literatura franceză Honoré	de	Balzac,	Prosper	Mérimée,	Stendhal,	Gustave	Flaubert,	Jules	

Fleury-Husson	(Champfleury)

literatura rusă A.P.	Cehov,	L.N.	Tolstoi,	F.M.	Dostoievski,	N.V.	Gogol

literatura română N.	Filimon,	I.	Creangă,	I.L.	Caragiale,	L.	Rebreanu,	G.	Călinescu,	M.	Preda

literatura engleză Ch.	Dickens,	W.	Thackeray

literatura americană M.	Twain

3.1. Alege o operă literară studiată/citită și prezintă:
	 a)	realitatea	cuprinsă	în	text;	 b)	un	personaj	preferat.

Gustave Courbet, 
Torcătoarea adormită

Gustave Courbet, Castelul 
Shillon
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1. Elevii care au fost liderii discuţiei în cadrul temei, formează echipa de experţi,  
 lucrează conform algoritmului și prezintă colegilor produsul:

A.  Citesc și reflectează experții: faceți cunoștință cu informația din textul propus 
și identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante ce se referă la tema, opera discutată.

B.  Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee, un aspect din cele  
identificate și pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin 
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive și interesante.

C. Experții asigură procedura de autoevaluare a activității și a rezultatelor.

Personajul romantic Personajul realist

•				visător	 •				atitudine	realistă

•				idealist •				obiectiv

•				dominat	de	sentimente •				dur,	sever

•				aspectul	fizic	e	în	contrast	cu	cel	moral •				critic

•				excepţional •				caracter	tipic

•				în	evoluţie	(în	general) •				în	evoluţie	în	raport	cu	mediul

•				sentiment •				raţiune

•				meditativ,	reflexiv •				activ

1.1. Compară personajul realist preferat cu un personaj romantic dintr-o operă  
 studiată, motivînd alegerea.

1.2. Determină prin ce se deosebește personajul realist de personajul romantic,  
 utilizînd reperele din tabelul propus.

Solstiţiul cuvîntului  
1. Explică sensul expresiilor, consultînd părerea colegului sau dicţionarul   
 frazeologic:

•				a	fi	cu	picioarele	pe	pămînt;	 •				a	privi	realitatea	în	ochi.
1.1. Alcătuiește enunţuri în care să te referi la personaje literare.
2. Exprimă-ţi opinia: este bine astăzi să fii obiectiv, să lupţi pentru dreptate?
3. Reprezentaţi, într-un joc de rol, diferite personaje realiste din operele cunoscute,  
  construind dialoguri pe teme actuale.
3.1. Apreciați realizările printr-un top al personajelor reprezentate.

Satisfacţia opţiunii  
1. Prezintă, succint, un personaj/ o operă realist/ă.
1.1. Concretizează particularităţile realismului întîlnite în opera prezentată.
2. Redactați un monolog în numele unui personaj realist preferat și prezentați-l 

colegilor. Determinați un top al monologurilor.
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  „Banul agonisit e dovadă de vrednicie.“
(Ioan	Slavici)

Enigma cuvîntului 
1. Exprimă-ţi opinia:

•				pentru	ce	poate	fi	apreciată	o	persoană?	 •				ce	ar	trebui	să	facem	pentru	a	fi	învingători?

2. Citește mottoul și argumentează acordul/ dezacordul tău cu ideea exprimată.

Plăcerea lecturii  
1. Citește textul și exprimă-ţi opinia referitor la personajul principal: Mara poate fi  
 numită vrednică (demnă, destoinică)?

Mara
(fragment)

A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcuţii de ei, dar era tînără și voinică și 
harnică și Dumnezeu a mai lăsat să aibă și noroc.

…Dimineaţa Mara-și scoate șatra (палатка) și coșurile pline în piaţa de pe ţărmurele 
(fîșie de pămînt de-a lungul unei ape mari) drept al Murășului, unde se adună la tîrg 
lumea din șapte ţinuturi.

Lucrul cel mare e că Mara nu-ţi iese niciodată cu gol în cale; vinde ce poate și 
cumpără ce găsește; duce de la Radna ceea ce nu găsești  la Lipova ori la Arad și aduce 
de la Arad ceea ce nu găsești la Radna sau la Lipova. Lucrul de căpetenie e pentru dînsa 
să nu mai aducă ce a dus și vinde mai bucuros cu cîștig puţin decît ca „să-i clocească“ 
(вынашивать) marfa. Numai în zilele de Sfînta Marie se întoarce Mara cu coșurile 
deșerte la casa ei.

Sus, pe coasta unui deal de la dreapta Murășului, e mănăstirea minoriţilor, vestita 
Maria Radna. Cică e acolo în biserica aceea o icoană făcătoare de minuni, o Maică 
Precistă care lăcrămează și de a căreia vedere cei bolnavi se fac sănătoși, cei săraci se simt 
bogaţi și cei nenorociţi se socotesc fericiţi.

Mara, deși creștină adevărată, se duce și ea cîteodată la biserica aceasta, dar se 
închină creștinește, cu cruci și mătănii, cum se cuvine în faţa lui Dumnezeu. Că icoana 
face minuni, asta n-o crede, știe că o Maică Precistă nemţească nu e o adevărată Maică 
Precistă. Se închină Mara și în faţa icoanei, apoi își ia copilașii, pe care totdeauna îi poartă 
cu dînsa, îi dă puţin înainte și le zice: „Închinaţi-vă și voi, sărăcuţii mamei!“

Sînt săraci, sărăcuţii, că n-au tată; e săracă și ea, c-a rămas văduvă cu doi copii; cui, 
Doamne, ar putea să-i lase cînd se duce la tîrg? cum ar putea dînsa să stea de dimineaţă 
pînă seara fără ca să-i vadă? cum, cînd e atît de bine să-i vezi?!

Umblă Mara prin lume, aleargă sprintenă, se tîrguiește și se ceartă cu oamenii, se mai 
ia și de cap cîteodată, plînge și se plînge c-a rămas văduvă, și apoi se uită împrejur să-și 
vadă copiii și iarăși rîde.

„Tot n-are nimeni copii ca mine!“, își zice ea.

Ioan  
Slavici  

(1848 – 1925)
Prozator,	publi-

cist,	ziarist,	
pedagog	din	a	
doua	jumătate	
a	sec.	al	XIX-lea,	
începutul	sec.	al	
XX-lea.	Autorul	

unor nuvele 
realiste	despre	
viața	oamenilor	
simpli,	Nuvele  

din popor,	scrise	
cu	o	deosebită	
artă,	a	unor	

romane,	dintre	
care cel mai 

cunoscut este 
Mara.	Romanul	
a	pus	începutul	

realismului  
în	literatura	
română.	   
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…Muiere mare, spătoasă, greoaie și cu obrajii bătuţi de soare, de ploi și de vînt, Mara 
stă ziua toată sub șatră, în dosul mesei pline de poame și de turtă dulce… Copiii aleargă 
și își caută de treabă, vin cînd sînt flămînzi și iar se duc după ce s-au săturat, mai se joacă 
voioși, mai se bat, fie între dînșii, fie cu alţii, și ziua trece pe nesimţite.

Serile ea scoate săculeţul ca să facă socoteala. Niciodată însă ea n-o face pentru ziua 
trecută, ci pentru toată viaţa. Scăzînd dobînda din capete, ea pune la o parte banii pentru 
ziua de mîine, se duce la căpătîiul patului și aduce cei trei ciorapi: unul pentru zilele de 
bătrîneţe și pentru înmormîntare, altul pentru Persida  și al treilea pentru Trică. Nu e 
chip să treacă zi fără ca ea să pună fie și măcar numai cîte un creiţar (monedă mică) în 
fiecare din cei trei ciorapi; mai bucuros se împrumută pentru ziua de mîine…

Peste zi ea vede multă lume și dacă-i iese în cale vreo femeie care-i place și ca fire, și ca 
înfăţișare, ea-și zice cu tainică mulţumire: „Așa are să fie Persida mea!“ Iar dacă bărbat  e 
cel ce-i place, ea-și zice: „Așa are să fie Trică al meu!“

Era una, preoteasa de la Pecica, o femeie minunată și dulce la fire, și bogată, și 
frumoasă: ar fi spart Mara toate oalelele dacă cineva s-ar fi încumetat (осмелиться) să-i 
spună că Persida ei n-are să fie tot așa, ba chiar mai și mai. Iar preoteasa aceea stătuse 
patru ani de zile la călugăriţele din Oradea Mare: era deci lucru hotărît că și Persida are să 
stea cel puţin cinci ani la călugăriţele din Lipova.

Ioan Slavici

Labirintul soluţiilor  
1. Citește și găsește în text enunţurile unde:

a)	se	conturează	chipul	Marei;
b)	sînt	descriși	cei	trei	ciorapi;
c)	 se	vorbește	despre	atitudinea	Marei	faţă	de	religie;
d)	autorul	ilustrează	atitudinea	ei	faţă	de	copii;
e)	sînt	prezentate	ocupaţiile	Marei	în	timpul	serilor;
f)	 este	descris	portretul	fizic	al	Marei.

2. Povestește despre greutăţile vieţii pe care trebuia să le   
 depășească Mara.

3. Demonstrează, cu exemple din text, că Mara este o fire:
•				energică;	 •				grijulie;	 •				muncitoare;
•			orgolioasă/	mîndră;	 •				chibzuită;	 •				puternică;
•				practică;	 •				prevăzătoare;	 •				iubitoare.

4. Enumeră trăsăturile de caracter care au ajutat-o pe Mara să fie o învingătoare.

4.1. Comentează afirmaţia Marei:

„Banul, draga mamei, …banul e mare putere, el deschide toate ușile și strică toate legile, 
iar tu ai bani, destui bani, mulţi bani“.

4.2. Reflectează și decide: dacă Mara ar fi fost o femeie bogată, ar fi avut același  
  caracter sau altul?

5. Formulează cinci întrebări în baza textului.

6. Ce sentimente ţi-a trezit lectura:
•				de	tristeţe;	 •				de	jale;	 •				de	compătimire;	 •				optimiste;
•				de	bucurie;	 •				de	simpatie;	 •				de	invidie;	 •				varianta	proprie.
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7. Comentează expresiile:
„Dumnezeu	a	mai	lăsat	să	aibă	și	noroc.“
„Mara	nu-ţi	iese	niciodată	cu	gol	în	cale.“
„Tot	n-are	nimeni	copii	ca	mine!“

8. Demonstrează, cu exemple din text, că Mara este o mamă care-și iubește copiii.

9. Rezumă conţinutul textului:
Mara	este	
Ocupaţia	ei	de	bază	este	să	
Uneori 
Are	obiceiul	de	a	
Consider	că	

10.  Argumentează acordul/ dezacordul tău faţă de aceste afirmaţii:
•				Romanul respiră o puternică senzaţie de viaţă și adevăr.
•    Puterea este banul, banul este un criteriu de apreciere a conduitei.

Solstiţiul cuvintelor  
1. Citește alineatul ce urmează și discută cu personajul principal despre soarta 

omului:

„Nu, fata mea, zice Mara liniștită. Așa vin lucrurile în lumea aceasta: pleci în neștiute și 
te miri unde ajungi; te-apucă – așa din senin – cîteodată ceva, și te miră la ce te duce. Omul 
are data lui, și nici în bine, nici în rău nu poate să scape de ea; ce ţi-e scris, are neapărat să 
ţi se întîmple: voinţa lui Dumnezeu nimeni nu poate s-o schimbe.“

2. Propune alte titluri pentru romanul Mara:
De	exemplu:	Demonul avariţiei (zgîrceniei)
 Copiii Marei

3. Povestește-i mamei tale despre Mara și apoi relatează-le colegilor despre opinia  
 ei referitoare la acest personaj. Ce acceptă? Cu ce nu este de acord? De ce?

4. Determină valoarea romanului, aderînd (присоединяясь) la una dintre  
 aceste propuneri. Argumentează.

 a)			al	părinţilor?
	 b)			al	educatorului?
Mara	este	un	roman	 c)			al	businessmanului?
	 d)			al	tinerilor?
	 e)			al	iubirii?

5. Exprimă-ţi opinia:
a)	E	posibil	să	fii	fericit	fără	a	avea	bani?
b)	Doar	banii		aduc	respect	și	împăcare?
c)	Este	îndreptăţită	setea	de	a	avea	bani?
d)	Gîndurile,	vorbele	și	faptele	Marei	sînt	la	unison?
e)	Poate	fi	considerată	Mara	o	femeie	fericită?

5.1. Ce trăsături de caracter ale Marei rezultă din cele declarate feciorului Trică?
„Am	sa	te	scot	om,	om	de	carte,	om	de	frunte,	ca	să	nu	mai	fii	ca	tatăl	tău	și	ca	mama	ta,	ci		

să	stea	ei	(cei	bogați)	și	copiii	lor	în	faţa	ta	cum	noi	stăm	în	faţa	lor.“
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6. În critica literară, Mara a fost încadrată în mai multe tipuri de personaje. Argu-
mentează opiniile, utilizînd informații din Barometrul analitic și Obiectivul criticii.

mamei	iubitoare;
„văduvei	întreprinzătoare	și	aprige“	(G.	Călinescu);
„primei	femei-capitalist	din	literatura	română“	(N.	Manolescu);
avarului.

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
1. Elevii care au fost liderii discuţiei în cadrul temei, formează echipa de experţi,  
 lucrează conform algoritmului și prezintă colegilor produsul:
A.  Citesc și reflectează experții: faceți cunoștință cu informația din textul propus 

și identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante ce se referă la tema, opera discutată.

B.  Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee, un aspect din cele  
identificate și pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin 
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive și interesante.

C. Experții asigură procedura de autoevaluare a activității și a rezultatelor.
Mara este o precupeaţă văduvă cu doi copii: fiica Persida și feciorul Trică. Ca să-și poată 

asigura viaţa și, în special, viitorul copiilor, ea muncește din greu, adunînd banii în trei 
ciorapi; unul pentru ea, ca să-și asigure bătrîneţea și ultimul drum, unul pentru Persida, 
ca să o educe și să o instruiască să devină doamnă, și unul pentru Trică, pentru a-l vedea 
gospodar și șef al cojocarilor din zonă.

Mara este un roman al iniţierii tînărului în viața grea și al formării lui, pentru că, pe 
tot parcursul romanului, este prezentată trecerea celor doi copii, Persida și Trică, de la 
copilărie la maturitate, demonstrîndu-se procesul formării personalității umane.

Cu mult efort, Mara reușește să adune o sumă impresionantă de bani, dar aceasta o face 
zgîrcită, ea nu-i dă lui Trică sau Persidei banii necesari la nevoie.

Mara însușește meșteșugul afacerilor și devine o femeie cu stare și stimată de către toţi. 
Crezul ei: banul face omul, puterea este banul, este o normă a societății de atunci. Acestea 
sînt principiile vieţii noi și oamenii s-au lăsat conduși de ele.

În roman sînt reflectate aspectele reale din perioada trecerii la capitalism. Mara învaţă 
legea agonisirii banilor, creării surplusului prin rotaţie și a depozitării pentru situații 
importante din viață, cum sînt întemeierea unei familii, cariera, marea trecere.

 Romanul mai cuprinde și o frumoasă poveste de dragoste dintre Persida și Naţl, care 
este ameninţată de prejudecăţile societăţii. Dragostea îi ajută pe tineri să depășească 
obstacolele și ei fac o bună familie. În fond Mara este un roman despre viață.

Obiectivul criticii  
• Completează-ți cunoștințele:

„Precupeaţa Mara (мелочная торговка) e prima femeie-capitalist din literatura noastră. E o 
businesswoman. Mara se lansează în afaceri, transformînd totul în bani.“ 

(Nicolae Manolescu)Satisfacţia opţiunii  
1. Caracterizează personajul principal, utilizînd informaţia din text.
2. Prezintă, într-un discurs oral, ce ai învățat de la Mara.
3. Argumentează într-un eseu de opt-zece propoziții cum ar fi astăzi Mara.

Tipul
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realist al instinctelor umane

„Ciuleandra, pentru mine, e o operă în care se exprimă și 
se clarifică taina sufletească mare, e cazul des repetat al 
iubirii pînă la crimă…“

(Liviu Rebreanu)

Enigma cuvîntului 
1. Exprimă-ţi opinia, argumentînd-o.

•	 Consideri	că	te	cunoști	suficient	de	bine?
•	 Nu	este	periculos	să	te	îndrăgostești	doar	de	înfăţișarea	cuiva?
•	 De	ce	este	important	să	li	se	acorde	tinerilor	mai	mult	timp	pentru	a	se	cunoaște	 
	 unul	pe	altul?
•	 În	ce	constă	deosebirea	dintre	iubire	și	pasiune?
•	 Care	este,	deseori,	cauza	ruperii	relaţiilor	de	dragoste	dintre	doi	tineri?

Plăcerea lecturii  
1. Citește fragmentul și află ce s-a întîmplat cu personajul principal?

CIULEANDRA
(fragment)

I
– Taci! Taci! Taci!…
O prăvălise pe sofa și, cu genunchiul drept, îi zdrobea (sfărîma, distrugea) sînii. 

Degetele și le înfipsese în gîtul ei plin și alb parc-ar fi vrut să înăbușe (să nu se audă) un 
răspuns de care se temea. Îi simţea corpul zvîrcolindu-se (корчиться), întocmai ca sub o 
îmbrăţișare fierbinte, și zvîrcolirea îl înfuria mai nătîng (încăpățînat, supărăcios, nervos). 

– Taci!… Taci!…
Repeta același cuvînt, cu același glas horcăit (хриплый)… Ochii lui umflaţi nu vedeau 

totuși nimic, ca și cînd s-ar fi coborît peste ei un obositor văl roșu…
Într-un tîrziu, (…) într-o lucire de spaimă… privirea îl ustura ca o mustrare nesuferită:
– Ta… a…
Vruse să strige, dar acuma sunetele i se sfărîmau în cerul gurii (нёбо)…
…Ca trezit dintr-un coșmar, sări trei pași înapoi. Degetele îi rămaseră rășchirate 

(întinse în lături) și ţepene (nemișcate). Se uită împrejur năucit (ошеломленный, 
отупевший). Făcea sforţări să se orienteze… Ajunse lîngă ușa dormitorului, (…)  
uitîndu-se mereu uluit (tulburat) la sofaua pe care ea zăcea neclintită, cu capul spre 
dînsul. Cînd, după un răstimp, i se mai potoli (liniști) inima, observă că singurul zgomot 
în lume îl făcea respiraţia lui ostenită; sudorile îi curgeau pe obraji ca lacrimile. Și totuși 
mai rău îl supăra tăcerea, încît, ca s-o alunge, rosti:

– Madeleine!
Căutase să fie dulce și se înspăimîntă de glasul care parcă era al unui străin dușmănos…

Liviu  
Rebreanu  

(1885 – 1944)
Renumit	pro- 

zator	din	epoca	
inter	belică,	

autor	de	nuvele,	
romane	și	lucrări	

publicistice.	
Este	considerat	

un arhitect 
al romanului 
realist social 

(Ion,	Răscoala) 
și	un	creator	al	
romanului	psi-
hologic	de	fac-
tu ra ro ma nelor 

lui	Marcel	Proust:	
Ciuleandra,	

Pădurea spân-
zuraților	ș.a.	 

Liviu Rebreanu  
a	creat	un	model	

al romanului 
realist	în	lite-
ratura	română.  
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– Madeleine! murmură apoi din nou, cu umilinţă, ca și cînd ar fi încercat să 
ispășească o faptă printr-un cuvînt…

Acuma Puiu Faranga avu fulgerător revelaţia (descoperirea) realităţii. Ochii ei păreau  
vii, braţul ei se lăsase într-o mișcare vie – și tocmai acestea îi spuseră mai limpede că nu 
mai e nici o speranţă…

– Tată!… Tată!…
Bătrînul Policarp Faranga se ridică speriat de după birou. Văzînd pe fiul său, îl 

apostrofă (упрекнул) puţin nervos:
– Tu es fou? (în franceză: ești nebun?)
Puiu se simţi mai zdrobit… întoarse spre dînsul niște ochi stinși, rătăcitori. Se gîndea 

cum să-i spună ce s-a întîmplat și nu găsea cuvintele potrivite. Izbucni fără șir:
– Tată… am făcut… nu știu… a murit Madeleine…
Faranga, parc-ar fi primit o săgeată în inimă, se cutremură:
– Ce-ai zis?… Madeleine? Tu?… Imposibil!…

Liviu RebreanuLabirintul soluţiilor  
1. Răspunde, succint, la întrebări:

•	 Cine	sînt	personajele	textului? •	 Care	ar	fi	motivul	acestui	comportament?
•	 Unde	se	desfășoară	acţiunea? •	 Ce	sentimente	ţi-a	provocat	lectura	textului?
•	 Cui	i-a	spus	Puiu	despre	ceea	ce	s-a	
întîmplat?

•	 Ce	întrebări	te	frămîntă	acum,	după	ce	ai	citit	
fragmentul?

2. Găseste, în text, sinonime pentru cuvintele: divan, stătea întinsă, a se zbate,  
 vis urît, nemișcată, obosită, s-a liniștit, vocea, brusc, deodată, mîna, nădejde.

3. Observă detalii ce descriu:
a)			încăperea;	 b)			personajul.

4. Exprimă-ţi opinia: 
a)			Este	o	descriere	obiectivă	sau	subiectivă?	 c)			Îi	era	frică	de	tatăl	său?
b)			Crezi	că	Puiu	avea	remușcări?	Se	simţea	vinovat?	 d) 		Ce	simţea	tatăl	lui?

5. Ce poate să facă într-un asemenea caz un tată de 63 de ani (fost ministru)  
 ca să-l ajute pe singurul său copil?

6. Motivează titlul romanului, utilizînd informația din Portofoliul-ghid.

 Portofoliu-ghid 

Titlul	operei	exprimă,	totodată,	nebunia	dansului,	Ciuleandra	fiind	considerat	un	dans	dionisiac	(care	are	o	atitudine	
de	extaz,	de	zbucium,	plină	de	pasiuni),	în	care	fiecare	dintre	participanţi	își	dă	frîu	liber.	Acest	joc	mai	este	numit	
dansul destinului,	căci	mulţi	își	găsesc	sufletul	pereche,	după	cum	spune	și	personajul	romanului,	Andrei	Leahu:	
„Apoi,	prin	partea	noastră,	mai	toţi	flăcăii,	de	la	Ciuleandra,	se	însoară“. Puiu	Faranga	a	cunoscut-o	pe	Mădălina	
(Madeleine)	în	satul	ei	natal,	dansînd,	împreună,	Ciuleandra.	Acest	dans	a	devenit	un	simbol	în	roman.

(Tatăl refuză să înțeleagă faptul că singurul său fiu este un criminal; el își pusese toată 
încrederea în Puiu și îl iubea nu numai pentru că era sînge din sîngele lui, ci și pentru că 
trebuia să ducă mai departe faima acestei familii. Prin el se asigura continuitatea dinastiei. 
Pentru a evita arestarea băiatului, dar și pentru a scăpa de rușine, îi propune și îl obligă 
să se interneze într-un sanatoriu, prefăcîndu-se nebun. La sanatoriu, cei care îl însoţesc 
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îi ordonă medicului ca Puiu să nu fie tratat ca „un pacient oarecare …să aveţi grijă ca de 
ochii din cap de clientul dumneavoastră“. În spital, Puiu Faranga este urmărit de ideea 
insistentă de a-și aminti melodia dansului Ciuleandra. Acesta este și un prilej de a-și 
povesti propria istorie.)

Plăcerea lecturii  
1. Citește textul și află despre rolul pe care l-a avut dansul Ciuleandra în destinul  
 personajului principal.

II
…M-am întors după război sublocotenent, ca toată lumea… Și, îndată ce am lepădat 

uniforma, (tata) m-a prevenit că ar dori să mă vadă așezat, adică însurat!… Cum socotea 
el să dibuiască (найти) o fată pe placul lui și al meu, habar n-am…

Într-o duminică, bătrînul hotărîse să plecăm cu mașina la moșia unui unchi de-al meu 
în Argeș, la Mănești (avea niște afaceri neprevăzute)…

(La moșie, hangiul insistă că oaspeții să vadă cum se dansează Ciuleandra): „Trebuie 
să vedeţi Ciuleandra, care nicăieri nu se joacă mai strașnic ca la noi. Avem și lăutari 
anume… E ceva fain de tot!“

(Asistînd la horă, Puiu Faranga e copleșit de ritmul și frumusețea ei, el nu mai poate 
rămîne doar spectator și s-a agăţat în horă la întîmplare, prinzîndu-se cu pasiune în dans.)

…La dreapta (era) o vecină  extraordinară, o fetișcană de vreo paisprezece ani, o 
brună nespus de delicată, coborîtă parcă dintr-un tablou de Grigorescu, cu niște ochi 
albaștri, care mi-au aruncat o privire atît de stranie, că mi-a răscolit dintr-odată toate 
străfundurile inimii… Uneori, corpul fetișcanei mă atingea, și atunci eu îi strîngeam și 
mai tare mijlocul. Ea răbda strînsoarea mea, însă cu o ușoară strîmbătură, parcă-ar fi 
vrut să-mi demonstreze că nu-i face plăcere…

O ţărăncuţă ca asta să mă respingă pe mine, care în saloanele bucureștene aveam 
reputaţia de mare cuceritor de inimi femeiești?…

…Cînd s-a isprăvit Ciuleandra, eu am rămas de mînă cu ea. „Cum te cheamă, fată 
frumoasă?“ „Mădălina Crainicu“, șopti scurt, se smulse din mîna mea și alergă.

…Cînd mi-am revenit puţin în fire, am urcat în cerdac la tata și i-am zis cu hotărîre și 
însufleţire: „Papa, j' ai trouvé ce que vous désirez!“ (fr.: Am găsit ceea ce  doreați.)

…Nu era de ajuns să-mi placă mie, important era să-i placă lui… Aflarăm că 
Mădălina e fata unei văduve cu încă patru copii, femeie săracă, dar harnică și cinstită.

…Atunci tata dori s-o vadă mai de aproape… „Fata e drăguţă, nici vorbă, dar trebuie 
să mai chibzuim!“…

A treia zi, la întoarcere, hangiul ne călăuzi la mama Mădălinei… O murdărie și o 
sărăcie cum numai la noi la ţară se găsește… Tata, solemn și grav, spuse că dorește să ia 
pe Mădălina și să o mărite cu mine… Femeii nu-i venea a crede nimica (o oră de tratative 
și tîrguială)… dădu mîna cu tata și cu mine, în vreme ce Mădălina… începu să plîngă, 
aproape îngrozită: „Nu mă da, mămucă!“…

…Pe urmă Mădălina fu îmbrăcată în straiele de sărbătoare… și ne întoarserăm la 
București…

…………………………………………………………………………………………………
Liviu Rebreanu
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1. Rezumă fragmentul în cinci-șase enunţuri.

2. Găsește în text și recitește enunţurile în care:  
 a)			se	descrie	dansul	Ciuleandra; b)			este	făcut	portretul	fetei;	
	 c)			se	descriu	condiţiile	în	care	trăia	Mădălina.

3. Ce impresii ţi-a trezit lectura textului?

4. Ce rol a avut dansul Ciuleandra în destinul celor doi tineri?

5. Caracterizează unul dintre personajele textului (la alegere), completînd tabelul:

        Personajul: Caracteristici:

6. Explică succint de ce Puiu Faranga a îndrăgit-o pe Mădălina.

6.1. Exprimă-ţi atitudinea față de:
	 a)	 întîmplarea	descrisă	în	text;
	 b	 afirmaţiile	personajului	principal	din	enunțurile	subliniate	în	text;
	 c)	decizia	mamei	Mădălinei;
	 d)	afirmaţia	că,	prin	intermediul	Ciuleandrei,	Puiu	Faranga	își	arată	adevărata	față.

Plăcerea lecturii  
1. Citește fragmentul și exprimă-ţi opinia referitor la motivele faptei săvîrșite.

III
(Puiu Faranga a fost izolat cu scopul  de a-și recăpăta liniștea sufletească, însă sana-

toriul se dovedește a fi un loc mai îngrozitor decît închisoarea, deoarece aici, în singurătate, 
analizează toate întîmplările importante din viaţa sa, ceea ce îl influențează negativ.)

– Bătrînul a fost rău inspirat cînd m-a adus aici, socoti Puiu, întunecîndu-se iar… Nu 
era momentul să mă abandoneze în mîinile unui om cu totul străin sau chiar ostil…

(Întîlnirea lui Puiu Faranga cu doctorul Ursu, zilele petrecute în sanatoriu, discuţiile 
dintre cei doi, întîlnirea cu mama Mădălinei îl aduc pe Puiu la ideea că medicul a avut o 
pasiune pentru Mădălina.)

– Ai  cunoscut și pe Mădălina, doctore, nu-i așa?
– Da… eram vecini și firește c-am cunoscut-o de copilă. Dar eu am fost mai mare ca 

ea, mult, cu vreo zece ani…
– Acuma știu tot, doctore, tot! strigă Puiu… Erai acolo și Mădălina se uita spre 

dumneata, îmi amintesc perfect… Doctore, dumneata ai iubit pe Mădălina?…
– Am iubit-o mult, da… Era numai o copilă, dar am iubit-o și ca pe o soră, și ca pe o 

soţie…
– Eu totuși am iubit-o mai mult, doctore! Am iubit-o atît de mult, încît am și omorît-o!…
– Ai dreptate… Ai omorît-o chiar de două ori; întîi i-ai ucis sufletul cînd ai luat-o și a 

doua oară i-ai ucis și trupul! Așa e!…
– Acum știu și de ce am sugrumat-o, doctore! Acuma înţeleg că din pricina dumitale 

am omorît-o! Numai din pricina dumitale!…
(În final, Doctorul Ursu îl determină pe pacient să recurgă, nepregătit, la cel mai 

periculos experiment: autoanaliza necontrolată, confruntarea cu inconștientul. Medicul 



161

Modulul III Literatura sub semnul schimbării valorilor: curentul literar

L
i

t
e

r
a

t
u

r
a

 r
o

m
â

n
ă

reușește să facă o demonstraţie publică a nebuniei lui Puiu Faranga prin trei elemente: 
obsesia Ciuleandrei, declaraţia că s-a prefăcut nebun și apoi tentativa [попытка] de a-l 
sugruma [задушить], repetînd gesturile și cuvintele din seara crimei.)

Liviu Rebreanu

Labirintul soluţiilor  
1.  Răspunde, succint, la întrebări:

a)	Cine	este	autorul	operei	literare	citite?					b)	Ce	semnifică	titlul	romanului?
c) Ciuleandra	este:	nuvelă?	povestire?	roman?

2.  Exprimă-ți opinia. Romanul	dezvăluie:	

	 •	fapte	săvîrșite	conștient?		 •	evoluţia	psihologică	a	eroului?
	 •	mentalitatea	omului?	 	 •	o	mare	taină	a	iubirii?
	 •	natura	unei	boli?	 	 	•	un	studiu	de	caz?

Solstiţiul cuvîntului  
1. Identifică opere literare în care mai apare analiza psihologică.

De	exemplu,	la	autorii	W.	Shakespeare,	L.	Andreev,	F.	Dostoievski	ș.a.

2. Exprimaţi-vă opinia, lucrînd în echipe și argumentînd cu exemple din text.
a)	Drama	personajelor	(Puiu	și	Mădălina)	are	loc	din	cauza:

•			instinctului	ereditar?	 •			geloziei?	 •			lipsa	dragostei?
•			unei	întîmplări	fatale?	 •			unei	boli	psihice?	 •			varianta	ta.

b)	Poate	oare	conștiinţa	să	echilibreze	instinctul?

3.  Alege un alt titlu din cele propuse și motivează-l.
a)			Nebunul;	 c)			Egoistul;	 	 e)	Un	destin	fatal.	
b)			Nenorocirea;	 d)			Ghinionul;	 	 f)	Drama	unei	iubiri.

4.  Rezumă conţinutul romanului, concluzionînd: Ciuleandra este dansul…
•				iubirii;	 •				morţii;	 •				extazului;	 •				nebuniei;	 •				plăcerii.

5.  Comentează mottoul temei, exprimîndu-ţi acordul/ dezacordul.

Satisfacţia opţiunii  
1. Prezintă propriul punct de vedere despre istoria relatată  
 în fragmentele citite.
2. Exemplifică două aspecte realiste din operă.
3. Caracterizează protagonistul romanului.
4. Comentează semnificația dansului în roman,  
 utilizînd informația din Portofoliul-ghid. Scenă din 

spectacolul 
Ciuleandra Portofoliu-ghid 

Pornește	ca	o	horă	oarecare,	foarte	lent,	foarte	cumpătat.	Jucătorii	se	adună,	se	îmbină,	se	înșiră,	probabil	după	
simpatii,	ori	la	întîmplare,	indiferent.	Pe	urmă,	cînd	se	pare	că	oamenii	s-au	încins	puţin,	muzica	prinde	a	se	agita	și	a	
se	iuţi.	Ritmul	jocului	se	accelerează,	firește.	Jucătorii,	cuprinși	de	după	mijloc,	formează	un	zid	compact	de	corpuri	
care	se	mlădie,	se	îndoaie,	se	răsucește	și	tresaltă	cum	poruncesc	lăutarii.	Cu	cît	se	prind	mai	tare	jucătorii,	cu	atît	
muzica	devine	mai	zvăpăiată,	mai	sălbatică.	Picioarele	flăcăilor	scapără	vijelios,	schiţează	figuri	de	tropote,	sărituri	de	
spaimă,	zvîcniri	de	veselie.	Apoi,	deodată,	cu	toţii,	cu	pași	săltaţi	și	foarte	iuţi,	pornesc	într-un	vîrtej…	cînd	încoace,	
cînd	încolo,	lăutarii	pișcă	vehement	strunele,	înăsprind	și	ascuţind	sunetele	cu	cîte	un	chiot	din	gură,	la	care	încearcă	
să	răspundă	altul,	din	toiul	jucătorilor…	Acuma	șirul…	începe	să	se		strîngă,	să	se	grămădească	pînă	ce	se	transformă	
parcă	într-un	morman	de	carne	fierbinte	care	să	se	destindă	iarăși,	ostenit	ori	prefăcut,	în	tact	cuminte,	lăsînd	să	se	
vadă	feţele	roșite	și	vesele	ale	jucătorilor.
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un bilanț al vieții

Ion Druţă 
(n. 1928)

Prozator,	membru	
de	onoare	al	Aca-
demiei	Româ	ne,	
membru titular 
al	Academiei	de	

Știinţe	a	Republicii	
Moldova.	Autor	
de	nuvele	(Sania, 

Odihna, Badea 
Cireș	ș.a.),	povestiri	
(Horodiște),	romane	

(Frunze de dor, 
Povara bunătății 
noastre, Biserica 
Albă),	în	care	se	
reflectă	destinul	

basarabenilor  
de-a	lungul	

ultimelor trei 
secole	de	

is	torie.	Este	unul	
dintre	creatorii	
dramaturgiei	
moderne	în	

Re	publica	Mol-
dova:	Casa mare,	
Păsările tinereței 

noastre,	Doina	ș.a.	
Piesele	au	fost	

montate	de	multe	
teatre cu renume 
din	republică	și	din	

alte	țări.

Ultima lună de toamnă
1. A venit toamna, iar toamna a fost și rămîne a fi vremea musafirilor în Moldova. Pe 

lîngă sumedeniile (mulţimile) de griji ce poartă gospodinele la fuguţa, se mai adaugă una – 
nu cumva să le cadă musafirii pe neprins de veste…

În fiecare toamnă sîntem zguduiţi cu cîte o telegramă de acasă: „Bolnav“. „Grav 
bolnav“. „Foarte tare grav bolnav“… Firește, tata ar fi vrut să ne vadă…

Bătrînul s-a îmbolnăvit. E o fire atît de cinstită, încît nu poate face o glumă, și dacă 
mama ne sperie cu telegrame, el se îmbolnăvește numaidecît – pesemne, ca să nu tragă cu 
obrazul dacă se va întîmpla ca cineva dintre noi să vie…

– Am fost un prost, iaca n-am adunat avere. Că de-aș avea un ulcior cu galbeni ca 
moșul cela din poveste, să vezi cum mi-ar alerga odraslele (отпрыск, потомок). Dar, 
cum v-am spus, am fost prost, n-am adunat avere …

2. … (…) Din șase, cîţi sîntem, a crezut în telegramă numai Marinca. Știe carte 
puţină și crede orbește în tot ce-i scris pe hîrtie. Pune la căpătîiul tatei borcanele cu 
dulceaţă, uscături, un harbuz murat, copturi fel de fel. Tata n-o prea iubește. Cu vreo 
douăzeci de ani în urmă, măritînd-o într-un sat vecin, tata a rămas mirat că Marinca 
nu prinde rădăcini în satul cela… Pînă acuma nu-și poate uita Marinca satul copilăriei 
sale. Vine des, vine după poame, după voie bună, după minciuni și tocmai veniturile 
iestea nesocotite tata nu i le poate ierta. Oricum și oriunde ar fi mutată sămînţa neamului 
nostru, ea trebuie să prindă rădăcini. Așa crede tata că ar fi bine să fie, dar, firește, nu-i 
totdeauna întocmai așa…

(După patru zile de boală, bătrînul…) …Pare un sfînt coborît dintr-o icoană, apoi 
sfîntul începe a se supăra. Adună pe plapumă doi pumni palizi și seci. Se miră cît de puţin 
a rămas din ei, coboară fruntea și șoptește cu voce de copil nedreptăţit: 

– Dacă-i așa vorba, las’ că mă repăd eu sîngur la dînșii. Să-i întreb, cum vine asta…
Sus pe deal, deasupra satului, lîngă nucul dezbinat de trăsnet (desprins de tulpină sau 

de altă creangă), bătrînul se oprește aici ca să se joace  puţin cu  satul. Poate își lămurește 
de unde a plecat, poate își poruncește încotro să se întoarcă…

Enigma cuvîntului 
1. Preferi toamna timpurie sau tîrzie? De ce?

2. Explică sensul proverbului „Toamna se numără bobocii“, argumentînd  
 și exemplificînd răspunsul.

3. Se zice că bătrîneţea este o fereastră deschisă către toamnă.  
Comentează această afirmație, motivînd de ce bătrîneţea este asociată 
cu toamna.

Plăcerea lecturii  
1. Citește fragmentele în care vei face cunoștință cu fiecare copil al per-

sonajului principal și cu sentimentele trăite de el în ultima sa călătorie.
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La o cotitură, în lungul văii apare o fîntînă veche cu un cioroi urcat sus pe cumpănă. 
(…) Tata vine să cerceteze fîntîna. Popas. Tata hodinește. Oriîncotro ar fi pornit, de 
fiecare dată își începe drumul cu valea asta și, aici, la fîntînă, face primul popas. Poate 
hodinește, poate își amintește cum odată, demult, pe vreme de arșiţă, se întorcea el, băiat 
tînăr, cu căruţa încărcată cu snopi. Colo sub delușor era un izvoraș și stătea la facerea 
apelor o copilă cu ulciorul plin. Tata a rugat-o să-i potolească setea, și de la ulciorașul cela 
jilav am pornit noi, toţi șase.

3. … (…) Totuși, cînd pornește să ne vadă, tata începe de fiecare dată cu Frumușica, 
pentru ca să stea puţin de vorbă cu un om deștept și cuminte ce drag îi este, nici el 
nemaiţinînd  minte pentru ce anume. E un sat nici prea mare, nici mic să fie, dar de 
gospodari cum rar se întîmplă. Case așezate în rînd, de parcă ar fi fost trase cu sfoara, 
drumuri largi, pietruite, fîntîni noi, școală frumoasă, și apoi în fiecare ogradă, o ordine 
nemaipomenită… Aici, în Frumușica, trăiește Andrei, cel mai mare dintre noi. Tata, cînd 
ajunge cu vorba la el, pare a uita că și Andrei i-a fost cîndva fecior în casă. Ceea ce a fost a 
fost demult. Acum și Andrei e cărunt, are copii de însurat.

O fetișcană de vreo nouă ani, trecînd prin ogradă, îl zărește pe bătrîn, vine la fuga 
înapoi în casă…

– Mamo! Naș mulduvan ide!
Frumușica e un sat de ucraineni, și tata, care s-a împăcat cu multe pe lumea asta, nu se 

poate împăca cu gîndul că nici nora, nici nepoţii nu-i cunosc limba…
În pragul casei răsare o nevastă josuţă cu mînecile suflecate – l-a recunoscut, pornește 

spre portiţă cu mîinile ridicate sus, teatral:
– Mamonka moia ridnaia!
Intră amîndoi în ogradă. Tata vine înainte, nora în urma lui. Un băietan de vreo 

șaisprezece ani, curăţel îmbrăcat, pieptănat grijuliu, le deschide ușa din faţa casei și-i 
sărută mîna bunelului.

…Andrei era la serviciu la atelierul de reparaţie a tehnicii agricole. Un fiu chemîndu-l 
acasă, el trece pe la magazin, cumpără ceva de-ale gurii și o cămașă albă, cadou pentru 
Tatăl. Apoi o noapte întreagă stau la masă tatăl și fiul, secundaţi (însoțiți) de noră, nepoţi 
și vecini, încît Tatăl rămîne bucuros de o asemenea primire.

Bătrînul, rămînînd singur, își mîngîie creștetul:
– Las’ că-i bine… (…) Nevasta lui Andrei umblă prin casă ca un titirez (…) Vorbește 

iute, mărunţel, tata o ascultă atent, dar, neînţelegînd prea multe din cele ce-i spune ea, 
rostește blînd:

– Las’ că-i bine…

4. (…) …Tata e iarăși la drum.
– Cum de ţi-a venit în cap, tată, să treci pe la mine?
– Apoi am stat eu cu baba și ne-am gîndit…
– Hai la bucătărie, acolo e mai cald.
Gurile rele susţin că Nicolae e cel mai avut în familia noastră și se poate întîmpla 

să aibă dreptate aceste guri rele. Nicolae e magazioner la fabrica de zahăr, iar dulcele 
mai rămîne a fi o slăbiciune a moldovenilor. Ce-i drept, cu toată averea lui Nicolae, noi 
trecem rar de tot pe la dînsul. Nu s-a plîns niciodată că i s-ar fi făcut dor de noi. De venim 
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singuri, nepoftiţi, în casa lor începe sfadă. Pe cît de mult îi place lui Nicolae să se plîngă 
de sărăcie, pe atîta nevestei lui îi place să se fudulească cu toate pe cîte le are…

După ce îl așază pe un scăunaș, scoate dintr-un dulăpior făcut în perete un sac cu 
vechituri și le varsă la picioarele bătrînului. Cușme vechi, încălţăminte stricată, niște 
resturi de cojocică. Tata se uită cu multă scîrbă la vechituri, dar Nicolae se așază, începe 
așa de-o glumă a drege ba una, ba alta, și mîinile lui subţirele, deprinse cu munca ușoară, 
aţîţă mîinile noduroase ale tatei. …Tîrziu noaptea, Nicolae îi așterne tatei în bucătărie. 
(…)	Zărește	la	cingătoarea	bătrînului	un	cuţitaș	și	face	cuţitului	semn	cu	degetul	să	vie	la	
el. Cum îl vede îndeaproape, îl scapătă în buzunar, îi aduce tatei o ruginitură veche și i-o 
pune în schimb…

Tata stă noaptea întreagă cu ochii deschiși, mai frămîntînd o dată marile necazuri și 
amărăciuni trezite de Nicolae. Și îl doare pe bătrîn, și ar fi vrut să schimbe ceva, dar acum 
nu mai poţi schimba nimic, și ar fi vrut să uite ceva, dar nici de uitat nu se putea…

5. (…) Anton a fost cel mai cuminte, cel mai ascultător dintre noi. A păscut vitele 
în pădure cît era mic și trebuia să le pască, le-a păscut cînd s-a ridicat mai mărișor și-l 
rugam noi să se ducă în locul nostru, apoi tata, cînd n-avea pe cine trimite, îl trimitea tot 
pe dînsul.

(Anton a pierdut încrederea în oameni încă de tînăr. A fost înșelat în dragoste. Unicul 
său sprijin în viață a rămas pădurea.)

Și pădurea s-a răzbunat. Ni l-a luat pădurea pe Anton…
– Să nu te superi, tuţă (tată), că n-am putut să te primesc. Poate peste o vreme m-oi 

descurca și eu de cele griji, și atunci, dacă îi veni…
Adînc mișcat, tata îi răspunde, înghiţind în sec:
– De și-ar primi, dragul tatei, toţi copiii părinţii așa cum m-ai primit tu, n-ar mai fi 

supărare pe lume… Dintr-un batrîn necăjit de drumuri, frămîntat de griji se desprinde 
un om mîndru și voinic.

6. … (…) De prin clasa a șasea, Serafim umblă să se însoare și nu se mai poate 
astîmpăra. Noi, cînd ne întîlnim, îl cam luăm peste picior cu însurătoarea, dar tata nu-și 
permite să facă glume pe socoteala copiilor.

– Apoi, să te ajute Dumnezeu, măi băiete. (…) Noaptea tîrziu, Serafim își face lecţiile 
la o lumină scăzută, iar tata  stă culcat într-un pat studenţesc și licăresc a mirare, a fericire 
ochii bătrînului. Se gîndește tata – ca să vezi ce drac de băiat a crescut el la casă! Anină cu 
vorba orice fată, de parcă ar fi crescut într-un leagăn cu dînsele.

7. (…) (La naratorul-personaj, la Chișinău, tata vine cu avionul.) Acum bătrînului 
începe să-i pară rău că a urcat în avion… Numai Dumnezeu le poate privi pe toate de sus. 
Noi sîntem copiii pămîntului și trebuie să ne știm locul și măsura.

Tata trece prin clădirea aerogării, urcă într-un autobuz micuţ și prăpădit (într-o stare 
mizerabilă). E o bătaie de joc să mergi cu un asemenea autobuz după ce ai zburat cu 
avionul, e o răzbunare a celor de pe pămînt împotriva celor coborîţi din cer.

…O casă lungă cu cinci etaje, o inscripţie pe poartă – strada Lenin, 64. Bătrînul 
deschide o poartă naltă de fier, intră în curte, zîmbind trecătorilor, bănuindu-i 
(подозревая) pe toţi vecini și prieteni ai feciorului său. Urcă la etajul doi, ţintește cu 
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degetul o sonerie, dar după o mică frămîntare renunţă la ea. Cineva l-a amăgit că, dacă 
întrerupi un scriitor la un mijloc de carte, n-o mai scoate el la capăt…

Și i-am spus, și i-am scris de atîtea ori că sînt plecat la Moscova – bătrînul se face a nu 
pricepe vorbele mele și, cum vine la Chișinău, începe a mă căuta…

A urcat din fugă în tren. Abia acum își amintește că avea de gînd să cumpere ceva din 
Chișinău… Acuma tata, întorcîndu-se, va povesti tuturor vecinilor despre omul cu care a 
mers în tren, despre necazurile lui, iar acela multă vreme se va întreba în auzul tuturora 
cam cum o fi făcut tata ca s-o scoată la capăt cu șase copii risipiţi (împrăștiaţi) prin lume?!

8. (…) La marginea altui sătișor, bătrînul se oprește, repezind cușma pe ceafă în semn 
de mare mirare. Vede alături, peste gard, într-o livadă, un copac fără pic de frunze, dar 
își ţine pe crengi toată roada. Mere mari, gălbui, cu stropi de rumeneală, iar în jur livezi 
goale, degerate. E o minune pe care tata o întîlnește pentru prima oară în cei șaptezeci de 
ani. Se reazemă de gard să vadă mai bine roada copacului. Latră un cîine în ogradă, apare 
în prag un omulean puţin la trup, ceva mai tînăr decît tata.

– Auzi mata, și cum se face că nu chică (cad) merele celea?
– Apoi, pentru că au codiţe.
Omuleanul vine în livadă, alege un măr frumos, îl duce și-l întinde peste gard. Nainte 

de-a-l fi luat, tata își scarpină o tîmplă și-i spune puţin rușinat:
– Apoi, dacă vrei să-ţi faci o pomană, fă-o încaltea întreagă. Că am o babă acasă și nu 

crede pînă nu gustă…
– Poate mai ai pe cineva?
Tata coboară fruntea în jos și, înfruntînd o strașnică durere pe care n-o cunoscuse 

pînă atunci, dă moale și trist din cap în semn că nu mai are acum pe nimeni. Numai cu 
baba a rămas.

Ion Druță

Labirintul soluţiilor  
1. Formulează întrebări ca să obţii răspunsurile date:

.............................?	 Ultima lună de toamnă	a	lui	Ion	Druţă	este	o	nuvelă.

............................ ?	 Deoarece	fiii	nu	veneau	la	părinţi,	tatăl	a	hotărît	să-i		viziteze.

.............................?	 Din	șase,	cîți	sîntem,	a	crezut	în	telegramă	numai	Marinca.

............................ ?	 Cînd	pornește	tata	să	ne	vadă,	începe	de	fiecare	dată	cu	Frumușica.

.............................?	 Bătrînul	rostește	blînd:	„Las’	că-i	bine…“

.............................?	 Tata	stă	noaptea	întreagă,	gîndindu-se	cu	amărăciune	la	Nicolae.

.............................?	 Adînc	mișcat	de	înîlnirea	cu	Anton,	tata	devine	mîndru	și	voinic.

.............................?	 La	Serafim	ochii	tatei	licăresc	a	mirare	și	fericire.

.............................?	 La	naratorul-personaj,	tata	vine	cu	avionul	și	autobuzul.

.............................?	 Bătrînul	tată	vine	la	Chișinău	și	începe	a-și	căuta	feciorul	scriitor.

.............................?	 Acum	tata	va	povesti	tuturor	despre	copiii	risipiți	prin	lume.

.............................?	 Tata	coboară	fruntea	în	jos,	înfruntînd	durerea:	numai	cu	baba	a	rămas.

2. Găsește în text și citește fragmentul despre:
•	 toamnă	și	grijile	gospodarilor;
•	 așteptările	îndelungate;
•	 remușcările (căinţele)	bătrînului;
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•	 primirea	tatei	în	familia	lui	Andrei;
•	 atitudinea	tatei	față	de	Anton;
•	 sentimentul	de	singurătate	pe	care-l	trăiește	tatăl	în	final.

3. Ce sentimente ţi-a trezit lectura textului?

4. Formulează cîte două întrebări în baza fragmentelor numerotate.

5. Explică principiul numerotării fragmentelor și intitulează-le.

6. Rezumă fiecare fragment numerotat.

7. Propune un alt titlu pentru nuvela dată.

8 Caracterizează feciorii bătrînului tată, completînd tabelul:

Numele Trăsătura	de	caracter Acţiunea-argument

8.1. Dacă ar fi să-i apreciezi pe feciori, cu ce adjective l-ai caracteriza pe fiecare 
dintre ei (ospitalier, demn, educat, responsabil, restanţier, cu/ fără cei șapte ani 
de acasă, gospodar, modern, orgolios etc.)?

9. Compară-i pe feciorii Andrei și Nicolae, identificînd asemănări/ deosebiri între ei.

10.  Explică succint și argumentează răspunsurile:
a)	De	ce	Ion	Druţă	și-a	intitulat	nuvela	Ultima lună de toamnă?
b)	De	ce	bătrînul	tată	din	nuvelă	n-are	nume?	
c)	Care	este	motivul	că	fiii	vin	rar	acasă?
d)	Trebuia	nora	să	vorbească	limba	soţului?		
e)	Cu	ce	sentimente	se	întoarce	bătrînul	acasă?

11.  Motivează, prin exemple din text, hotărîrea tatei de a porni la drum:
•				dorul	mare	de	copii;	 •				dorinţa	de	a-i	mustra	pentru	
•				curiozitatea	de	a	vedea	cum	trăiesc	copiii;	 					comportamentul	lor;
•				dorința	să	mai	călătorească	puţin;	 •				frica	să	nu	moară	fără	a-i	vedea.

12.  Lucrînd în perechi, improvizaţi un dialog între:
a)			tată	și	primul	fecior,	Andrei;	 c)			tată	și	noră	(iar	fiul	–	în	calitate	de	traducător);
b)			bunic	și	nepoţi;	 d)			tată	și	mamă	despre	impresiile	de	călătorie.

Solstiţiul cuvîntului  
1. Comentează afirmaţia bătrînului: „Am	fost	un	prost,	iaca	n-am	adunat	avere…“

2. Propune cîte trei sfaturi pentru părinţi și pentru copii în vederea unei bune  
 înțelegeri între ei.

3. Care este formula acceptabilă: bătrînii mei sau părinţii mei? Motivează opțiunea.

4. Exprimă-ţi opinia:
a)	La	care	dintre	feciori	ai	vrea	să	mergi	în	vizită?	De	ce?
b)	Argumentează	afirmația	naratorului	că:	„Anton	este	cel	mai	cinstit	și	cel	mai	
ciudat	dintre	noi“.	 
c)	Pot	fi	amintirile	o	moștenire	lăsată	copiilor	de	către	părinţi?	De	ce?
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d)	Dacă	Tata	s-a	bucurat	pentru	Andrei,	s-a	simţit	bine	la	Anton,	mulțumit	la	Serafim,	 
	 este	mîndru	de	naratorul-personaj,	de	ce	afirmă	că	nu	mai	are	acum	pe	nimeni?
e)	Ce	avere	ar	trebui	să	adune	părinții	pentru	copiii	lor?

5. De care opere literare citite/ cunoscute din literatura română îţi amintește  
 nuvela? De ce?

6. Exprimă-ţi acordul sau dezacordul referitor la afirmaţiile din propoziţiile  
 subliniate în text. Argumentează și exemplifică răspunsul.

Obiectivul criticii  
1. Citește afirmaţiile și comentează-le, aducînd argumente pro sau contra.

Prin caracteristicile ei esenţiale, opera lui Ion Druţă… este în total o expresie a rezistenţei 
spirituale și morale în faţa a tot ce subminează (подрывает) naţionalul, umanul, sacrul. (...) 
Călătoria bătrînului e, de fapt, o călătorie „în sine“: ea prilejuiește (вызывает) o desfundare de 
zăcăminte spirituale nebănuite (неожиданные) și o risipire generoasă de experienţă morală.

(Mihai Cimpoi)
El (tatăl) se caută și se regăsește parţial și în Andrei, și în Anton, și în Serafim.

(Mihai Cimpoi)
Încheierea lecturii ne umple și pe noi, cititorii, de acea „strașnică durere“, alimentată de 
conștientizarea rupturii dintre copii și părinţii lor.

(Ion Ciocanu)
Nuvela Ultima lună de toamnă este o răscolitoare dramă a omului ajuns la o vîrstă 
crepusculară (de final al vieții), cînd își face un bilanţ al vieţii, un rechizitoriu (обвинительное 
заключение) dureros și nemilos.

(Andrei Hropotinschi)

Satisfacţia opţiunii  
1. Identifică două-trei aspecte din realitate, reflectate de autor în nuvelă, și explică  
 semnificația lor.

2. Comentează, în șapte-opt enunţuri, ce „lecţie“ ne oferă Ion Druţă prin nuvela  
 citită.

3. Argumentează, într-un succint eseu, afirmaţia lui Ion	Druţă:
„Limba,	istoria	și	pămîntul	sînt	cei	trei	stîlpi	pe	care	se	ţine	neamul“.

4. Argumentează, în rol de narator, rostul, semnificaţia călătoriei întreprinse  
 de Tata. Utilizează schema propusă.

Ultima călătorie-ospeţie a tatei

Întoarcerea acasă

Acasă
Fiica	

Marinca	
vine	în	
grabă 

să-și	vadă	
părintele.

Fiul	cel	
mai	mare,	
Andrei,	
mecanic.

Fiul	Nicolae,	
magazioner	
la	fabrica	de	

zahăr.

Fiul	Anton,	
pădurar.

Fiul	Serafim,	
student	la	
Școala	de	
muzică	din	
Soroca.

Chișinău,	 
fiul–personaj	

principal,	
povestitorul,

scriitor.
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și impersonale a realităţii
„Romancierii naturaliști observă și experimentează.“

(Émile Zola)

Enigma cuvîntului 

1. Exprimă-ţi opinia:
a)	Obișnuiești	să	urmărești	ceea	ce	se	petrece	în	jurul	tău:	oameni,	evenimente?	 
	 Ce	experiență	obții	drept	rezultat?
b)	Se	poate	experimenta	viaţa?
c)	 În	ce	domenii,	profesii	experimentele	sînt	necesare?	Exemplifică	răspunsul.
d)	În	ce	scop	romancierii	„experimentează“	în	operele	lor?	Utilizează	informația	 
	 din	Portofoliul-ghid.

Dialog intercultural  
1. Citește fragmentul din romanul Germinal și motivează-ţi atitudinea faţă de cele  
 citite.

* * *
Sub fereastră, jos în stradă, urletele s-au auzit deodată cu o violenţă puternică:
– Pîine! Pîine! Pîine!
– Imbecililor! spuse domnul M. Hennebeau printre dinţi, strîngînd fălcile (челюсть).
Îi auzea înjurîndu-l din pricina marilor sale venituri, făcîndu-l trîntor și burtos, 

porc murdar… Femeile au zărit în bucătărie și s-a pornit un potop de blesteme asupra 
fazanului din frigare, asupra sosurilor grase, al căror miros atrăgător le irita stomacurile 
lor goale.

– Pîine! Pîine! Pîine!

Émile Zola
(1840 – 1902)

Émile Zola –  
romancier 
francez,	cel	

mai	important	
reprezentant	al	
școlii	naturaliste	
și	o	figură	majoră	

a eliberării 
politice	a	Franţei.	
A	scris	foiletoane,	
romane: Thérèse 

Raquin	(1867),	
Nana	(1879),	

Germinal	(1885),	
Banii (1891),	

Prăpădul	(1892).	
Personalitate 
democratică	și	
teoretician al 
naturalismului.

 Portofoliu-ghid 

Naturalismul	este	un	curent	literar	care	a	promovat	aplicarea	în	artă,	literatură	a	metodelor	
știinţelor	pozitiviste:	fiziologia,	biologia,	filosofia	etc.	Scriitorii	acestui	curent	încercau	
să	reproducă	realitatea	cu	o	obiectivitate	perfectă	sub	toate	aspectele,	chiar	și	cele	mai	
urîte,	vulgare,	să	prezinte	faptele	exact	și	riguros,	fără	nici	o	interpretare	subiectivă.	Opera	
trebuia	să	se	constituie	dintr-un	„fișier“	(catalog)	documentar	de	experienţe	și	observaţii.	
Naturalismul	este	o	continuare	a	realismului,	este	copilul	lui	mai	mic.	Creatorul	lui	este	 
É.	Zola;	se	întîlnește		în	creaţia	lui	A.	Daudet,	J.	Landau,	E.	Hemingway,	W.	Faulkner,	 
J.D.	Salinger	etc.	În	literatura	română:	I.L.	Caragiale,	B.Șt.	Delavrancea,	L.	Rebreanu. 
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Ah! Spurcaţii ăștia de burghezi, o să-i îndopăm (a-i hrăni peste măsură) noi într-o  
bună zi în așa hal cu șampanie și cu trufe (cremă de ciocolată), de au să le crape bojocii 
(plămînii, aici: pîntecele) în ei!

– Pîine! Pîine! Pîine!
– Idioţilor! repetă M. Hennebeau, da ce, eu sînt fericit?
Îl cuprinse furia împotriva acestor oameni care nu înţelegeau nimic…
– Pîine! Pîine! Pîine!
Atunci, strigătul acesta îl enervă și urlă furios:
– Pîine! Asta e totul pe lume, nătărăilor (oameni cu mintea mărginită)?
Într-adevăr, el avea ce mînca, și totuși se zvîrcolea de durere…

Labirintul soluţiilor  
1. Definește evenimentul care este reflectat în fragmentul citit.

1.1. Precizează cauza care a provocat conflictul.

2. Observă și recitește enunţurile:
a)	care	exprimă	atitudinea	mulţimii	faţă	de	personajul	principal	din	fragment;
b)	care	arată	reacţia	domnului	Hennebeau.	

3. Cum crezi, cu ce se va încheia conflictul? Caracterizează, succint, această realitate.

4. Explică:
•	 De	ce	răsculaţii	au	doar	o	singură	cerinţă	–	pîine?
•	 De	ce	domnul	Hennebeau	nu	este	fericit,	deși	este	foarte	bogat?

5. Motivează intenţia autorului de a zugrăvi această viaţă dură, selectînd informaţii  
 din Portofoliul-ghid (p. 168).

6. Comentează ultima replică a lui Hennebeau: „Pîine! Asta e totul pe lume,  
 nătărăilor?“ și formulează cîteva răspunsuri, exemplificîndu-le prin observaţii  
 personale.

7. Intitulează fragmentul printr-un cuvînt din text.

8. Dacă un pictor ar reprezenta acest eveniment într-un tablou, ce culori ar utiliza?
•				Cum	ar	picta	mulţimea?
•				Ce	trăsături	fizice	ar	domina	portretul	personajului	principal?

Solstiţiul cuvintelor  
1. Lucrînd în echipe, discutaţi afirmaţia lui Émile Zola:

„Nu	trebuie	să	închidem	ochii	în	faţa	răului	sau	să	încercăm	să-l	ascundem:	dimpotrivă,	
răul	trebuie	prezentat	în	forme	cît	mai	tari.	Dacă	îl	ignori,	el	continuă,	se	dezvoltă“.

Satisfacţia opţiunii  
1. Scrie două-trei argumente prin care să demonstrezi că fragmentul citit se înca-

drează în curentul naturalismului. Utilizează informația din Portofoliul-ghid (p. 168).

2. Caracterizează succint personajul principal din fragment, utilizînd detalii.

3. Exprimă-ţi opinia despre valoarea artei naturaliste.

4. Redactează o descriere a unei persoane, a unui obiect, eveniment utilizînd două  
 principii ale naturalismului.
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Delavrancea, o poveste a zgîrcitului
„Oamenii preţuiesc cel mai mult averea și aceasta are 
cea mai mare putere la ei.“

(Euripide)

Scriitor,	orator,	
avocat	și	om	

politic,	membru	
al	Academiei	

Române.	Autor	
al	unor	nuvele	și	
povestiri	scrise	

în	maniera	
naturalismului 

(Liniște, Trubadurul 
ș.a.),	cunoscut	

dramaturg	(Apus 
de soare, Dorul, Un 

Luceafăr	ș.a.)

Barbu Ştefănescu 
Delavrancea  
(1858 – 1918) 

Enigma cuvîntului 
1. Cum crezi, tendinţa de a agonisi și a face economii, de a aduna bogăţii 

este o calitate sau un viciu? Argumentează.

1.1. Unde se află hotarul dintre acumulare și zgîrcenie?

2. Explică, printr-un enunț, sensurile cuvintelor:
a)	 zgîrcenie	–	a	se	zgîrci	–	zgîrcit	–	zgîrcilă	–	zgîrcioabă	–	zgîrie-brînză;
b)	 zgîrcit	–	avar;
c)	 zgîrcit	–	darnic,	generos.

3. Relatează despre oamenii zgîrciți pe care i-ai întîlnit în viaţă. Ce 
atitudine ai faţă de ei? Utilizează informația din Portofoliul-ghid.

4. Citește proverbele și propune situaţii adecvate de utilizare a acestora.
 •    Scumpul pentru bani ar lua și fata dracului. 
 •    Cine se bucură la avere ia fără plăcere.

5. Comentează un exemplu concret de om zgîrcit din literatură/ filme/ 
viaţa reală.

Plăcerea lecturii  
1. Citește textul și spune cu ce s-a ales Hagi-Tudose la sfîrșitul vieţii sale.

     HAGI-TUDOSE
             (fragment)

                    III
Fum pe coșul Hagiului nu s-a pomenit. Ridice viscolul nămeţii pînă la 

streșini.
Apele să îngheţe tun. Treaba lor! Hagiul nu vrea să știe de crapă pietrele la 

gerul Bobotezei, nici dacă în iulie turbează cîinii de căldură. Iarna tremură, vara 
gîfîie (пыхтит).

Toată viaţa lui, de cîte ori nepoată-sa – trăind pe lîngă dînsul – îi pomenea, la 
Crăciun, să taie și ei un porc, ca tot creștinul, bătrînul răspundea:

– Îmi face rău, nepoată, s-aud guiţînd (визжать)… Îmi face rău… C-așa sînt 
eu… milos…

– Cumpără-l, nene, tăiat gata.
Dacă așa îl aducea din cuvînt Leana, înghiţind în sec, cu gîndul la șorici, 

bătrînul răspundea liniștit:
– Un porc… carne multă… Se strică… Două guri sîntem…
Venea Paștele.

– Nene, să înroșim și noi ouă…
– Ce prostie!… Ouă roșii?… Nu e mai bine să le mănînci proaspete?… Ouă roșii, ouă stătute…

 Portofoliu-ghid 

Zgîrcit la vorbă.
A tremura pentru un ban.
A fi sac fără fund.
A fi cu brînza în garafă.
A-și mînca de sub unghie.
Bragă – băutură 
răcoritoare cu gust 
acrișor	și	miros	specific,	
preparată	din	făină	
de	mei,	de	porumb	
sau	de	secară	fiartă	
și	fermentată,	sau	
din	bucăţele	de	pîine	
fermentate	în	apă.	
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– Să roșim puţintele.
– De roșim puţintele, ardem focul degeaba, cumpărăm d-a surda (fără rost) băcanul… 

Cheltuială zadarnică… Vremuri grele!
– Da… o ciosvîrtă (un sfert) de miel…
– Miel?… Ce fel miel?… Cum miel?… Miroase a oaie… Paștele prea e în vară…
– Ce pustia (naiba) de vară, nene Tudose, nu vezi că plouă și fulguiește?!…
– Ei, fulguiește, fulguiește… tu nu vezi că nu ţine? Unde ţine? Cum cade, se topește… Eu 

mor de căldură… Uf!… uf!…
– Și eu mor de frig…
– Mori de frig… crăpi!… Așa te-am pomenit… lacomă… nemulţumitoare!
Leana tace și înghite în sec. E săracă. N-are pe nimeni. Tace, că bătrînul, de se mînie, strigă, 

trîntește ușile, apoi se aruncă în pat și se vaietă pînă la miezul nopţii, uitînd să-i dea și de pîine.
De mic copil, Hagiul fusese copil cuminte și așezat. Nu i s-auzea guriţa, nici pașii. Nu rupea 

pantofii. Nu-și zdrenţuia rochiţa. Pe ce punea mîna punea bine. Ajuns calfă la găitănărie 
(мастерская позументщика), vorbea frumos și cu patimă în mijlocul tovarășilor săi.

– De cînd eram d-o șchioapă (foarte mic) pricepusem lumea, le zicea el. Înţelesesem bine de 
tot că o cîrpă din gunoi este o muncă de om pe care te faci stăpîn dacă o pui deoparte. Și dacă 
mama îmi dădea un ban de trei ca să-mi iau un simit (covrig), eu mă uitam în ghiozdan: de 
aveam felia de pîine, sănătate bună, aveam ce mînca. Nu te saturi cu pîine? Ce-ţi trebuie simiţi? 
Și puneam banul bine. Și un ban peste altul fac doi, peste doi dacă pui altul, fac trei… Rîdeţi 
voi… rîdeţi… Da’ vînturaţi banii în mîini și veţi simţi ce răcoare ţine cînd vă e cald, și ce cald 
cînd vă e frig. E destul să te gîndești ce poţi face cu banii, ca să și guști bucuria lucrului pe care 
nu l-ai cumpărat. Ai simţit bucuria?… De ce să-l mai cumperi?… Rîdeţi voi, rîdeţi… Ce lucru 
poate fi mai luminat ca un jeratic de galbeni întinși pe o masă?… Voi rîdeţi… rîdeţi cu hohote… 
Niște risipitori (расточители)… În viaţa voastră n-o să gustaţi adevărata bucurie…

Într-o zi, o calfă, văzîndu-l cum tremură și cum i s-aprind ochii cînd vorbește de bani, i-a zis 
în glumă:

– Strîngi tu, băiete, strîngi, și într-o zi… fiut… p-aci l-e drumul… și ia-i de unde nu-s…
Tudose, la așa nelegiuire, s-a ridicat în vîrful picioarelor, a încleștat pumnii, i-a adus la gură 

și a strigat, închizînd ochii:
– Numai de veţi vîrî tot pămîntul în buzunar… numai atunci veţi fura și banii mei!… Așa să 

știţi!… Așa!… Că n-am bani… P-așa vremuri nu poţi să ai…
În sfîrșit, Tudose muncea; strîngea; nu bea; nu ochea prin mahala; mînca pîine cu bragă. 

După zece ani, ajuns la parte, după alţi cinci, tovarăș pe din două cu stăpînul său.
În primii ani de tovărășie slăbise, îngălbenise, îmbătrînise la 30 de ani. De frică și de griji, 

bolea pe picioare. Fostul său stăpîn îl luă la masă la el ca să-l mai îndrepte. Și ce frumos mînca! 
Oscior peste oscior și nimic pe oscior. Se mai întremase (însănătoșise). Erau cu toţii pe iarbă 
verde, sărbătorind și udînd cu pelin ziua de întîi mai. Jupînul i-aduse vorba:

– Tudose, nu vrei tu să-ţi găsesc o fată bună, de treabă, cu ceva zestre? Ei, și știi, un copil, doi, 
ai pentru ce trăi.

– Nu se poate, jupîne, nu se poate! Femeia, copiii cer demîncare, veșminte, învăţătură și 
n-am de unde… Ce brumă (cantitate neînsemnată, mică) am, sînt în negoţ, și banul din negoţ 
este al oricui ar voi să te înșele.

– Tudose, băiete, nu vorbi cu păcat, să nu vorbești într-un ceas rău.
Ceas rău? Își strînse fermeneaua (haină scurtă, țărănească, căptușită cu blană de oaie) la 

piept, apoi mormăi pe gînduri:
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– Nu se poate, jupîne… copiii cer pîine, îmbrăcăminte, învăţătură, și femeia… rochii… 
plimbare… scurteică de tibet (stofă de lînă)… fuste  în gherghef… Nu se poate, jupîne… să mă 
crezi că nu!…

VI
Pînă la optzeci de ani nu i s-a întîmplat nimic serios Hagiului. Nu l-a durut un dinte măcar. 

I-au căzut toţi de bătrîneţe, perzîndu-i pe unii în coaje, pe alţii în miez de pîine.
Tocmai în ăst an se puse o iarnă grea. Trosneau pomii în grădină. 
– Ar trebui să-mi dai de lemne, că înlemnim pînă mîine.
– Cum?… lemne acum?… pe frigul ăsta? P-așa frig o cioaclă (sanie mică) de lemne costă un 

galben… un galben!
Leana plecă bombănind în odaia d-alături…

A doua zi nepoată-sa îl găsi pe jumătate îngheţat. Abia putu să zică: „Leano, foc, că mor“, și 
îi întinse un bănuţ de aur, închizînd ochii. Îi fu rușine ca să nu-l vază acel ochi de aur cu cîtă 
ușurinţă îl aruncă în mîinile nemiloase ale lumii. Oftă dureros…

Pe la miezul nopţii se păru că în odaia Hagiului se tîrăște cineva. Ascultă. Auzi deslușit un 
sunet de bani.

– El e. N-a murit, șopti Leana, banii îi prelungesc viaţa. Săracu nenea Hagiu!
Liniștită puţin, se duse să se culce, tînguind încet pe nen-său Hagiu:
– Săracu, ce bogat este!
A doua zi, de dimineaţă, Leana, intrînd în odaia Hagiului, îl găsi numai în cămașe, în 

cămașa sa petec de petec, trîntit cu faţa în jos, pe aur, îngropat în galbeni, cu fruntea pe o 
grămadă de lire, cu ochii închiși. Cum îl văzu, începu să plîngă. Dar, ca prin minune, trupul 
Hagiului se cutremură. Banii sunară d-a lungul, de la picioare pînă la frunte. Săltă capul; 
deschise ochii stinși și-i îndreptă, ca niște sticle reci, asupra Leanii; bolborosi cîteva cuvinte 
nedeslușite; mușcă în vînt cu gingiile albe și izbuti să bolborosească:

– Nu te uita… închide ochii… ochii fură… închide ochii!…
Căscă gura; limba i se mototoli în gît; capul îi căzu într-o parte; picioarele i se lungiră; 

mîinile i se înfipseră în bani… și adormi de veci, cu ochii deschiși și ţintă asupra Leanii.

Cînd l-au scăldat, pe genunchi, pe piept și pe frunte se vedeau rotocoale de bani. Și i-au rupt 
pleoapele	de	sus,	și	ochii	lui	spăimîntaţi	nu	s-au	închis.	Leana	l-a	îngropat	cu	alai	mare.	Zece	
popi, archiereu, oranist (acoperămînt din pînză, purtat deasupra capului unui demnitar), colivă, 
steagul Bisericii Troiţa, flori, lumînări, zăbranice (ţesătură fină de mătase, de borangic sau de 
lînă)… Leana, privind, zicea:

– Ce frumuseţe! Bine de el!
La capul lui mergea Leana; după ea, cîţiva bătrîni, cu ctitorul la mijloc. Unul din bătrîni 

întrebă pe ctitor:
– Ce bani a lăsat?
– Un milion, răspunse ctitorul!
– Cît face un milion?
– Un milion? De zece ori cîte o sută de mii.
– Săracu Hagiu!
– Dacă ar vedea el cum se cheltuiește cu înmormîntarea lui…
– Ar muri! răspunse unul din bătrîni.
Mai multe glasuri s-auziră în depărtare: „Veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire“…

Barbu Ștefănescu Delavrancea
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1. Găsește în text fragmentul în care se vorbește despre:
•	 anotimpul	în	care	se	desfășoară	acţiunea;
•	 zgîrcenia	bătrînului;
•	 personajul	principal;
•	 scopul	vieţii	lui	Hagi-Tudose;
•	 patima	lui	Hagi-Tudose	pentru	bani;
•	 înmormîntarea	Hagiului	de	către	nepoată;
•	 atitudinea	consătenilor	faţă	de	Hagiu.

2. Ce sentimente faţă de personaje ţi-a provocat lectura textului?
a)			Nepoata:	 •				jale;	 •				compasiune;	 •				desconsiderare;
	 •				ură;	 •				admirație,	susținere;	 •				de	apreciere.
b)			Bătrînul:	 •				dezgust;	 •				tristeţe;	 •				regret;
	 •				bucurie;	 •				milă;	 •				compătimire.
2.1. Explică și argumentează răspunsul.
3. Recitește fragmentul, pornind de la cuvintele: „a doua zi… cu ochii deschiși și  
 ţintă asupra Leanii“, și observă tehnica naturalistă a descrierii: enunţarea amă- 
 nuntelor și reacţiilor fiziologice exterioare. Ce efect produc ele asupra cititorului?
4. Exprimă-ţi opinia:

•	 Autorul	a	descris	obiectiv	situaţia	reală	din	viaţă	sau	e	ceva	inventat	în	 
	 prezentarea	fenomenului	de	zgîrcenie?
•	 Nepoata	îl	îngrijea	din	motiv	că	bătrînul	avea	bani	sau	îi	era,	într-adevăr,	jale	de	el?
•	 Dacă	nepoata	ar	fi	chemat	doctorul,	bătrînul	rămînea	în	viaţă?
•	 De	ce	ochii	hagiului	erau	înspăimîntaţi	și	nu	s-au	închis?
•	 Ce	vrea	să	spună	bătrînul	prin	ultimele	lui	cuvinte:	„Nu	te	uita…	închide	ochii…	 
	 ochii	fură…	închide	ochii!…“?
•	 Cum	ar	reacționa	bătrînul	„…dacă	ar	vedea	el	cum	se	cheltuiește	cu	înmormîn- 
	 tarea	lui…“?
•	 Cum	și-ar	trăi	viaţa	bătrînul	dacă	ar	începe-o	de	la	început?

5. Ce fragmente din text te-au impresionat îndeosebi? De ce?
6. Alege, dintre titlurile propuse, unul adecvat fragmentelor și motivează-l.

•				Patima		banului	 •				Cum	îţi	vei	așterne,	așa	vei	dormi	 •				Sensul	vieţii
•				Șede	ca	dracul	pe	comoară	 •				Avarul	 •				Varianta	ta

7. Interpretează semnificaţia cuvîntului sărac din afirmațiile:
a) nepoatei:	„…banii	îi	prelungesc	viaţa.	Săracu	nenea	Hagiu!“,	„Săracu,	ce	bogat	este!“;
b)	ale	unuia	dintre	bătrîni:	„Săracu	Hagiu!“

Solstiţiul cuvîntului  
1. Cum îţi imaginezi viaţa lui Hagi-Tudose pînă la momentul descris.
2. Cum ai fi procedat în locul nepoatei? Propune cinci sfaturi pentru ea, ca să-l 

salveze pe bătrîn.
3. Pornind de la afirmaţia renumitului cîntăreţ multimilionar John	Lennon: „Cînd vei  
 muri, nu vei lua cu tine nimic, afară doar de sufletul tău“, reflectează și formulează  
 cîteva sfaturi pentru Hagi-Tudose.
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4. Cu cine dintre personajele literare cunoscute (din literatura maternă, din cea  
 universală) l-ai asemăna pe Hagi-Tudose? Ce au în comun? Care a fost finalul  
 vieţii lor?

5. Lucrînd în perechi, realizaţi un interviu cu: a) Hagi-Tudose, b) nepoata, c) autorul.  
 Interveniți cu informaţii și concluzii.

6. Comentează: ce s-ar întîmpla dacă Hagi-Tudose ar participa:
•				la	o	licitaţie?	 •				la	o	nuntă	din	zilele	noastre?	 •				la	o	masă	de	caritate?

7. Lucrînd în echipe, realizați sarcinile:
 Imaginaţi-vă	că	Hagi-Tudose	este	bunicul	vostru.	Găsiţi	argumente	pentru:	 

	 a)	a-l	îndreptăţi	sau	a-l	învinui	pentru	felul	său	de	a	fi;	b)	a-l	salva.
 Improvizaţi	un	discurs	pentru	a-l	convinge	să-și	schimbe	modul	de	viață.
 Scrieţi	o	informaţie,	pentru	revista	„Noi“,	despre	bunici	și	valorile	lor.	
  Redactați	un	text,	în	calitate	de	moștenitori,	prin	care	să	faceți	o	donaţie	unei	
case	de	copii	orfani	sau	unui	azil	de	bătrîni.

8. Exemplifică și argumentează afirmaţiile:
•	 Banii	reprezintă	binele	social	atîta	timp	cît	nu	ating	simţurile	și	spiritul,	în	caz	 
	 contrar,	efectul	devine	monstruos.
•	 Timpul	și	banii	sînt	două	condiţii	ale	bunăstării.
•	 Banii	sînt	întotdeauna	binecuvîntaţi	cînd	îi	folosești	la	fapte	bune.
•	 Zgîrcenia	e	mama	tuturor	relelor.

9. Exprimă-ţi opinia:
•	 Atitudinea	faţă	de	bani	poate	caracteriza	întru	totul	un	individ?	Argumentează	 
	 răspunsul.
•	 În	viaţa	de	toate	zilele	ai	întîlnit	oameni	ca	Hagi-Tudose?	Ce	atitudine	ai	faţă	de	ei?	 
	 Ce-ţi	place/	displace	la	ei?	De	ce?
• Există	oameni	pentru	care	banii	nu	au	nici	o	importanţă?	Cum	crezi,	ce	apreciază	 
	 ei	mai	mult?

Obiectivul criticii  
1. Dezbateţi, în echipe, maximele:

Banii sau înţelepciunea să fie mai importante, mai de preţ?
Banii sînt pentru oameni, sînge și suflet. Cine nu posedă asta, acela se plimbă ca un mort 
printre cei vii.

(Timocles, filosof grec)
Din înţelepciune provin trei lucruri: gîndire justă, vorbire fără greș și acţiune deșteaptă.

(Democrit)

Satisfacţia opţiunii  
1. Analizează succint cazul lui Hagi-Tudose și prezintă-l colegilor.

2. Rescrie sfîrșitul textului, imaginîndu-ţi un alt final.

3. Exprimă-ţi opinia, într-un discurs din opt enunţuri, referitor la rolul banilor în  
 societatea noastră.
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Citește textul și realizează sarcinile propuse. Îţi dorim succes! 

   A FI BOGAT?
    A FI BOGAT...
     A FI BOGAT!

Există oameni pentru care banii nu au nici o importanţă, ei caută în viaţă alte valori. Cei 
mai mulţi însă sînt oamenii a căror fericire depinde de banii pe care îi au în buzunar.

Putem afirma că nouă ne plac și unii, și alţii și, în același timp, nu-i acceptăm nici pe 
unii, nici pe alţii.

Atitudinea faţă de bani nu poate caracteriza întru totul un individ. Ne-ar veni destul de 
greu să spunem cine-i mai bun: băiatul care zile în șir stă cu nasul în cărţi sau cel care, din 
zori pînă seara tîrziu, spală automobile pentru a cîștiga ceva bani? Curios, povestește oare 
„eru ditul“ nostru despre cele citite colegilor săi? Cum își cheltuie adolescentul „muncitor“ 
leii cîștigaţi?

Nu este firesc ca omul să tindă spre sărăcie! El poate visa doar la bogăţie: fie spirituală, 
fie materială. Nimeni nu-și pune scopul să fie un om sărac. Spre un astfel de „scop“ viaţa te 
duce și singură. Trebuie să faci o încercare de a te ridica deasupra greutăţilor vieţii.

A fi bogat, a tinde să devii bogat – nu e rău. Pot fi rele, necinstite doar mijloacele prin 
care omul încearcă să devină bogat.

1.  Transcrie, din text, propoziţiile în care se comunică despre: 
•				sensul	fericirii	celor	mai	mulți	oameni _____________________________________ 
•				ce	poate	visa	omul	___________________________________________________
•				ce	poate	fi	mai	rău	în	încercarea	de	a	deveni	bogat	____________________________

2. Rescrie enunţul, înlocuind cuvintele subliniate prin sinonimele lor, potrivite 
contextului.
Nici	un	individ	nu-și	pune	în	viaţă	țelul să fie un om avut,	ci	de	succes.

3. Răspunde, în scris, la următoarele întrebări: 
a)	Ce	categorii	de	oameni	sînt	identificate	în	text?
b)	Cum	putem	caracteriza	un	individ	după	atitudinea	faţă	de	bani?
c)	Este	normal	ca	omul	să	tindă	spre	sărăcie?
d)	Care	dintre	sfaturile	din	text	este	cel	mai	important	pentru	tine?

4. Scrie două enunţuri dezvoltate în care cuvîntul leu să aibă sensuri diferite.
leu	(animal	sălbatic)	_____________________________________________________	
____________________________________________________________________
leu	(cu	sens	figurat)	_____________________________________________________	
____________________________________________________________________
leu	(unitate	bănească)	___________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Selectează, din text, cîte un antonim pentru cuvintele:
puţini		________________________;		sărăcie	________________________________;
oneste		________________________;	bune		________________________________	.
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5.1. Alcătuiește două propoziţii care să conţină cîte o pereche de antonime: 

6.  Scrie, în spaţiile date, cuvintele dintre paranteze:
Banii	sînt_________________dracului.
Mai	bine	sărac	și__________________,	decît	bogat	și	corupt.
Banii	și	___________au,	în	schimb	ei	cinste	n-au.
Bogăţia	adună	_____________	mulţi,	dar	neadevărați.
(tîlharii, ochiul, prieteni, curat)

6.1. Completează spațiile cu numele a cîte un personaj din operele citite, care ar cores-
punde fiecărui proverb. Argumentează.

Personajul	 Argumentul
a)  
b)  
c)  
d)	  

7. Continuă fiecare propoziţie, exprimîndu-ţi, într-un enunţ, opinia: 
Mie	îmi	plac	oamenii	care	
Eu	sînt	fericit	atunci	
Banii	n-aduc	fericirea,	deoarece	
Trebuie	să	știm	că	

8.  Construiește dialogul, formulînd cîte trei replici pentru fiecare dintre interlocutori: 
Mama:	Ce	s-a	întîmplat,	fiule?
Copilul:	M-am	plictisit	și	m-am	săturat	de	școală.
Mama: 
Copilul:	
Mama: 
Copilul: 
Mama: 
Copilul: 

9. Enumeră trei calităţi necesare pentru a deveni un om de succes, argumentîndu-le în 
cîte un enunţ. 

10. Redactează un text coerent din zece enunţuri, în care să exemplifici și să argumentezi 
alegerea:
	a)		Care	dintre	personaje:	Mara,	Hagi-Tudose;	Puiu	Faranga;	Meșterul	Manole	ori	Tata	(din	

nuvela	lui	Ion	Druță)	te-au	impresionat	mai	mult?	De	ce?
b)		Cine-i	mai	bun:	băiatul	care	zile	în	șir	stă	cu	nasul	în	cărţi	sau	cel	care	din	zori	pînă	seara		

tîrziu	spală	automobile	pentru	a	cîștiga	ceva	bani?
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notele dominante ale modernismului sînt: „O estetică a 
sincerității“ și „un simbolism verlainean“.

(Irina	Petraș)

Enigma cuvîntului 
  1. Examinează imaginile alăturate și explică:

	 	 	 a)	Ce	reprezintă	fiecare	dintre	ele?
	 	 	 b)	De	ce	aceste	imagini	au	devenit	simboluri?
	 	 	 	 •	 Ochiul cunoașterii; piramida; lumina divină.

  2. Enumeră cîteva semne-simboluri din realitatea ce te înconjoară.  
   De ce le consideri simboluri? Exemple: crucea, floarea, inelul etc.

  3. Ce simboluri reprezintă idealurile generaţiei tale? Argumentează răspunsul.

Dialog intercultural  
1. Citește poezia și identifică starea eului liric din final.

Albastră-i zarea…
Albastră-i zarea peste streșini¹ ¹– стреха
Și-așa senină,
Un arbor fruntea peste streșini
Încet și-nclină.
Și clopotul, în turn acolo,
Lin vuiește,
O pasăre, pe ram acolo,
Se tînguiește²… ²– cîntă a jale
Tu care plîngi mereu acuma, ce-ai făcut oare,
O, spune-mi unde ţi-s acuma
Anii în floare?…

Paul Verlaine (traducere de Dimitrie Anghel, poet simbolist)

Labirintul soluţiilor  
1. Explică, în tabel, cu ajutorul dicţionarului, sensul cuvintelor selectate din text.

Cuvinte-simboluri Sensul din dicţionarul explicativ Sugestia simbolică din text

zare infinitul,	idealul

arbore

frunte

clopot

pasăre

floare

Vasili Polenov, Grădina bunicii

Imagini simbolice 
(prezente pe banc-
nota de un dolar 
SUA)
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1.1. Comentează, în contextul poeziei, semnificaţia acestor cuvinte în relaţie  
  cu verbele:

•    zarea – este albastră, senină; •    clopotul – lin vuiește;
•    arborele – fruntea-încet își înclină; •    pasărea – se tînguiește.

1.2. Precizează ce calităţi noi au obţinut lucrurile din natură și cum s-a schimbat  
  semnificaţia lor.

2. Citește informaţia din Barometru... și verifică interpelarea simbolurilor din   
 text. Scrie răspunsurile în rubrica a treia din tabel (ex. 1, p. 177).

Solstiţiul cuvintelor  
1. Determină motivul principal al poeziei, selectîndu-l din lista propusă în  
 Portofoliul-ghid. Exemplifică răspunsul prin detalii din text.

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
1. Elevii care au fost liderii discuţiei în cadrul temei, formează echipa de experţi,  
 lucrează conform algoritmului cunoscut (p. 156) și prezintă colegilor produsul:

Simbolismul a apărut în Franţa, termenul fiind utilizat pentru prima oară de 
poetul Jean Moréas (1885). Poeţii simboliști receptează natura prin: intuiţii și revelaţii 
(откровения), prin stabilirea unor corespondenţe (соответствия) estetice.

Ei preferă cuvinte de mare sugestie muzicală. Simbolurile au mai multă valoare afectivă.
Principalul pentru simboliști este perceperea unui ansamblu de senzaţii senzoriale: vizuale 

(văd); auditive (aud); tactile (simt, pipăi); olfactive (gust, miros): „Parfum, culoare, sunet 
se-ngînă și-și răspund“ (Charles Baudelaire).

Poezia e definită ca arta de a simţi. Elementele naturii au afinităţi umane. Sugestia devine 
mijloc poetic de exprimare a co  res pondenţelor, a legăturilor ascunse dintre lucruri. Sugestia 
muzicii și a culorilor a fost cul tivată de simboliștii din literatura română: Al. Macedonski,  
D. Anghel, G. Bacovia ș.a.

Simboliștii caută armonia prin muzicalitatea sau sonoritatea cuvintelor, prin ritm 
interior, repetiţii, refrene, laitmotive ori folosirea unor vocale sau consoane.

 Portofoliu-ghid 

Teme	și	motive	
tipic	simboliste:	
•	iubirea	–	ten	sio-
nată;
•	tîrgul provincial – 
loc	al	izolării;
•	natura – loc al 
corespondenţelor;	
•	nevroza;
•	descompunerea 
materiei;
•		obsesia culorilor: 
alb,	violet	–	stări	
sufletești;
•	instrumente 
muzicale,	ale	căror	
sunete	exprimă	
stări	sufletești.

Cultivă solitudinea, decoruri și peisaje autumnale (ploi, ceţuri, corbi).
Ei preferă versul alb, fără constrîngeri (ограничения), curgător.
În general, ei au pus în prim-plan simbolurile, descoperindu-le noi semnificații. 

În felul acesta, simbolismul se impune ca un curent inovator, în opoziţie cu cele 
existente în epocă: naturalismul și parnasianismul.

2. Identifică, în text, și alte trăsături simboliste, comentînd efectul lor asupra 
cititorului.

Satisfacţia opţiunii  
1. Citește două poezii din autorii simboliști ruși (A.	Belîi,	V.	Briusov,	Al.	Blok,	 
	 F.	Sologub) și argumentează prezența elementelor simboliste în aceste texte.
2. Demonstrează, într-un articol pentru gazeta de perete a școlii, că   
 simbolismul este un curent înnoitor.
3. Argumentează mottoul temei prin idei proprii.
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Alexandru Macedonski

Enigma cuvîntului 
1. Explică ce simbolizează rozele pentru tine. Alege răspunsul:

•				dragostea;	 •				armonia;
•				frumuseţea;	 •				frumosul	și	urîtul	–	noţiuni	relative.

1.1. Utilizează informația din Portofoliul-ghid.

Plăcerea lecturii  
1. Citește poezia și exprimă-ţi opinia: poate oare natura să menţină frumusețea  
 acestor flori frumoase?

Rondelul rozelor ce mor
E vremea rozelor ce mor,
Mor în grădini, și mor și-n mine –
Ș-au fost atît de viaţă pline,
Și azi se sting așa ușor.

În tot, se simte un fior.
O jale e în orișicine.
E vremea rozelor ce mor –
Mor în grădini, și mor și-n mine.

Pe sub amurgu-ntristător,
Curg vălmășaguri¹ de suspine, ¹– în dezordine
Și-n marea noapte care vine
Duioase-și pleacă fruntea lor… –

E vremea rozelor ce mor.
  Alexandru Macedonski

Labirintul soluţiilor  
1. Exprimă-ţi opinia: ce reprezintă rozele în poezie:

		 •				lumea	vegetală?	 •				spirite	umane?	 •				frumosul?	 •				fragilitatea?

Poet,	prozator	și	
dramaturg;	șef	al	
cenaclului literar 
„Literatorul“	și	
teoretician al 
simbolismului.	
Ciclurile	de	

poeme	Nopțile 
și	Poema 

rondelurilor 
marchează	

începutul	sim-
bo	lismului	în	

literatura	română.

Alexandru  
Macedonski 
(1854 – 1920)

Henri Fantin-Latour, 
Trandafiri roz și albi

 Portofoliu-ghid 
Rondelul:	poezie	cu	formă	fixă;	alcătuită	din	13	versuri;	are	doar	două	rime;	primele	două	versuri	(refrenul)	 
se	reiau	în	poziția	a	șaptea	și	a	opta,	iar	ultimul	vers	este	identic	cu	primul.	
Au	scris	rondeluri:	
• în literatura universală:	Charles	d'Orléans,	Fr.	Villon,	Clément	Marot,	Th.	de	Banville,	G.	D'	Annunzio.
• în literatura română:	Alexandru	Macedonski,	Leonid	Dimov.
Roza	e	un	simbol	al	conștiinţei	de	sine,	este	floarea	albastră	pe	care	o	aducea	în	oglinda	conștiinţei	de	sine,	
în	fîntîna	sufletului,	zeiţa	Isis.	E	momentul	corespondenţei	dintre	spirit	și	natură.	De	aici	sentimentul	de	
duioasă	melancolie	cu	care	natura,	odată	cu	poetul,	plînge	despărţirea.
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•				tristeţe?	 •				dor?	 •				milă?
•				nostalgie?	 •				regret?	 •				varianta	ta.

3. Cum crezi, ce simbolizează roza? Alege varianta potrivită și comenteaz-o,   
 utilizînd informația din Barometru...:

•				imaginea	sufletului;	 •				nemurirea;
•				puterea;	 •				iubirea	curată;
•				învierea;	 •				varianta	proprie.

4. Comentează semnificaţia versurilor, alegînd una dintre sugestii:
a)   „E vremea rozelor ce mor“	înseamnă:
	 a)	toamnă;
	 b)	timp	ploios;
	 c)	despărţire.

b)   „Mor în grădini și mor și-n mine…“
	 a)	corespunde	anotimpului;
	 b)	corespunde	atmosferei	din	natură;
	 c)	corespunde	stării	sufletești	și	naturii.

c)   „Și-au fost atît de viaţă pline…“	Au	fost:	
	 a)	sănătoase;
	 b)	puternice;
	 c)	vesele;
	 d)	iubite.

5. În ce relații semantice se află cuvintele:
•				mor	–	se	sting;	 •				jale	–	suspine;
•				amurg	–	apus;	 •				noapte	–	zi.

6. Ce semnificaţie are, în poezie, cuvîntul noapte:
a)			o	petrecere	veselă;	 c)			sosirea	morţii;
b)			o	întîlnire	plăcută;	 d)			varianta	ta.

7. Continuă propoziţia: „Se simte un fior în tot, în…“

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
În poezie se sugerează momentul desprinderii de lumea exterioară, senzorială și al adîncirii 

în lumea interioară. Natura nu mai poate reţine spiritul. Este o moarte cosmică. Devenit 
conștient de sine, spiritul se izolează, se desprinde de lume. El nu mai participă la drama 
naturii, a nașterilor și morţilor succesive, nu se mai încorporează (включается). Rozele sînt 
spiritele umane care se întorc în somnul etern, ca un proces legic.

8. Precizează: cine ar putea fi acel „orișicine“? Argumentează răspunsul.

Satisfacţia opţiunii  
1. Pregătește poezia pentru a o recita cu intonația adecvată.
2. Comentează semnificația simbolică a rozelor din poezia lui Al. Macedonski,  
 comparînd-o cu semnificația pe care o au trandafirii în viața ta proprie.
3. Caută pe internet și selectează o melodie adecvată pentru mesajul poeziei. 

Argumentează alegerea. 
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Enigma cuvîntului 
1. Știai că denumirea lunii decembrie provine din limba latină, de la cifra zece? 

De ce? Informează-te din Portofoliul-ghid (p. 182).

2. Construiește un cluster din cuvinte ce se referă la luna decembrie.

3. Relatează cea mai memorabilă amintire proprie legată de luna decembrie.

 N.B.  a uita = a nu-și (mai) aduce aminte (cheia, cuvintele, numerele...)
   a se uita = a privi

Plăcerea lecturii  
1. Citește poezia și urmărește experienţa trăită de eul liric în luna decembrie.

                                Decembre 
Te uită cum ninge decembre...
Spre geamuri, iubito, privește –
Mai spune s-aducă jăratec   (горячие угли)
Și focul s-aud cum trosnește.  (трещит)

Și mînă fotoliul spre sobă,   (толкать; печка)
La horn să ascult vijelia,  (печная труба; furtună) 
Sau zilele mele – totuna –   (la fel) 
Aș vrea să le-nvăţ simfonia.

Mai spune s-aducă și ceaiul,
Și vino și tu mai aproape, –
Citește-mi ceva de la poluri,   (полюс) 
Și ningă... zăpada ne-ngroape.

Ce cald e aicea la tine, 
Și toate din casă mi-s sfinte, –
Te uită cum ninge decembre...
Nu rîde... citește nainte. 

Decembre de George Bacovia, o binecuvîntare 
a iubirii eterne

Decembrie

iarna

??

?

?

?
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Mai spune s-aducă și lampa – 
Te uită, zăpada-i cît gardul,   (забор, ограда)  
Și-a prins promoroacă și clampa.    (изморозь, иней; [reg.] clanţă – щеколда)

Eu nu mă mai duc azi acasă... 
Potop e-napoi și nainte, 
Te uită cum ninge decembre... 
Nu rîde... citește nainte.

2. Exprimă, în două enunţuri, impresiile pe care le-ai avut în timpul lecturii.

Labirintul soluţiilor  
1. Verifică informaţia din text și răspunde la întrebări:

•	 Unde	are	loc	evenimentul	din	poezie?
•	 Cui	se	adresează	eul	liric?
•	 Ce-o	îndeamnă	eul	liric	pe	iubita	sa?	
•	 Ce-și	dorește	eul	liric?
•	 Ce	atmosferă	domnește	în	odaie?
•	 Cum	este	timpul	afară?
•	 Care	este	atitudinea	iubitei?
•	 Ce-i	propune	eul	liric	iubitei	în	finalul	poeziei?

2. Recitește versurile în care:
a)	eul	liric	îi	cere	iubitei	să	refacă	atmosfera	din	odaie;
b)	eul	liric	menţionează	scopul	acestor	schimbări;
c)	se	descrie	timpul	de	afară;
d)	sunt	comparaţii,	metafore,	hiperbole.

3. Explică expresiile din textul poeziei:
•		Ninge decembre; focul trosnește; să-nvăţ simfonia; toate din casă mi-s sfinte;  
potop e-napoi și-nainte,

3.1. Transcrie, din text, patru cuvinte din cîmpul semantic al iernii.
4. Descrie, cu detalii din text, atmosfera din odaie.
4.1. Concretizează semnificaţia acestuia în raport cu:

a)	eul	liric;		 b)	iubita;		 c)	timpul	de	afară.
5. Comentează starea eului liric, în baza semnificaţiei verbelor: 

s-aud focul; s-ascult vijelia; să-nvăţ simfonia; ningă... zăpada ne-ngroape.
6. Consultă opinia colegului și exprimați-vă părerea: de ce eul liric îi cere iubitei să  
 citească nainte?
7. Compară semnele spaţiului exterior din poezia Decembre cu cel din poezia 

Lacustră de George Bacovia. Formulează două concluzii. 

 Portofoliu-ghid 
•				În	limba	latină	zece este decem,	luna	decembrie	numindu-se	astfel,	deoarece	vechiul	calendar	roman	se	
compunea	din	zece	luni,	a	zecea	fiind	decembrie.	Această	tradiţie	s-a	păstrat	în	toate	cazurile	reformelor	
caledaristice,	pînă	în	zilele	noastre.
•				Elegia	–	specie	a	genului	liric,	caracterizată	prin	exprimarea	unui	sentiment	de	tristețe,	de	regret,	de	
melancolie.	Mai	tîrziu	a	început	să	exprime	sentimente	complexe.	
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1. Observă, în text, ce cuvinte/ expresii se repetă. Cum crezi, de ce ? 
2. Explică efectul ninsorii neîncetate și abundente.

3. Interpretează expresiile, introducîndu-le în noi enunţuri.
 

4. Comentează relaţiile dintre situaţiile expuse în coloana A și cele din coloana B:
                A         B

•		Mai	spune	s-aducă	jăratec		 Și	focul	s-aud	cum	trosnește
•		Și	mînă	fotoliul	spre	sobă		 La	horn	să	ascult	vijelia	
•		Mai	spune	s-aducă	și	ceaiul		 Citește-mi	ceva	de	la	poluri	 
			Și	vino	și	tu	mai	aproape,		 Și	ningă...	zăpada	ne-ngroape.
•		E	ziuă	și	ce	întuneric...			 Mai	spune	s-aducă	și	lampa	
•		Potop	e-napoi	și	nainte,			 Eu	nu	mă	mai	duc	azi	acasă...
•		Te	uită	cum	ninge	decembre...			 Nu	rîde...	citește	nainte.

5. Lucraţi în echipe și demonstraţi că în poezia Decembre aţi descoperit elemente 
caracteristice simbolismului. 
I. Reactualizaţi particularităţile operelor simboliste, consultînd informaţia din 
Barometru... (p. 178) și consultaţi membrii echipei în calitate de experţi. 
II. Determinaţi semnificaţia spaţiului, selectînd reperele din cele propuse și 
exemplificîndu-le cu detalii din text: 
a)	dimensiunile;		 b)	cromatica;		 c)	sunetele.	
III. Interpretaţi semnele timpului în poezie:
a)	titlul;															b)	muzica;																	c)	fenomenele	naturii;									d)	lectura.
IV. Comentaţi starea eului liric, provocată de:
a)	fenomenele	naturii;		 b)	prezenţa	iubitei;		 c)	dorinţe;	
d)	cromatică;		 e)	muzică;		 f)	lectură.
V. Argumentaţi prin ce v-a impresionat sentimentul iubirii în poezie, prezența 
per sonajelor lirice ca simboluri etc., comparînd textul lui Bacovia cu o poezie 
eminesciană cunoscută.

Obiectivul criticii  
 1. Citește afirmaţia și dezvolt-o prin două-trei idei proprii și exemple din poezia 

Decembre.
„Din lirica bacoviană, orice forţă demiurgică este absentă. Demiurg s-a mistuit 
(s-a făcut nevăzut; s-a ascuns) în gol și singură natura e prezentă... Pentru Bacovia, 
plînsul este tînguire (exprimarea unui adînc regret) cosmică.“               

(Nicolae Balotă)

tandru	
binecuvîntat		 vîrtej
infernal		 miros	
cu	flori		 potop	
ca-n	rai		 impresie	
divin		 avalanșă
cu	dor

Ninge de ninsoare
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Poezia Decembre este una dintre cele mai frumoase din creaţia lui George Bacovia și din 
literatura română. E un text în care domină motivul dragostei, însă interpretat dintr-o per-
spectivă foarte originală. Eul liric își dorește o trăire profundă a acestui sentiment și de ace-
ea caută să coreleze trăirea interioară cu cea exterioară. 

Autorul creează două spaţii: unul exterior al naturii, „potopul de ninsoare“, care e gata să 
îngroape sub zăpadă casa, odaia, ce simbolizează planul interior. Natura creează, așadar, un 
spaţiu închis, caracteristic pentru universul liric al poeziei bacoviene: „E ziuă și ce întune-
ric“. Spaţiul exterior este indefinit din cauza ninsorii ambundente și continui, avînd propor-
ţii uriașe, cosmice – o hiperbolizare a fenomenului naturii, ce cauzează o senzaţie de teamă, 
de pericol, dar și de măreţie („simfonia“ vijeliei și a vieţii, a „zilelor mele“). 

În centru se află al doilea spaţiu, „odaia caldă“, cu lucruri și obiecte dragi, chiar „sfinte“, 
care-i creează eului liric un comfort sufletesc și unde cei doi îndrăgostiţi își trăiesc povestea 
iubirii. De aceea eroul liric încearcă să-și protejeze iubirea, îndemnîndu-și iubita să refacă acest 
al doilea spaţiu, cel interior, în care să domine lumina („mai spune s-aducă și lampa“) și căldu-
ra sufletească, sugerată de anumite lucruri-simboluri: fotoliul, focul, soba, ceaiul ș.a. Acestea ar 
trebui să creeze un echilibru, dar „zăpada-i cît gardul/ Și-a prins promoroacă și clampa“.

Cititorul simte totuși o tristeţe, o melancolie, care prevestesc un sfîrșit dramatic, în  
dezastru universal, intuit doar de eul liric, care-și avertizează iubita: „nu rîde, citește nain-
te... despre poluri“. În acest context, titlul devine un simbol al destinului neîndurător, tragic 
al omului. În poezie se relevă profunda unitate dintre om și univers, bazată pe legea armoni-
ei și a echilibrului, un motiv dominant al corespondenţelor dintre stările sufletești umane și 
natura cosmică. Motivul dominant al corespondenţelor dintre stările sufletești ale poetului 
și natură dă textului un ton de elegie, însă poezia este și o meditaţie simbolistă, deoarece 
toate sînt o serie de simboluri în împrejurări simbolice. 

Satisfacţia opţiunii  
1. Memorizează poezia și propune varianta ta de recitare prin care să sugerezi 

propria atitudine faţă de povestea eului liric.

2. Comentează mesajul poeziei în raport cu una dintre afirmaţii: 
 a) Dra gos tea este o pri e te nie care cîntă. (Joseph Campbell)
 b) Iubirea adevărată este eternă și infinită. Este egală și pură. (Honoré de Balzac)
3. Ascultă o variantă muzicală a textului, interpretat de Nicu Alifantis și 

comentează corespondenţa dintre atmosfera poeziei și muzică.

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
1. Elevii, care au fost liderii discuţiei în cadrul temei, formează echipa de experţi,  
 lucrează conform algoritmului și prezintă colegilor produsul:

A.  Citesc și reflectează experții: faceți cunoștință cu informația din textul propus 
și identificați, consultîndu-vă reciproc, care sînt ideile, aspectele importante,  
interesante ce se referă la tema, scriitorul, opera discutată.

B.  Experții construiesc și ghidează comunicarea: alegeți cîte o idee, un aspect din cele  
identificate și pregătiți explicarea, discuția acesteia cu ceilalți colegi de clasă prin 
diverse tehnici, metode pe care le considerați interactive și interesante.

C. Experții asigură procedura de autoevaluare a activității și a rezultatelor.
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Enigma cuvîntului 
1. Enumeră cîteva lucruri, fenomene ale naturii, pe care le consideri frumoase, le 

admiri. Motivează alegerea.

2. Ce calităţi, trăsături are omul frumos? Exemplifică.

3. Dezvoltă, prin două idei, afirmaţia lui Dante Alighieri: Frumusețea trezește 
sufletul la viață.

Plăcerea lecturii  
1. Citește poezia scrisă de Ion Minulescu și încearcă să-ţi imaginezi chipul femeii 

care a trezit admiraţia eului liric.

 Celei care trece
Tu pari o statuie turnată nu-n bronz etern, (литая)
Ci-ntr-un metal,
Ce pînă astăzi n-are încă
Nici preţ,
Nici nume,
Nici culoare –
Metal bizar, din care-artistul   (ciudat, straniu) 
Creă-n suprema inspirare   (cea mai mare) 
Icoana ultimei religii
Și-a ultimului ideal!

Tu pari o statuie furată de-amantul tău dintr-un muzeu
În care-n vremile de-alt’dată
Veneau bătrîni să ţi să-nchine,
Ca pajii –              (tineri nobili care se aflau în serviciul unui senior)
Ce mureau sub ochii răutăcioaselor Regine
Sau ca Martirii-n adorarea trimisului de Dumnezeu! 
     (mucenic; venerare, cinstire, divinizare) 

Și-așa cum treci îngîndurată de-a lungul străzilor pustii,
De-a lungul străzilor pătate de-nsîngerări crepusculare,     (slab luminate, abia vizibile) 
Tu pari o Venus de la Millo 
Ce-și cată braţele,    (caută)
Pe care
Cei morţi le-au luat cu ei în groapă,
Să nu le lase celor vii...

2. Scrie trei-cinci cuvinte care ar evidenția calităţile chipului feminin pe care ţi l-ai 
imaginat în timpul lecturii.

Celei care trece de Ion Minulescu, o reflecţie 
poetică simbolistă a imaginii feminine

Venus din Millo
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3. Selectează, din text, sinonime pentru următoarele lexeme/ îmbinări de cuvinte:
•	 a	crea	iluzia	–	.............................................................................................
•	 care	există	dintotdeauna/	veșnic	–	......................................................
•	 persoană	ce	se	află	în	relaţii	de	dragoste	/	iubit	–	..........................
•	 mormînt	–	....................................................................................................	
•	 a	colora	cu	roșu;	a	înroși	–	......................................................................

Labirintul soluţiilor  
1. Demonstrează înţelegerea textului, răspunzînd la următoarele întrebări:

•	 De	ce	figura	tinerei	femei	i	se	pare	eului	liric	o	statuie?
•	 Din	ce	material	își	imaginează	eul	liric	că-i	construită	statuia	tinerei	femei?
•	 De	ce	statuia	imaginată	este	asemuită	cu	o	icoană?
•	 De	ce	imaginea	femeii	pare	„o	statuie	furată“	de	amant	„dintr-un	muzeu“?
•	 De	ce	eul	liric	o	compară	pe	femeie	cu	Venus	de	la	Millo?	

2. Găsește în text și citește versurile care:
a)			indică	locul	unde	o	vede	eul	liric	pe	tînăra	femeie;
b)			descriu	imaginea	ei;
c)			conţin	comparaţii	și	metafore;
d)			explică	de	ce	Venus	de	la	Millo	n-are	braţe.

3. Construiește enunţuri cu următoarele expresii din text:
•	 metal	bizar;		 	 •	 suprema	inspirare;	
•	 ultim	ideal;		 	 •		 a	fi/a	trece	îngîndurată;	
•	 de-a	lungul	străzilor	pustii;	 •	 însîngerări	crepusculare.

4. Explică ce impresie îţi creează atmosfera din poezie, sugerată de:
a)			timpul	cînd	străzile	sînt	„pătate	de-nsîngerări	crepusculare“;
b)			spaţiul	„străzilor	pustii“.	

4.1. Selectează sau propune o altă variantă: de admirație, plăcută, tristă, veselă, apă-
sătoare, binevoitoare, răuvoitoare, nefavorabilă etc.

5. Comentează starea eului liric din text, exemplificînd răspunsul: e confuz, speriat, 
deprimat, plictisit, surprins, fericit, îndrăgostit etc.

6. Argumentează propria interpretare a sensului din versurile: 
„Tu	pari	o	Venus	de	la	Millo/	Ce-și	cată	braţele,/	Pe	care/	Cei	morţi	le-au	luat	cu	ei	în	
groapă,/	Să	nu	le	lase	celor	vii...“

7. Alege și argumentează răspunsul: titlul îţi sugerează că poezia este:
	a)	o	meditaţie?		 b)	o	dedicaţie?			 c)	o	elegie?	

 Consultă și Barometrul analitic (p. 187).

Solstiţiul cuvîntului  
1. Exprimă-ți opinia: e posibil ca, de la prima vedere, să determini dacă un om este 

bun la suflet sau egoist, laș? 
1.1. Precizează ce semnale ale limbajului nonverbal îţi oferă sugestii: 

•	 ochii,	privirea	.................................................................	
•	 mimica	feţei	...................................................................
•	 gesturile	..........................................................................
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•	 ţinuta	corpului	...............................................................
•	 vocea	...............................................................................
•	 tonul	................................................................................

2. Ce semnale ale limbajului nonverbal al tinerei fete i-a sugerat eului liric o 
deosebita frumuseţe fizică și morală? 

3. Rezumă, în cinci-șase enunţuri, mesajul poeziei. Utilizează informaţia din 
Barometrul analitic.

4. Ce particularităţi ale simbolismului descoperi în text? Exemplifică răspunsul.
5. Discutați în echipe afirmaţiile propuse. 

•	 Viitorul	aparține	celor	ce	cred	în	frumusețea	viselor	lor.	(Eleanor Roosevelt)
•	 Frumusețea	este	promisiunea	fericirii.	(Stendhal)
•	 Dacă	oferi	dragoste,	frumusețea	va	crește,	și	toate	acestea	pentru	că	dragostea		
		 este	frumusețea	sufletului.	(Sfîntul Augustin)

Barometru: Înţelegere, Reflecţie și Comunicare  
1. Elevii care au fost liderii discuţiei în cadrul temei, formează echipa de experţi,  
 lucrează conform algoritmului cunoscut (p. 156) și prezintă colegilor produsul:

Poezia Celei care trece reprezintă renumitele texte-romanţe create de Ion Minulescu, pu bli-
cată în volumul Romanțe pentru mai tîrziu (1908). Este o poezie dedicată frumuseţii sufletești 
a femeii, care-i modelează întreaga fiinţă, întregul chip. Ea poate fi inspirată de o realitate: 
„Și-așa cum treci îngîndurată de-a lungul străzilor pustii“, poetul, cu spiritu-i fin de observaţie, 
urmărind o tînără modestă, împovărată de gînduri grele, dar care-i trădează sufletul frumos. 

Dar poate fi și rodul imaginaţiei poetice, autorul intenţionînd să ne sugereze că 
adevărata frumuseţe locuiește în lumea interioară a femeii și nu e rezultatul spoielii 
deasupra (внешний лоск). 

Poezia este un monolog liric, o confesiune pe care cea adorată n-o va auzi niciodată,  
căci e „cea care trece“. Frumuseţea interioară a tinerei femei, descoperită de eul liric în- 
tr-un moment, a declanșat imaginaţia și forţa creaţiei. Poetul a reușit să găsească mijloace 
artistice pentru a releva din mai multe aspecte valoarea simbolică a unui chip feminin. 
În acest scop, el compară femeia cu o statuie, simbol al valorii, al rezistenţei și al artei 
antice. Peisajul este dominat de lumina asfinţitului, care „însîngerează“ totul în jur, ceea ce 
sugerează o atmosferă de neliniște. Pentru a releva un mesaj mai evident, rezultat dintr-un 
profund sentiment de admiraţie, eul liric găsește simboluri capabile să propună cititorilor 
sugestii relevante: statuia – icoană, imagine sacră, ideală; statuia – imagine a perfecţiunii 
și a sublimului, demnă de a fi tezaurizată, de a deveni exponat într-un muzeu; statuie 
asemănată cu cea a lui Venus de la Millo. 

Poezia este și o artă poetică: statuia nu e „din bronzul etern“, ci dintr-un metal care  
încă n-a fost preţuit, dar el poate fi un alt material „bizar“, care va asigura suprema creaţie: 
imaginea femeii ca simbol – „Icoană a ultimei religii/ Și-a ultimului ideal!“ Ion Minulescu 
realizează o odă femeii și creaţiei.

Satisfacţia opţiunii  
1. Memorizează poezia și recit-o pe un fundal muzical ales astfel încât să sugereze 

mesajul textului.
2. Comentează mesajul poeziei Celei care pleacă în raport cu afirmaţia:

  Dragostea de frumuseţe este Gust. Crearea de frumuseţe este Artă 
         (Ralph Waldo Emerson)



Modulul III Literatura sub semnul schimbării valorilor: curentul literar

188

L
i

t
e

r
a

t
u

r
a

 r
o

m
â

n
ă Evaluare

•  Citește atent textul și demonstrează-ţi competenţele de comunicare în limba română.
Mult succes!

Scîntei galbene
 O femeie în doliu pe stradă,    Era mai demult o stradă, 
 O frunză galbenă tremura după ea –   O școală, și bruma cădea –  
 Luat de-a orașului sfadă,    Prin săli, ca nimeni să-l vadă, 
 Uitasem că toamna venea.    Un elev singuratic pălea. (palid)

    Un om, în amurg, pe-o stradă, 
    Pe foi nu mai știu cum trecea –  
    Sub tropot ș-a lumii grămadă 
    – Uitasem că toamna venea.
        (George Bacovia)
1.  Rescrie din text cuvintele/ îmbinările ce descriu anotimpul la care se face referire în 

poezie:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.  Selectează din textul poeziei și scrie antonimele următoarelor cuvinte:

amintisem	-	_______________	;		 pleca	-	_________________	;
recent	-	___________________;		 răsărit	-	________________.

3.  Alcătuiește îmbinări de cuvinte după modelul titlului, selectînd, dintre paranteze, 
culori ce se referă la anotimpul toamna:
scîntei	............................	;		 	 scîntei	............................	;
scîntei	............................	;		 	 scîntei	............................	.
(sclipitoare, purpurii, argintii, ruginii, arzătoare, violete, reci, roșii)

4.  Răspunde, în scris, la următoarele întrebări:
a)	Ce	anotimp	e	descris	în	poezie?	
b) În	ce	stare	era	femeia	care	trecea	pe	stradă?
c) Despre	ce-și	amintește	eul	liric	din	poezie?
d)	Cum	crezi,	cine	era	elevul	singuratic?
e) De	ce	eul	liric	uitase	că	toamna	venea?	

5.  Subliniază în text versurile în care se prezintă o figură umană.

5.1. Explică, în două enunţuri, de ce fiinţele umane din text sînt singure.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.  Alcătuiește propoziţii dezvoltate în care cuvîntul foi să aibă diferite sensuri: 

•    foi	(de	hîrtie)	________________________________________________________
•    foi	(frunze)	_________________________________________________________
•    foi	(file	de	carte)	_____________________________________________________
•    foi	(expresie	figurată)	_________________________________________________
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7.  Completează textul poeziei cu două enunţuri în care să-ţi exprimi propria atitudine 
faţă de anotimpul toamna. 

 ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8.  Scrie două titluri de opere din creaţia lui George Bacovia, în care sînt descrise 

anotimpurile. 
___________________________________________________________________
9.  Redactează textul unui anunţ, din cinci propoziţii, în care să inviţi colegii să participe la 

sărbătoarea „Toamna în Moldova“, pe care o organizează clasa ta. 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10.  Construiește un dialog, din șase replici, în care să discuţi cu un coleg din altă clasă 

despre impresiile de lectură a poeziei lui George Bacovia.
–	Salut,	prietene.	Aţi	reușit	să-l	studiaţi	pe	Bacovia?
–	.........................................	
–

11.  Redactează un eseu, din zece enunţuri, cu tema: Opera din literatura română care mi-a  
dat o lecţie de viaţă. Respectă reperele:
•    prezintă	argumente;
•    folosește	exemple;
•    exprimă-ţi	atitudinea	personală;
•    formulează	concluzii.
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