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Notă biobibliografică

ÎNAINTE DE TEXT

LUMEA CĂRŢILOR

1. Prezintã imaginea pe care þi-a lãsat-o în amintire prima ta zi de
ºcoalã.

2. Povesteºte, în faþa colegilor tãi, o întâmplare amuzantã legatã
de cele petrecute la ºcoalã.

3. Evocã figura învãþãtoarei/ învãþãtorului tãu, insistând asupra
unei particularitãþi care îi caracteriza modul de predare.

4. Rãspunde ºcoala aspiraþiilor tale? Argumenteazã, indiferent
care îþi va fi rãspunsul.

DOMNUL VUCEA
(fragment)

de Barbu Delavrancea

Auzisem eu de turci, de muscali ºi de nemþii cu coadã; ziua, la
miaza-mare, îi vedeam înaintea ochilor cu paloºe late, cu suliþe
lungi, cãlãri pe cai, sãrind gardurile mahalalei, ca ºi cum ar fi sãrit
o dârã de bou; îi vedeam robind roate de copii ºi de muieri, lãsând
în urma lor jale ºi nori groºi de pulbere.

Dar oricât m-ar fi înspãimântat ºi fericit lumea basmelor º-a
poveºtilor, când mi-aduceam aminte cã de la S-tã Mãrie o sã trec la
ªcoala Domneascã, din coloarea de negru, uitasem ºi de turci, ºi de
muscali, ºi de nemþii cu coadã, ºi de „þara cocorilor“.

Mã apropiam cu gândul, sfiicios, tremurând, d-acea vestitã
ºcoalã, ca de un urs împãiat, gata sã fug. Mi-era fricã ºi mi-era
dragã. ªi mi-era dragã fãrã sã bãnuiesc nici cum e, nici unde e.

Douã lucruri aflasem: cã e „domneascã“, iar nu cum era a
noastrã din curtea bisericii, ºi cã dascãlul e „profesor“, trebuind sã-
i zici „Domnul“, iar nu cum ziceam noi, la al nostru, „Nea Nicuþã“.

De pe la Sân-Petru eu îmi luam ghiozdanul, îi treceam bãierile
pe dupã gât ºi colindam pe aceleaºi cãrãri din grãdina noastrã,
zicând cã am plecat la ªcoala Domneascã. Uneori îmi legam de
mijloc, c-un crâmpei din frânghia mamei, tãiat pe furiº, ºi pe Grivei,
ºi-l luam cu mine. Câinele cãsca de cãldurã, repezea capul dupã
muºte, clãnþãnind dinþii.

Eu îi vorbeam de ªcoala Domneascã:
– Hai, mãi Grivei, mãi, nu fi leneº. Acolo e ºcoalã, nu glumã...

profesor mare ºi învãþat, iar nu ca Nea Nicuþã, care se încurcã când
zice cazania... Mãi Grivei, este aºa de grozav profesorul cã, d-ai
vrea, chiar ºi tu ai învãþa carte... Ci lasã muºtele, nu fi prost... Sã-i
zici „Domnul“ cã, de nu, îþi mãnâncã coada... ªi sã nu scoþi limba
d-un cot, cã-þi mãnâncã ºi urechile, bunãtat’ de urechi, mãi Grivei,
mãi...

Barbu Delavrancea (1858-
1918), prozator, dramaturg, ziarist,
orator. Se naşte la Bucureşti, într-o
familie modestă. Urmează Fa cul ta -
tea de Drept la Bucureşti, iar după
obţinerea licenţei (1882) pleacă la
Paris pentru desăvârşirea studiilor
juridice.

După reîntoarcerea în ţară, de bu -
 tează cu volumul de proză Sul tănica
(1885). Desfăşoară o bogată ac ti vi -
ta te publicistică, intră în viaţa politică
şi este ales deputat liberal (1894).
Publică volume de nuvele: Linişte,
Trubadurul, Paraziţii, Între vis şi viaţă,
Hagi-Tudose, toate axate pe ob ser -
vaţia realistă.

Devine primar al Capitalei (1899)
şi se remarcă prin calităţi ora torice
excepţionale. Titu Maio rescu îl con -
sideră drept „cel mai strălucit orator
al României con temporane“. Este prie -
ten cu I.L. Caragiale şi AI. Vlahuţă,
pe cel dintâi apărându-l de acuzaţia
de plagiat, într-un proces celebru.

Scrie teatru; în trilogia istorică
Apus de soare, Viforul şi Lucea fărul,
evocă scene din trecutul Mol dovei,
făcând din Ştefan cel Mare un per -
so naj exemplar.

Este ales membru al Academiei
Române (1912), prilej cu care ros -
teşte discursul de recepţie Din es te -
tica poeziei populare. Pledează în
ultimii ani ai vieţii pentru ideea unirii
şi pentru intrarea României în răz boi
alături de puterile Antantei, prin
discursuri pline de talent şi patos.

Se stinge din viaţă la Iaşi, cu
puţin înainte de realizarea Unirii din
1918.

Literatură
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Câte nu spuneam ºi pisicii! Parc-o simþ ºi acum,
ghemuitã în sân, caldã ºi moale. Torcea, cu capul
pe gura cãmãºii, cu ochii leneºi ºi galbeni.

– He! he! Martinico... hai la ªcoala Domneascã,
cã sunt profesori buni... Sã nu-þi fie fricã... Dacã
ai învãþa adunarea, îþi dã un ºoarice... la scãdere
îþi dã doi... la fracþii te face împãrãteasa ºoa -
ricilor... Dacã nu te-i sili, sã ºtii, dragã Martinicã,
cã te ia de coadã, te învârteºte de trei ori ºi-þi
crapã fierea de pãmânt...

Voiam sã sperii pisica. Pisica, sfârr-sfârr, în -
chidea pleoapele leneº ºi nepãsãtor, iar mie îmi
treceau fiori reci d-a lungul spinãrii, cãci eu cre -
deam pe profesor atât de mare, cã mi-l închipuiam
mai mare ºi mai tare ca tata chiar... Doamne, dar
dacã, în loc sã ia pisica de coadã, m-o înhãþa pe
mine d-un picior?...

Se ducea chieful pe copcã, ºi mã întorceam
acasã, înºirând pisicii vorbe de mângâiere:

– Lasã, Martinicã, nu fi fricoasã cã Domnul e
bun... nu bate la palmã... nu pune în cârcã ca sã
tragã la spete... nici nu te-aºterne cu tãlpile la
falangã, ca Nea Nicuþã, când bea ce-a strâns cu
discul.

Mai erau cinci zile pânã la ªcoala Domneascã.
Toate lighioile din curte aflaserã cã va sã mã duc
la o ºcoalã mare. Câinele, pisica ºi cei patru cai
ai tatii ºtiau pe de rost cum trebuie sã fie în ochii
Domnului: nici unul nu s-ar fi dus fãrã botini în
picioare, cãci desculþi nu i-ar fi primit decât Nea
Nicuþã, c-un sfanþ pe lunã.

Noaptea visam ºcoala: un palat mare, mare ºi
frumos, ca în basme, cu porþi de fier, cu geam -
lâcuri, cu uºi de cleºtar, cu ziduri vãpsite ca niºte
icoane, ºi mai împodobite decât steaua lui Nea
Nicuþã, încondeiatã de Burghelea, zugrav vestit,
cãruia îi frecam vãpselele între pietre numai ca sã
mã uit la el zile întregi cum din nimic scotea sfinþi,
îngeri, draci, cai ºi balauri.

Veni ºi ziua de ªcoalã Domneascã.
Abia se luminase. Mã deºteptã frate-meu, care

învãþa la o ºcoalã ºi mai înaltã, ºi citea pe cãrþi cu
oameni cu pantaloni scurþi ºi umflaþi, cu pãlãrii
mari, cu funde la ciorapi, cu sãbiile mai mult
scoase decât în teacã. Mi-aduc bine aminte cã
unul sãrea de la al cincilea cat, ºi c-o mânã îºi
þinea pãlãria. Grozav îi era de pãlãrie!

De la Nea Nicuþã apucasem sã citesc pe sila bi -
site. Frate-meu mã învãþase sã citesc ca pe apã în
cartea de citire. La „când cu ciuma lui Caragea,
se rãspândeau orãºenii prin sate ºi sãtenii prin

pustii“, nu m-ar fi oprit nimeni din turuialã. O zi -
ceam dintr-o rãsuflare. Ba uneori uitam sã întorc
foile ºi tot nu fãceam greºealã. Frate-meu mã mai
învãþase cele patru socoteli ºi fracþiile. Ce ºtiam
mai bine era tabla lui Pitagora. Mã învãþase ºi
istoria cu ºase domni vestiþi: Radu Negru, de care
aº fi jurat cã fusese român neam de arap; Mircea
cel Bãtrân, în capul meu, se încurca în barbã;
Alexandru cel Bun, ãla vodã, vezi; ªtefan cel Mare
de care râdeam sã mã prãpãdesc, gândindu-mã cã
fusese aºa de pitic cã aprodul Purice se pusese
piuã ca el, ªtefan cel Mare, sã încalece calul;
Mihai Viteazul mã fãcea sã tai cu nuiaua frunzele
de ºtir ºi urzici când îl spuneam pe dinafarã; ºi, în
sfârºit, Constantin Brâncoveanu mã fãcea sã plâng
de câte ori îl tãiau turcii pe el ºi pe coconii lui.

ªi spunea c-o sã mã scrie d-a dreptul în clasa
a treia.

Mã deºteptã.
Tresãrii. Îmi tâcâia inima.
ªi-mi zise:
– Sã nu-þi fie fricã. Sã spui tare ºi desluºit.
– Tare... da...
ªi nu vedeam înaintea ochilor de fricã.
– ªi desluºit.
– ªi desluºit.
– Sã nu tremuri.
– Sã nu tremur...
ªi mie-mi clãnþãneau dinþii în gurã.
– Mã îmbrãcai: mã spãlai cu apã rece; mã

încãlþai cu niºte pantofi noi; mama mã pieptãnã ºi
mã sãrutã pe frunte, aºa cã o pricepui... „Sã nu-þi
fie fricã, sã nu mã dai de ruºine“...

ªtiam eu în câte feluri sãrutã mama: altfel de
eram bolnav, altfel când o ascultam, altfel când
învãþam lecþia, altfel de plângeam ºi voia sã mã
împace, ºi cu totul altfel mã sãrutã când mã tri -
mise la ªcoala Domneascã.

Pe drum, bonca-bonca, mã împiedicam de toate
pietrele. Inima îmi zvâcnea cum îmi zvâcnea când
alþii se încercau sã-mi ia zmeul de coadã.

ªi tocmai departe, dincolo de S-tu ªtefan, frate-meu
se opri ºi-mi zise:

– Aici e ºcoala.
ªcoala!...
Mi se opri rãsuflarea. Fãcui ochii mari. Nu-mi

venea sã crez. Aceea sã fie ªcoala Domneascã?
Niºte case lungi, pitici ºi dãrãpãnate. Dar n-avea
porþi înalte de fer, cãci n-avea deloc. În faþa ºcolii,
o veche pivniþã, plinã cu gunoi; în jurul ei, o curte
mare cu bãlãrii.
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Aºa case vãzusem ºi eu.
Frate-meu mã lãsã în curte. O sumedenie de

copii þipau, se zbenguiau, sãreau într-un picior la
ºodron, se jucau cu sâmburi de roºcovã ºi cu nasturi.

Poi, aºa ºcolari mai vãzusem ºi eu!...
De nu m-ar trânti... ªi iacã, frate-meu mã luã

de mânã ºi-mi zise încet:
– Sã mergem în clasa a treia. Directorul mi-a

dat bilet sã te înscriu.
Când intrai în clasã vãzui o vergea lungã, gal -

benã ºi lucioasã, rezematã de masa profesorului, a
Domnului.

Domnul – un om nalt, slab, cu barba rarã ºi
înspicatã.

Domnul era încruntat ºi galben.
Domnul striga pe bãieþi c-un glas ascuþit.
Bãieþii stau ca sfinþii în bãnci. Vro trei, cu

urechile roºii ºi aprinse ca focul, în genunchi,
lângã o tablã neagrã; lacrimile le picurau în cãr -
þile deschise ºi aduse la vârful nauslui.

Vergea, lãcrâmi, urechi roºii, Domn uscat ºi
nalt... Sã dusese curajul!... Dârdâiam. ªi frate-meu,
dupã ce vorbi încet cu profesorul, îmi ºopti:

– O sã te asculte, sã spui tare ºi desluºit.
ªi plecã. Îmi venea sã mã iau dupã dânsul. ªi

n-am plâns, nu de ruºine, ci de fricã.
Domnul se uitã la mine cu niºte ochi osteniþi.

Intrasem în pãmânt. Când deschise gura, mi se
pãru cã mã ºi înghite.

– Ei... bãiete... de câþi ani eºti?
– De opt... am împlinit la Sân-Petru...
Glasul îmi tremura ca ºi cum mi-ar fi bãtut

toaca pe beregatã.
– ªtii sã citeºti?
– ªtiu...
– Scoate „Lectura“.
Bag mâna în ghiozdanul fãcut de mama dintr-o

foaie de cuadrilat ºi scot Lupul ºi mielul. Aºa zi -
ceam noi cãrþii de citire, fiindcã începea cu: Lupul
ºi mielul...

Ceru ºi el o carte º-o deschise.
Mie-mi juca cartea în mâini ºi-mi jucã pânã

cãzu jos.
Bãieþii râserã.
Mã plecai sã iau cartea. Domnul strigã aºa de

tare „tãcere!“, cã încremenii cum eram, adus de
mijloc.

– Ia-þi cartea! Deschide-o la foaia 50 ºi citeºte!
Luai cartea. O deschisei. Eu o întorceam la

foaia 50, ea se întorcea la foaia 80, la Ciuma lui
Caragea. La 50 era Tentaþia.

– Ci, zi odatã, motologule!

Eu, de fricã, începui:
– Tentaþia!...
Cartea se deschise la foaia 80; ºi eu, trage-i

tare ºi desluºit:
– Când-cu-ciuma-lui-Caragea-se-rãspândeau-

orãºenii-prin-sate-ºi-sãtenii-prin-pustii...
ªcolarii pufnirã de râs.
– Dãstul, vãd cã ºtii. Ce-ai învãþat la arit me -

ticã?
– Adunarea, scãderea, înmulþirea, împãrþirea ºi

fracþiile vulgare cu adunarea, scãderea, înmul þi rea
ºi împãrþirea lor.

– Cât fac 25 de mãgari ºi cu 15 boi?
Mã gândii eu, mã rãzgândii. Îmi dam cu so co -

teala: asta nu e adunare, cã frate-meu îmi da sã
adun tot lucruri de un fel, ºi aºa zicea el cã este
adunarea. Ei, trebuie sã fie înmulþire. Dar frate-meu
ar fi fost mai bun, mi-ar fi spus cât a dat pe un
mãgar ºi pe un bou, ca sã pot spune cât fac toþi la
un loc. Dacã vãzui cã nu se poate altfel, mã ho -
tãrâi sã rãspund:

– Domnule, nu pot face socoteala pe mãgari ºi
pe boi, cã tata n-are decât cai... la cai m-aº pri -
cepe...

Eu ºtiam cã tata cumpãrase un cal, pe Micul,
cu 200 de lei.

Domnul râse, ºcolarii pufnirã, pe mine mã
podidirã lacrimile.

– Fie ºi pe cai. Ei, acum sã te vãz.
Mã duc la tablã; iau tibiºirul; îl scap de vro

trei ori din mânã ºi încep sã socotesc mãgarii ºi
boii în cai, pe preþul Micului, adicã pe 200 de lei.
Adun 25 de mãgari cu 15 boi, înmulþesc suma cu
200 de lei ºi mã întorc spre profesor. El se uitase
în jos ºi nu vãzuse nimic din socoteala mea.

Tuºesc bine ºi strig:
– Opt mii, Domnule!
Râzi Domnul, ºi râzi, ºi râzi! Când se potoli,

zise, privind în tavan:
– Auzi, 25 ºi cu 15 sã facã 8000! Monitor ge -

neral, ia-l ºi du-l în clasa a doua!
Monitorul general mã înhãþã de mânecã ºi mã

scoase pe uºe afarã. Pe drum îmi spuse: „Te-a dat
îndãrãt“.

Dupã câteva învârtituri, deschise o uºe. Intrai
în clasa a doua ºi dãdui cu ochii de un profesor cu
barbã albã.

– Domnule Vucea, pe dumnealui l-a dat îndã -
rãt domnul Petran.

– Ha, ha, tãtarul, îndãrãt tãtarul... ha, ha, tãta -
rule!... bine, tãtarule!...

Aºa încãpui eu pe mâna Domnului Vucea.
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DICŢIONAR EXPLICATIV
culoarea de negru – una dintre cele patru unitãþi teritorial-admi nis tra -

tive în care era împãrþit oraºul Bucureºti
muscal, subst. m. – rus
monitor, subst. m. – elev care menþinea ordinea ºi disciplina în clasã, în

lipsa profesorului

SUGESTII PENTRU INTERPRETAREA TEXTULUI

Fragmentul din nuvela Domnul Vucea de Barbu Delavrancea este
construit pe antiteza dintre imaginea idealã, pe care o are copilul
despre ºcoalã, ºi realitate. Reacþia lui faþã de faptul cã în curând va
merge la ªcoala Domneascã este contradictorie: Mã apropiam cu
gândul, sfiicios, tremurând, d-acea vestitã ºcoalã, ca de un urs
împãiat, gata sã fug. Mi-era fricã ºi mi-era dragã. ªi mi-era dragã
fãrã sã bãnuiesc nici cum e, nici unde e.

În imaginaþia sa, personajul îºi închipuie o instituþie de
dimensiuni fabuloase, desprinsã din lumea poveºtilor în care trãia:
un palat mare, mare ºi frumos, ca în basme, cu porþi de fier, cu
geamlâcuri, cu uºi de cleºtar, cu ziduri vãpsite, ca niºte icoane... Pas
cu pas el se pregãteºte pentru întâlnirea cu marea necunoscutã –
ªcoala Domneascã – despre care, se spune cu umor, ºtiau chiar ºi
câinele ºi pisica ºi cei patru cai ai tatei.

Tot ceea ce se petrece în mintea copilului îl duce cu gândul la un
eveniment fãrã egal. Realitatea este însã la antipodul aºteptãrii. Cu
rãsuflarea tãiatã, personajul priveºte uluit ceea ce ar fi trebuit sã fie
confirmarea unui vis: Niºte case lungi, pitice ºi dãrãpãnate. Dar
n-avea porþi înalte de fier, cãci n-avea deloc. În faþa ºcolii, o veche
pivniþã, plinã cu gunoi; în jurul ei o curte mare cu bãlãrii.

Dezamãgirea produsã de imaginea jalnicã a localului ºcolii este
accentuatã de înfãþiºarea ºi de purtarea Domnului. Tensiunea
momentului, ironia examinatorului ºi întrebarea – capcanã a acestuia
(– Cât fac 25 de mãgari ºi cu 15 boi?) îl debusoleazã complet pe
ºcolar, care este dat îndãrãt, intrând astfel pe mâna Domnului Vucea.

EXPLORAREA TEXTULUI 
I. ÎNÞELEGEREA TEXTULUI

1. Exprimã-þi opinia, prin redactarea unui text de circa 5 rânduri,
în legãturã cu reacþia pe care ai avut-o citind acest fragment.
Poþi alege dintre urmãtoarele variante: mi-a stârnit curiozitatea
pentru cã..., m-a amuzat întrucât..., m-a emoþionat deoarece...
etc. Poþi propune ºi o variantã proprie.

2. Prezintã starea sufleteascã a personajului care ºtie cã în curând
va merge la acea vestitã ºcoalã – ªcoala Domneascã.

3. Aratã diferenþa care se contureazã în mintea copilului între
dascãlul lui, Nea Nicuþã, ºi profesorul de la noua ºcoalã.

4. Comenteazã rolul pe care îl are „discuþia“ micului ºcolar cu
Grivei ºi cu pisica.

5. Explicã intenþia naratorului care prezintã un vis legat de
imaginea ºcolii: Noaptea visam ºcoala: un palat mare, mare ºi

Genul epic – unul dintre cele trei
genuri literare, alături de liric şi dra -
matic. Trăsătura fundamentală a
genului epic este naraţiunea. Aceas -
ta poate alterna cu descrierea şi
dialogul. Acţiunea, personajele, al -
ternanţa vorbirii naratorului cu cea a
personajelor sunt alte caracteristici
importante ale genului epic. Textele
epice pot fi compuse în proză (schi ţa,
nuvela, romanul, basmul etc.) sau în
versuri (balada, poemul eroic etc).

Tema – reprezintă un aspect
general care apare în opera de artă.
Marile opere au izvorât întotdeauna
din teme majore, importante pentru
om şi pentru destinul său. Fiecare
creator tratează tema în funcţie de
personalitatea sa artistică. Diver si -
tatea temelor poate fi redusă la un
număr de teme eterne: dragostea,
natura, copilăria, timpul, războiul,
prietenia, călătoria etc.

Nuvelă – specie a genului epic,
cu un singur fir epic, cu un conflict
concentrat, cu personaje puţine şi
construită de obicei în jurul unui
personaj principal.
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1. Citeºte întreaga nuvelã Domnul Vucea ºi prezintã oral portretul
acestui personaj care pleacã de la un prototip real: învãþãtorul
lui Barbu Delavrancea din clasa a IV-a primarã – Ion Vucitescu.

2. Stabileºte o legãturã între „metodele“ didactice ale Domnului
Vucea ºi cele prezentate de Ion Creangã în partea a III-a din
Amintiri din copilãrie, când Nicã se înscrie la fabrica de popi
de la Fãlticeni.

3. Citeºte evocarea ªcoala acum 50 de ani de Ion Ghica, cuprinsã
în volumul Scrisori cãtre V. Alecsandri.

DINCOLO DE TEXT

frumos, ca în basme, cu porþi de fier, cu geamlâcuri, cu uºi de
cleºtar, cu ziduri vãpsite, ca niºte icoane ºi mai împodobite
decât steaua lui Nea Nicuþã încondeiatã de Burghelea, zugrav
vestit...

6. Descrie starea de spirit a copilului din dimineaþa plecãrii spre
noua ºcoalã, dedusã din modul în care se desparte de mama lui.

7. Comentezã reacþia personajului la contactul cu imaginea de
ansamblu a ªcolii Domneºti.

8. Prezintã portretul profesorului ºi „metodele“ sale didactice.
9. Cum explici starea de emoþie ºi de tensiune a copilului?
10. Anticipeazã continuarea nuvelei Domnul Vucea pe baza acestei

informaþii oferite de text:
– Ha, ha, tãtarul, îndãrãt tãtarul... ha, ha, tãtarul!... bine, tã -
tarule!...

11. Stabileºte ideile principale ale acestui fragment.

II. APROFUNDAREA TEXTULUI
1. Explicã motivul pentru care naratorul îºi începe evocarea cu

elemente care þin de universul basmului.
2. Stabileºte tema textului.
3. La ce persoanã se realizeazã naraþiunea din nuvela Domnul

Vucea?
4. Numeºte o operã literarã studiatã în gimnaziu, pe care o

consideri ca fiind înruditã tematic cu textul selectat în manual.
5. Aratã din ce perspectivã este privitã ºcoala în fragmentul scris

de Barbu Delavrancea.
6. Identificã un aspect hazliu al textului ºi precizeazã sursa comi -

cului.
7. Aratã felul în care, spre finalul textului, naratorul ºtie sã îmbine

momentele de mare tensiune prin care trece personajul prin -
cipal cu elemente de umor.

8. Demonstreazã cã dialogul devine un mijloc de caracterizare a
personajelor.

9. Încadreazã textul într-un gen literar (epic, liric, dramatic) ºi ar -
gu menteazã apartenenþa la genul respectiv.

10. Demonstreazã cã naraþiunea se bazeazã pe o antitezã; numeºte
elementele care sunt puse în opoziþie.

11. Caracterizeazã-l pe micul ºcolar, punând accent pe trãirile
acestuia.

12. Argumenteazã includerea acestui text în modulul „ªcoala“.

Papa Grigore cel Mare în
ipostază de învăţător

(gravură din sec. al XVI-lea)

Profesor şi discipol
(gravură din anul 1475)
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BACALAUREAT

de I.L. Caragiale

Această schiţă o vei aborda într-o modalitate cu totul nouă pentru
tine. Plecând de la premisa că nu ai citit-o încă (lucru neapărat ne -
cesar în cazul de faţă), va trebui să te gândeşti la titlul ei şi să faci o
predicţie, o anticipare în legătură cu subiectul ei: ce cuprinde, ce
personaje vei întâlni etc. După ce te-ai hotărât la o predicţie care îţi
pare plauzibilă, noteaz-o pe caiet. Dacă ai şi o variantă, con sem -
neaz-o şi pe aceasta.

Predicţia 1..........................................................
Predicţia 2..........................................................
Pasul următor este acela de a anticipa începutul schiţei Bacalaureat.

În consecinţă, vei împărţi foaia de caiet în două şi vei scrie în co -
loana din stânga două-trei predicţii pentru primul fragment al textului
(se completează înaintea lecturii), iar în cea din dreapta (numai după
lectura paragrafului indicat), ce s-a întâmplat, de fapt. Urmăreşte
modelul dat:

Când ies de dimineaþã din casã, o trãsurã din trap mare intrã pe
strada mea; în trãsurã, madam Caliopi Georgescu, o bunã prietinã.
O salut respectos. Cum mã vede, opreºte trãsura, înfigând cu putere
vârful umbreluþei în spinarea birjarului.

– Sãrut mâna, madam Georgescu, zic eu, apropiindu-mã.
– La dumneata veneam! rãspunde cucoana emoþionatã.
– La mine?
– Da... Te rog sã nu mã laºi!
– ?!
– Sã nu mã laºi! Trebuie sã-mi faci un mare serviciu amical... La

nevoie se aratã amiciþia, sã vedem cât ne eºti de prietin!

1. Aminteºte-þi o întâmplare din timpul ºcolii, când te-ai aflat într-
un real impas. Explicã modalitatea prin care ai reuºit sã depã -
ºeºti momentul de dificultate.

2. Care a fost cea mai importantã reuºitã ºcolarã a ta? Realizeazã
o prezentare oralã a acesteia.

3. Ce este examenul de bacalaureat? Ce ºtii despre acesta?

ÎNAINTE DE TEXT

I.L. Caragiale (1852-1912), pro -
zator şi dramaturg. Se naşte în sa tul
Haimanale, în apropierea mănăstirii
Mărgineni (Prahova).

În 1873 îşi începe activitatea lite -
rară şi debutează la revista satirică
„Ghimpele“. Face ucenicie la mai
multe ziare, dar mai ales în pagi nile
revistei umoristice „Cla po nul“. Este
chemat de Mihai Eminescu în re dac -
ţia ziarului „Timpul“, unde va rămâne
patru ani.

Tot prin Eminescu este introdus în
cercul junimist al lui Titu Maiorescu.
În 1878 prezintă piesa de debut O
noapte furtunoasă, care va fi repre zen -
tată anul următor la Teatrul Naţional
din Bucureşti.

În prezenţa reginei, în anul 1884,
i se prezintă cu mare succes co media
O scrisoare pierdută, capo doperă a
dramaturgiei ro mâ neşti. Un an mai
târziu, deşi premi ată de un juriu com -
petent compus din V. Alecsandri,
T. Maiorescu, B.P. Hasdeu ş.a., co -
me dia D-ale car na valului e primită cu
fluierături, prilej pentru T. Maiorescu
să intervină cu artilolul Comediile
d-lui I.L. Caragiale. În 1890 are loc
pre miera dramei Năpasta, care apă -
ruse şi în volumul Teatru, publicat cu
un an mai înainte.

Notă biobibliografică

Ce se va întâmpla? Ce s-a întâmplat.
Predicţia 1: Cred că autorul

va prezenta momentele pre mer -
gă toare examenului de baca la -
ureat.

Predicţia 2: ............................
....................................................
....................................................

(se completează după lectura
paragrafului indicat)
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
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– Cu cea mai mare plãcere, madam Georgescu, dacã pot...
– Poþi!... sã nu zici cã nu poþi!... ºtiu cã poþi!... trebuie sã poþi!
– În sfârºit, ce e? de ce e vorba?
– Dumneata cunoºti pe... ºtiu cã-l cunoºti!
– Pe cine?
– Þi-este prietin... ªtiu cã þi-e prietin! Sã nu zici cã nu þi-e

prietin!...
– Cine?
– Popescu, profesorul de filozofie.
– Suntem cunoscuþi, ce e drept; dar iar aºa buni prietini, nu pot

sã zic.
– Las’ cã ºtiu eu...
– Ei?
– Ei! Trebuie numaidecât sã te sui în birje cu mine, sã mergem la

el, sã-i vorbeºti pentru Ovidiu.

După ce ai completat coloana din dreapta, cu un rezumat, verifică
imediat ce ai anticipat corect şi ce nu. Pune semnul plus în dreptul
predicţiei care s-a adeverit prin lectură şi semnul minus pentru cea
care nu s-a adeverit. După cum îţi dai seama, pentru a păstra
„regulile jocului“, nu trebuie cu nici un chip să citeşti textul înainte de
a face predicţiile.

Acum scrie o predicţie în legătură cu ceea ce crezi că se va în -
tâmpla mai departe.

Continuarea textului este următoarea:

Cititorul trebuie sã ºtie cã madam Caliopi Georgescu are trei
copii – Virgiliu, Horaþiu ºi Ovidiu Georgescu. Virgiliu este în anul al
treilea la Facultatea de Drept, Horaþiu în al doilea, ºi Ovidiu vrea
sã intre în anul întâi, la aceeaºi facultate. Ovidiu trece acuma exa -
menul sumar de ºapte clase liceale ºi, cu toatã bravura lui, pe cât
spune cocoana Caliopi, dupã ce a biruit toate obiectele, s-a-nþepenit
la Moralã.

– Închipuieºte-þi, zice mama emoþionatã. Sã-l persecute pe bãiat!
sã-i zdrobeascã bãiatului cariera!... Cum este el simþitor, e în stare
sã se prãpãdeascã... ªtii ce mi-a zis? „Mamiþo, dacã pierz un an, mã
omor!...“ E în stare, cum e el ambiþios... Închipuieºte-þi, sã-i dea
nota 3, ºi lui îi trebuie 6... ªi la ce? Tocmai la Moralã... Acu, dum -
nea ta îl cunoºti pe Ovidiu de când era mic... ªtii ce creºtere i-am dat!...

– Ei! bravo!
– Auzi, tocmai la Moralã... Suie-te, te rog.
ªi, zicând acestea, cucoana îmi face loc lângã dumneaei în trã -

surã.

Editează revista umoristică „Moftul
român“ şi din colaborarea la ziarul
„Universul“ va alcătui volumul Mo -
mente, apărut în 1901.

În 1902, procesul în legătură cu
pre supusul plagiat al dramei Nă -
pasta, pledat strălucit de Barbu
Dela vrancea, se sfârşeşte prin con -
damnarea calomniatorului Caion.

În anul 1904, se stabileşte cu fa -
mi lia la Berlin, în exil voluntar. Păs -
trează în permanenţă legătura cu
ţara, iar corespondenţa sa berli neză
îl arată atent la tot ceea ce se pe -
trece în România, fie în domeniul li -
terar, fie în viaţa politică. De la Berlin
va trimite regulat colaborări la reviste
şi ziare din ţară.

Moare subit la Berlin, unde este
înmormântat provizoriu. Ulterior va fi
adus la Bucureşti.

Ce se va întâmpla? Ce s-a întâmplat.
Predicţia: ...............................

....................................................

....................................................

....................................................

(se completează după lectura
paragrafului indicat)
....................................................
....................................................
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– N-ar fi fost mai bine, madam Georgescu, zic eu, sã fi mers
d. Georgescu în persoanã la profesor?... ªtiþi..., d. Georgescu, om cu
greutate... ca tatã, altfel... Eu... de... strãin...

– Aº! þi-ai gãsit! Georgescu! nu-l ºtii pe Georgescu ce indiferent
e cu copiii? Dacã ar fi fost dupã Georgescu, nici Virgiliu, nici Horaþiu
n-ar fi fost în facultate... Despre partea lui Georgescu, rãmâneau
bãieþii fãrã bacaloriat!... Suie-te, te rog!

– Dar nu e nevoie de trãsurã, madam Georgescu, mã duc pe jos.
– Vai de mine! dacã avem trãsurã... Suie-te, [te] rog...
A trebuit sã mã sui, ºi am plecat.
– Unde mergem? întreb eu pe cucoana Caliopi.
– La profesorul...
– Nu ºtiu unde ºade...
– ªtiu eu... ce-þi pasã! La dreapta, birjar!
ªi cucoana loveºte tare cu umbreluþa peste braþul drept al bir ja -

rului.
– Mânã mai iute!
Loveºte la stânga, loveºte la dreapta, apoi iar la dreapta, apoi la

stânga; în fine, înfige iar vârful în spinarea birjarului, care opreºte.
– Uite, zice madam Georgescu, cãsuþele ale galbene de lângã bã -

cãnie; intri în curte, casele din fund, la dreapta... Acolo ºade... Eu te
aºtept aici.

Potrivit aceluiaşi procedeu, după ce ai completat coloana din
dreapta printr-un rezumat, verifică şi notează cu plus sau minus
ceea ce ai anticipat şi ce nu.

Acum scrie o predicţie despre ce bănuieşti că se va petrece.

Schiţa continuă astfel:

Mã dau jos din birjã ºi pornesc, ridicând rugi cãlduroase la cer,
sã dea Dumnezeu sã nu fie acasã d. profesor de filozofie. Intru, ajung
la locuinþa lui, bat. Cerul n-a voit s-asculte rugile mele: d. profesor
este acasã... Cum sã încep? Sã-l iau pe departe... zic:

– Frate Popescule, ciudate sunt ºi programele ºi regulamentele
ºcoalelor noastre: prea se dã o importanþã egalã tuturor obiectelor
de studiu, ºi asta este dãunãtor mersului, adicã, vreau sã zic, pro gre -
su lui; cãci, în definitiv, ce vrea sã facã ºcoala din tinerile gene -
raþiuni, cari vin ºi cautã, mã-nþelegi, o culturã sistematicã, pentru a
deveni cetãþeni utili, fiecare în ramura sa de, activitate socialã?...

Profesorul se uitã la mine aiurit, fãrã sã-nþeleagã. Eu urmez...
– Bunãoarã, am vãzut absurditãþi în ºcoalele noastre; am vãzut

copii cu excelente aptitudini la studii, condamnaþi a sta un an re pe -
tenþi, fiindcã n-au avut notã suficientã la muzicã sau la gimnasticã...

Piaţa Sărindar
(sfârşitul sec. al XIX-lea)

Cafeneaua Riegler
de pe Calea Victoriei (1908)

Ce se va întâmpla? Ce s-a întâmplat.
Predicţia: ...............................

....................................................

....................................................

....................................................

(se completează după lectura
paragrafului indicat)
....................................................
....................................................
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Palatul Poştei (1899)

Calea Victoriei

Înþelegi bine cã un an de întârziere, pentru inaptitudine la muzicã
sau la gimnasticã!... Dar asta, trebuie sã convii ºi dumneata, e tot
aºa de absurd ca ºi când ai împiedica pe un tânãr dispus sã înveþe
Dreptul sã piarzã un an, fiindcã nu e tare la Moralã... Ce are a face
Morala cu cariera de avocat, pe care vrea tânãrul sã o îmbrã -
þiºeze?... Ba nu, spune d-ta!

Profesorul holbeazã ochii la mine ºi mai aiurit... Vãzându-l aºa,
îmi zic: „Nu merge! Nu merge cu sistema mea pe departe! trebuie
apucat boul de coarne!“

– Uite, frate Popescule, sã lãsãm chestiile de principiu. ªtii de ce
am venit la d-ta?

– Ba!
– Am venit sã te rog sã dai lui Ovidiu Georgescu – pe care l-ai

examinat ieri la Moralã ºi i-ai dat nota 3 – sã-i dai nota 6...
– !
– Sã nu zici cã nu poþi!... ºtiu cã poþi! trebuie sã poþi!
– Atunci trebuie sã le dau la toþi...
– Sã le dai la toþi!
– Bine, dar...
– Sã nu zici cã nu poþi!... ªtiu cã poþi! Trebuie sã poþi!... Sã le dai

la toþi! Sunt toþi copii de familie bunã!
Profesorul – e ºi el om de familie bunã – zice:
– Bine! Dacã sunt de familie bunã, vom cãuta sã le dãm la toþi

nota 6.
– Îmi promiþi?
– Pe onoarea mea de profesor!

După ce ai completat coloana din dreapta cu un rezumat,
constată ce s-a adeverit. Nu trebuie să te nemulţumească faptul că,
eventual, nu ai anticipat nimic corect. Scrie acum o predicţie în le -
gătură cu modul cum va continua textul.

Finalul schiţei este următorul:

Am plecat încântat. Madam Georgescu mã aºtepta foarte nerãb -
dãtoare.

– Ei?
– Ei, le dã la toþi.
– Cum, la toþi?
– Fireºte... fiindcã toþi sunt de familie bunã.
– Cum, de familie bunã?
– Ca Ovidiu.
– Nu-nþeleg.
– Le dã, zic eu, notã bunã la toþi bãieþii.

Ce se va întâmpla? Ce s-a întâmplat.
Predicţia: ...............................

....................................................

....................................................

....................................................

(se completează după lectura
paragrafului indicat)
....................................................
....................................................
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Casa de Depuneri şi
Grand Hotel

SUGESTII PENTRU INTERPRETAREA TEXTULUI

– ªi lui Ovidiu?
– Mai ales... Le dã nota 6 la Moralã, pentru cã toþi sunt de fa -

milie bunã.
Dupã-amiazã, primesc de la madam Georgescu o scrisoricã, prin

care mã anunþã cã Ovidiu a obþinut nota doritã ºi mã roagã sã iau
prânzul desearã la dumnealor. Se-nþelege cã n-am lipsit a pro fita de
graþioasa invitaþiune.

A fost o masã splendidã. S-a bãut ºampanie în sãnãtatea lui
Ovidiu Georgescu, urându-i-se o strãlucitã carierã. Cocoana Caliopi,
în culmea fericirei, a sãrutat cu toatã cãldura pe iubitul ei prâslea,
cu examenul cãruia s-a încheiat deocamdatã palpitaþiile ei de mamã.

– Uf! mi-a zis norocita matroanã românã, oferindu-mi un pahar
de ºampanie; am scãpat! Am dat ºi bacaloriatul ãsta!

După ce ai completat coloana din dreapta şi ai aflat dezno dă -
mântul, verifică-ţi predicţia.

Opera lui I.L. Caragiale, cu precãdere schiþele ºi comediile,
invitã, dupã un veac, la întrebãri care nouã, românilor, nu ne dau
pace. Dacã vrei sã priveºti societatea româneascã de astãzi ca într-o
oglindã, dacã vrei sã încerci a înþelege ce se întâmplã cu noi, trebuie
sã-l citeºti pe Caragiale. Trãim oare sub semnul lui Caragiale, este el
contemporanul nostru? La aceste interogaþii vei putea în mod sigur
rãspunde dupã ce ai fãcut cunoºtinþã cu lumea schiþelor sale. 

Dacã vei fi curios(oasã) sã constaþi cum funcþiona (funcþioneazã)
justiþia românã, poþi citi schiþe ca Justiþie, Logica baroului ori Justiþia
românã, iar dacã te pasioneazã raporturile care au existat (existã)
între puterea politicã ºi opoziþie, le poþi recunoaºte în Temã ºi va ria -
þiuni, Politicã, 25 de minute, Politicã ºi delicateþe, Telegrame, Atmosferã
încãrcatã. Dacã vrei sã vezi ce nãravuri aveau (au) politicienii,
citeºte ªah ºi mat!, O blanã rarã, Accident parlamentar, iar dacã
vrei dovezi ale naþionalismului ºi extremismului, nu vei regreta dacã
vei citi Moftangiii, Românii verzi ori Meteahnã. Cine doreºte mostre
de patriotism „de-a-ndoaselea“ sau demagogie patriotardã poate
parcurge schiþe ca Jertfe patriotice, Cronica de joi sau Succesul
«Moftului român», iar cine vrea sã vadã „chipul“ presei de tranziþie
nu trebuie sã ocoleascã texte ca Groaznica sinucidere din strada
Fidelitãþii, Cum se naºte o revistã ºi Reportaj. Exemplele ar putea
con tinua.

În schiþele sale, Caragiale nu a ocolit nici ºcoala. Nu toate lu cru -
rile mergeau (merg) bine aici. Ceea ce autorul, pare-se, n-a suportat
cu nici un chip a fost nepotismul, intervenþionismul, favoritismul.
Oricum i-am numi, termenii se circumscriu aceleiaºi noþiuni. Baca -
la ureat, Triumful talentului, Lanþul slãbiciunilor, Dascãl prost, Cele
trei zeiþe. Poemã pedagogicã ori Premiul întâi ilustreazã, toate,
aceeaºi temã. 
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*
Schiþa Bacalaureat de I.L. Caragiale înfãþiºeazã, ca de altfel toate

celelalte cu acceaºi temã, moravurile din lumea ºcolii. Textul
debuteazã cu prezentarea întâlnirii dintre doamna Caliopi Georgescu
ºi narator, cãruia i se solicitã o intervenþie urgentã la profesorul de
filosofie: Ovidiu, fiul ei din clasa a VII-a licealã, dupã ce a biruit
toate obiectele, s-a înþepenit la Moralã. Bãiatul, simþitor, e în stare
sã se prãpãdeascã ºi nu trebuie lãsat.

Naratorul cedeazã insistenþelor doamnei Caliopi ºi se îndreaptã
cãtre locuinþa profesorului Popescu. Pledoaria naratorului se
bazeazã pe argumente împrumutate din logica în suferinþã a doamnei
Caliopi: programele ºi regulamentele ºcolare sunt ciudate, tuturor
obiectelor de studiu li se dã o importanþã egalã, un tânãr dispus sã
urmeze Facultatea de Drept nu poate sã piarzã un an, fiindcã nu e
tare la Moralã. Spre totala uimire a profesorului, naratorul nu numai
cã dã glas motivelor mamei, ci chiar ºi modului ei imperativ de
adresare:

– Sã nu zici cã nu poþi!... ºtiu cã poþi! trebuie sã poþi!
Argumentul suprem pune în luminã absurdul situaþiei: Ovidiu

Georgescu trebuie sã ia nota 6 care sã-i asigure promovarea pentru
cã este copil de familie bunã.

Profesorul cedeazã pentru cã e ºi el de familie bunã. Naratorul,
radiind, îi comunicã vestea cea bunã doamnei Caliopi, care nu
rãmâne datoare: în aceeaºi dupã-amiazã îl invitã la petrecerea datã în
cinstea trecerii bacalaureatului.

I. ÎNÞELEGEREA TEXTULUI

1. Exprimã-þi opinia, prin redactarea unui scurt text, în legãturã cu
reacþia pe care ai avut-o citind schiþa Bacalaureat. Poþi alege
între urmãtoarele variante: amuzament, curiozitate, revoltã, in -
dignare etc. sau poþi propune o variantã proprie.

2. Identificã personajele acestui text.
3. Determinã caracterul personajului Caliopi Georgescu, dedus din

aceastã replicã: – Poþi!... sã nu zici cã nu poþi... ºtiu cã poþi...
trebuie sã poþi!

4. Transcrie rãspunsul naratorului care marcheazã reticenþa
acestuia faþã de „somaþia“ mamei.

5. Explicã ironia autorului detectabilã în alegerea celor trei nume
cu aluzii culturale: Virgiliu, Horaþiu ºi Ovidiu.

6. Comenteazã replica doamnei Caliopi cu privire la „atitudinea“
soþului ei: Dacã ar fi fost dupã Georgescu, nici Virgiliu, nici
Horaþiu n-ar fi fost în facultate. Despre partea lui Georgescu,
rãmâneau bãieþii fãrã bacaloriat...

EXPLORAREA TEXTULUI 

Schiţă – specie a genului epic
de dimensiuni reduse, cu acţiune li -
mi tată la un singur episod carac -
teristic din viaţa unuia sau a câtorva
personaje.

AUTOR, NARATOR, CITITOR

Autor – persoană care concepe
şi scrie o operă (literară, ştiinţifică
etc.)

Narator – cel care narează, „po -
vesteşte“.

Cititor – persoană care citeşte
un text. Pentru a înţelege textul, ci -
titorul trebuie să descifreze codul
estetic, moral, ideologic etc. al au -
torului, fără a fi necesar a-i împărtăşi
punctul de vedere.

Birjar în trăsură
(sec. al XIX-lea)
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7. Explicã pledoaria naratorului (cu raportare la context):
– Frate Popescule, ciudate sunt ºi programele ºi regu la men tele
ºcoalelor noastre: prea se dã o importanþã egalã tuturor obiec -
telor de studiu, ºi asta este dãunãtor mersului, adicã, vreau sã
zic, progresului; cãci, în definitiv, ce vrea sã facã ºcoala din
tinerile generaþiuni, cari vin ºi cautã, mã-nþelegi, o culturã
sistematicã, pentru a deveni cetãþeni utili, fiecare în ramura sa
de, activitate socialã?...

8. Pune în legãturã ºi comenteazã urmãtoarele replici:
– Poþi!... sã nu zici cã nu poþi!... ºtiu cã poþi!... trebuie sã poþi!
(doamna Caliopi Georgescu);
– Sã nu zici cã nu poþi!... ºtiu cã poþi! trebuie sã poþi! (na -
ratorul).

9. Utilizarea greºitã de cãtre doamna Georgescu, în douã situaþii,
a termenului „bacaloriat“ în loc de „bacalaureat“  nu poate fi o
simplã întâmplare. Explicã intenþia autorului.

10. Caracterizeaz-o pe doamna Caliopi Georgescu ºi insistã (prin
sensurile care se deschid) asupra ultimei replici:
– Uf! [...] am scãpat! Am dat ºi bacaloriatul ãsta!

II. APROFUNDAREA TEXTULUI
1. Încadreazã textul într-un gen literar (epic, liric, dramatic) ºi

argumenteazã apartenenþa la genul respectiv.
2. Care sunt modurile de expunere prezente în aceastã schiþã?
3. La ce persoanã se realizeazã naraþiunea?
4. Pune în relaþie cu textul schiþei Bacalaureat de I.L. Caragiale

urmãtoarele noþiuni teoretice: autor, narator, cititor.
5. Transformã din vorbire directã în vorbire indirectã începutul

textului:

– Sãrut mâna, madam Georgescu, zic eu, apropiindu-mã.
– La dumneata veneam! rãspunde cucoana emoþionatã.
– La mine?
– Da... Te rog sã nu mã laºi!
– ?!
– Sã nu mã laºi! Trebuie sã-mi faci un mare serviciu amical...
La nevoie se aratã amiciþia, sã vedem cât ne eºti de prietin!
– Cu cea mai mare plãcere, madam Georgescu, dacã pot...
– Poþi!... sã nu zici cã nu poþi!... ºtiu cã poþi!... trebuie sã poþi!
– În sfârºit, ce e? de ce e vorba?
– Dumneata cunoºti pe... ºtiu cã-l cunoºti!
– Pe cine?
– Þi-este prietin... ªtiu cã þi-e prietin! Sã nu zici cã nu þi-e
prietin!...
– Cine?
– Popescu, profesorul de filozofie.

MODURI DE EXPUNERE

Naraţiune – mod de expunere
prin care se relatează fapte şi
întâmplări reale sau fictive atribuite
unui personaj (unor personaje) şi
relatate de un narator. Este specifică
genului epic. În orice naraţiune
momentele narative se succed într-o
anumită ordine. Aceasta este pusă
în evidenţă de indicaţiile temporale
şi spaţiale, de existenţa unui narator
(povestitor al întâmplărilor cuprinse
în naraţiunea respectivă), de pre zen -
ţa unuia sau a mai multor personaje.
Funcţia naratorului şi cea a perso -
najului se cumulează în naraţiunile
scrise la persoana I şi este diferită în
naraţiunile la persoana a III-a.

Descriere – mod de expunere
prin care se oferă informaţii despre
personaje, spaţiu, obiecte etc. Se
pot deosebi două tipuri mai impor -
tan te: tabloul (descrierea unui loc, a
unui peisaj, prezentarea unui eve ni -
ment etc.) şi portretul (descrierea
trăsăturilor fizice şi morale ale unui
personaj).

Dialog – mod de expunere care
constă în replici alternative a doi sau
mai mulţi emiţători. Apare în textele
epice şi dramatice. Dialogul repre -
zin tă un important mijloc de carac te -
rizare a personajului literar. Prin
intermediul dialogului, autorul pune
în lumină gândurile şi sentimentele
personajelor.
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6. Repovesteºte oral întâmplarea naratã în Bacalaureat în douã
modalitãþi:
- din perspectiva naratorului;
- din perspectiva doamnei Caliopi Georgescu.

7. Identificã în schiþa Bacalaureat caracteristici ale acestei specii
literare.

8. Aratã sursele comicului în aceastã operã literarã.
9. Motiveazã includerea acestui text literar în tema „ªcoala“.

1. Citeºte schiþa Lanþul slãbiciunilor a lui I.L. Caragiale ºi
stabileºte un paralelism între aceasta ºi Bacalaureat. Care este
„lanþul slãbiciunilor“ în cele douã texte care au multe
asemãnãri?

2. Una dintre trãsãturile fundamentale în ceea ce priveºte stilul lui
I.L. Caragiale este ironia. Niciodatã autorul „nu aratã cu
degetul“, dar în subtext se simte intenþia moralizatoare.
Identificã în cele douã schiþe amintite mai sus exemple care sã
ilustreze ironia scriitorului la adresa personajelor prezentate.

3. Interpretaþi pe roluri schiþa Un pedagog de ºcoalã nouã de I.L.
Caragiale.

4. Alcãtuiþi grupuri de 5-6 elevi ºi organizaþi o dezbatere cu tema
„ªcoala în România de astãzi“.

DINCOLO DE TEXT

I.L. Cargiale şi George Coşbuc



19

TEXTE NONLITERARE

ªCOALA LA RÃSCRUCE 

Chiar dacã educaþia se face în prezent cu produsele trecutului, ea
are ambiþia de a configura un viitor. Este drept cã acest viitor se vrea
a fi mai bun decât prezentul sau trecutul în care îºi are rãdãcinile,
dar nu înseamnã cã ºi reuºeºte de fiecare datã. Mare parte din suc ces
sau eºec se datoreazã modului ºi condiþiilor de configurare, adicã
grijii pe care societatea o poartã educaþiei. ªcoala este profund de -
pendentã de societatea în care funcþioneazã, dar tot ea poate ac ce -
lera sau frâna dezvoltarea societãþii.

Sã ne întoarcem puþin în istorie. În a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea se decreta în România, ca ºi în alte þãri europene, învã -
þãmântul primar de patru ani ca învãþãmânt obligatoriu pentru toþi
copiii, indiferent de starea socialã a pãrinþilor lor. Statul se obliga
sã-l susþinã pentru a oferi întregii populaþii un nivel de instrucþie ce
ar fi corespuns societãþii industriale care începea sã se profileze. De
la momentul decretãrii pânã la cel al impunerii învãþãmântului
obligatoriu de patru ani a trecut o perioadã lungã de timp, de peste
trei sferturi de veac. Din pãcate, România s-a numãrat în tot acest
interval printre þãrile cu o ratã ridicatã a analfabetismului ºi cu o
economie industrialã precarã. Altfel spus, am decretat, dar nu am
realizat ceea ce ne propusesem. Raþiunile au fost multiple ºi nu ne
propunern sã le analizãm aici. Consemnãm doar un fapt ºi-l invo -
cãm pentru considerarea lui în noul context de astãzi.

Fãcând un salt în timpul zilelor noastre, admitem ca universalã
anticipaþia cã societatea viitorului e una a cunoaºterii dominatã de
tehnologia informaþiei ºi a comunicãrii. Învãþãmântul obligatoriu de
azi ºi de mâine trebuie sã se afle în corespondenþã cu mesajele
actuale ºi cele prospectabile ale noii societãþi a cunoaºterii. Durata
ºi curriculumul noului învãþãmânt obligatoriu, modul de organizare
ºi funcþionare a ºcolii se aºteaptã sã rãspundã necesitãþilor acestui
tip de societate. România nu-i ºi nu poate fi o excepþie de la aceastã
regulã. Pentru a nu se repeta istoria, este necesar sã se reflecteze mai
întâi asupra corespondenþei dintre mesajele societãþii cunoaºterii ºi
proiectul noii ºcoli obligatorii, pentru ca apoi sã se identifice con -
diþiile optime ale realizãrii care trebuie sã-l aibã în centru pe cel ce
învaþã. În lucrarea de faþã propunem un astfel de exerciþiu, con cen -
trându-l mai ales asupra curriculumului ca expresie a concepþiei
despre cunoaºterea ºcolarã. 

Cunoaºterea transmisã ºi reprodusã în ºcoalã spune multe nu
numai despre învãþãmânt, ci ºi despre societatea în care acesta
funcþioneazã. Seria întrebãrilor ce pot fi formulate pe aceastã temã

Tânără citind (pictură de
Jean-Honoré Fragonard)

Cititoarea (pictură de
Jean-Baptiste-Camille Corot)
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Sfârşit de şcoală

este destul de lungã: ce cunoaºtere este selectatã? Cum este trans -
misã? Ce atitudini faþã de cunoaºtere sunt formate ºi încurajate?
Dar structurile operatorii ºi abilitãþile intelectuale cât de mult sunt
exersate, ce punþi se stabilesc între cunoaºterea educaþionalã, cea
ºtiinþificã ºi cea socialã? Existã cumva o separare între timpul învã -
þãrii ºi cel al utilizãrii cunoaºterii, eventual al producerii cognitive?
Ce relaþii se stabilesc între stratificarea socialã ºi stratificarea (cla -
sificarea) cunoaºterii? Rãspunsurile la aceste întrebãri sunt departe
de a fi uniforme în timpul ºi în spaþiul social. Experienþele noastre
de reformã a învãþãmântului probeazã acest lucru.

Dupã 1989 schimbarea conþinuturilor ºi a legislaþiei ºcolare a
fost o prioritate permanentã a politicilor din domeniul educaþiei.
Modul de aplicare ºi realizare a fost însã diferit în timp, configurând
o succesiune de etape. Faza iniþialã am numi-o reparatorie, întrucât
a fost în mare parte reactivã ºi prea puþin constructivã. Dezi deo lo -
gizarea a fost îmbinatã cu anularea unor norme juridice ºi promo -
varea altora noi menite a slãbi sau înlãtura formele precedente de
organizare ºi funcþionare a ºcolii, respectiv de transmitere a unor
conþinuturi. Faza urmãtoare a fost una de multiplicare ºi con -
fruntare a alternativelor legislative, instituþionale ºi sistemice, de
conþinut ºi metodologie. În final a fost adoptatã o nouã legislaþie
pentru învãþãmânt (1995 – Legea învãþãmântului, 1997 – Statutul
personalului didactic) ºi au fost conturate strategii novatoare mai
sistematice o datã cu promovarea unor infuzii de resurse financiare,
inclusiv împrumuturi de la Banca Mondialã ºi fonduri neram bur sa -
bile de la Uniunea Europeanã. Dar, cu toate acestea, nu au dispãrut
ºi toate opþiunile divergente. Inerþii conservatoare ºi iniþiative no -
vatoare radicale au continuat sã se confrunte. Între ele s-au aflat
ºcolile, elevii ºi cadrele didactice mai mult sau mai puþin depãrtate
de înfruntarea opþiunilor divergente. Spre sfârºitul anilor nouãzeci
s-a afirmat o nouã fazã a construcþiilor mai sistematice. Acum s-a
consacrat o reformã curricularã de amploare ºi acceleratã. Noi
planuri ºi programe de învãþãmânt, seturi alternative de manuale,
schimbãri instituþionale în evaluarea continuã ºi finalã, mai ales în
examenele de capacitate ºi bacalaureat, au marcat aceastã pe -
rioadã.

(ªcoala la rãscruce. Schimbare ºi continuitate în 
curriculumul învãþãmântului obligatoriu. Studiu de impact, 

coord. Lazãr Vlãsceanu, Iaºi, Editura Polirom, 2002) 
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Textul ştiinţific apare în vo lu me
de studii şi cercetări, în reviste şi
publicaţii de specialitate sub for ma
unor articole, studii, analize, sin teze,
recenzii etc.

Scopul unui text ştiinţific este, în
pri mul rând, să ofere informaţie şti -
inţifică. El se deosebeşte funda -
mental de textul literar, unde se face
apel la sensibilitatea cititorului. În
textul ştiinţific implicarea subiec tivă
a autorului este la gradul zero, în tru -
cât acesta este interesat de pre zen -
tarea unor date strict obiective.

La şcoală

1. Aratã care este reacþia ta dupã lectura acestui fragment con sa -
crat ºcolii.

2. Explicã prin ce se deosebeºte acest text de celelalte douã (Domnul
Vucea de Barbu Delavrancea ºi Bacalaureat de I.L. Caragiale)
studiate în cadrul aceleiaºi teme: ºcoala.

3. Ce crezi cã a avut un rol esenþial în redactarea acestui tip de
text: fantezia/imaginaþia autorului sau reflectarea cât mai veri -
dicã a realitãþii prezentate?

4. Ce fel de termeni predominã aici: cei arhaici, cei regionali sau
cei neologici?

5. Aratã (urmãrind ideile textului) legãtura dintre ºcoalã ºi so -
cietate.

6. Ce informaþii ai aflat, în urma lecturii acestui text nonliterar,
despre ºcoala secolului al XIX-lea din România?

7. Care sunt exigenþele învãþãmântului obligatoriu din România
de astãzi?

8. Numeºte câteva dintre schimbãrile produse în ºcoala româ neascã
dupã anul 1989.

9. Care sunt principalele idei pe care le-ai reþinut din acest text
ºtiinþific?

10. Dacã textul literar urmãreºte sã creeze o emoþie cititorului,
textul ºtiinþific are rolul de a-l informa. Argumenteazã cu exem -
plificãri din toate cele trei texte studiate în cadrul „Modulului 1
– ªcoala“ valabilitatea acestei afirmaþii.

EXPLORAREA TEXTULUI 

Redacteazã un jurnal de lecturã de maximum 2 pagini în care sã
scrii despre textele citite de tine având tema „ªcoala“. Textele pot fi
atât cele din manual, cât ºi cele din lecturile tale particulare.

Acest jurnal de lecturã poate fi elaborat dupã urmãtorul plan:
- tipul textului citit: literar (prozã, poezie, dramaturgie), non li te -

rar (text ºtiinþific, administrativ etc.); 
- ce ai reþinut din lecturile pe tema respectivã; 
- ce reacþii þi-a provocat lectura fiecãrui text; 
- comentarii personale în legãturã cu textele citite (ce þi s-a pãrut

interesant, ce te-a impresionat, ce semnificaþie are textul respectiv,
care sunt opiniile tale raportate la cele aflate etc.)

EVALUARE CURENTĂ 
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Mircea Eliade (1907-1986),
prozator, eseist, filozof, istoric al

religiilor.

Corigenţa face parte din volumul
Romanul adoles centu lui miop de
Mircea Eliade, carte definitivată îna -
inte ca autorul să împli nească 19
ani, dar publicată pos tum, abia în
1989.

Coperta ediţiei princeps

CORIGENÞA

de Mircea Eliade

S-A SFÂRªIT ªCOALA.
Iar eu sunt sigur cã am rãmas corigent la matematicã. Am rãmas

corigent pentru cã am vrut eu; sau, mai exact, nu am promovat
pentru cã nu am vrut.

Nu mi-e ruºine. ªtiam de mult cã sunt cu desãvârºire lipsit de
voinþã. Numai inocenþii mei colegi mã pot socoti un bãiat voluntar,
pentru cã citesc pânã noaptea târziu cãrþi de ºtiinþã.

Eu le-am spus cã mie-mi place sã citesc, nu-mi impun asta.
Dar ei nu au vrut sã înþeleagã.
Totul s-a petrecut firesc ºi dupã cum era de aºteptat. În cea din

urmã lecþie, Vanciu ne-a spus:
– Cei care vor sã-ºi îndrepte notele, sã vinã peste trei zile la orele

2 dupã-amiazã, la liceu. Pot sã-ºi îndrepte orice notã, pentru cã îi
întreb din materia fiecãrui trimestru.

Eu aveam pe toate trimestrele media „insuficient“. M-am ridicat
pe o bancã ºi am strigat cãtre clasã: 

– În noaptea asta nu se doarme, bãieþi!
Spuneam oricãrui vroia sã mã asculte: 
– Mã apuc sã învãþ la douã. Lucrez pânã la zece noaptea. Mãnânc,

mã culc, mã scol la douã. Lucrez pânã mâine dimineaþã, apoi repet
operaþia de douã ori. Astãzi isprãvesc trigonometria, mâine pânã la
prânz învãþ din algebrã combinaþiile, binomul lui Newton ºi
triunghiul lui Pascal. Dupã masã sfârºesc algebra. Poimâine repet.
Rãspoimâine ies la tablã cei dintâi ºi îl tâmpesc pe Vanciu. În trei
zile învãþ ce n-am învãþat un an ºi scap... Dupã aceea mã culc ºi
dorm patruzeci de ore în ºir, ca Champollion dupã ce a descifrat
hieroglifele...

Eram entuziasmat ºi credeam. Când mã pãrãsea însã entu ziasmul,
începeam sã mã îndoiesc. Dar mã trudeam sã-mi pãstrez entu -
ziasmul necesar.

Acasã, cum am ajuns, am împãrtãºit hotãrârea mea. Spuneam:
– Pânã mâine dau dracului trigonometria.
S-a sfârºit masa ºi eu m-am urcat în mansardã. Cald, ºi mie îmi

era somn. Îmi spusei:
– Nu mã pot apuca deodatã de matematici. Trebuie sã-mi obiº nu -

iesc creierul. ªi citii vreun ceas dintr-o carte care n-avea câtuºi de
puþin legãturã nici cu binomul lui Newton, nici cu triunghiul lui
Pascal.

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ
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– Haide, îmi poruncii cu glas tare, când vãzui
cã se face trei: hârtie, creion, tabla de logaritmi ºi
cartea de trigonometrie.

Prudent îndepãrtai de pe masã tot ce-mi putea
ispiti atenþia: un volum din Auguste Comte, Istoria
li teraturilor romanice, vol. III, a lui lorga, Sanctuaires
d’Orient de Schuré, revistele, broºurile, – ºi adu nai
tot ce-mi poruncii.

– Primele lecþii nu sunt grele deloc, îmi mãr tu -
risii cu jumãtate de glas, ca aã-mi fac curaj. Sã în ce -
pem cu liniile trigonometrice: „Sinusul ºi Cosinusul“.

Dar mã aflai citind prefaþa, în care dl. Tutuc
reproducea un pasagiu de dl. Bianu. În pasagiul
acela autorul afirma cã, cu toatã inteligenþa du mi -
sa le socotitã de profesori obtuza matematicii, –
cartea de trigonometrie a lui Spiru Haret i s-a
pãrut delicioasã.

– Trebuie cã e, într-adevãr, foarte interesantã
trigonometria, îmi spuneam eu, fãrã convingere.

Dar de câte ori încercam sã citesc primul ca -
pitol, descopeream ori cã creionul nu e destul de
ascuþit, ori cã tabla de logaritmi nu e la îndemânã,
cã fereastra scârþâie, cã nu mi-am aºezat comod
picioarele, cã gulerul de la cãmaºã mã supãrã, cã
hârtia de pe masã e pãtatã, cã praful de pe iconiþã
n-a fost ºters de la Duminica Tomii, cã s-a uscat
cerneala în cãlimarã, cã n-are sã-mi ajungã hârtia
º.a.m.d.

– Haide, domnule! – mã rãstii eu cãtre mine
însumi.

ªi desenai un cerc ºi-l împãrþii în patru ºi
scrisei la fiecare capãt al diametrului câte o literã
mare: A, B, C, D. ªi îmi închipuii cã am un arc de
trei zeci ºi cinci de grade ºi unii extremitatea ar cu -
lui cu centrul cercului. Dar observai cã obþinusem
un arc de patruzeci ºi cinci de grade.

– Ãsta nu-i bun! rostii eu bucuros cã eram ne voit
sã construiesc un alt cerc. Ãsta-i a opta parte dintr-un

cerc ºi sinusul lui e iar cosinusul .
ªtersei cercul cu

arcul de patruzeci ºi cinci de grade ºi fãcui alãturi
un altul, cu un arc numai de treizeci ºi cinci de
grade. Dar, când fu sã-l crestez cu douã diametre
perpendiculare, luai în seamã cã cercul ºters cu
creionul îmi atrãgea atenþia. Atunci mototolii
hârtia ºi o aruncai pe fereastrã. Al treilea cerc era
mai reuºit, ºi-i dãruii un admirabil arc de treizeci

ºi cinci de grade. Arcul era AB = 35° iar la centru
pusei 0, pentru cã aºa se pune întotdeauna la
centru.

Apoi am citit trei pagini fãrã sã mã opresc.
Erau foarte bine scrise ºi foarte limpede, dar în
mansardã era cald ºi eu mã gândeam cã peste o
lunã voi fi în Dumbrava Sibiului.

Pânã seara citisem douãzeci ºi ºapte de pagini
ºi mai îmi rãmãseserã o sutã nouãzeci ºi una.
Aceasta pentru cã la patru ºi jumãtate m-am dus
sã fac duºul rece; la cinci ºi jumãtate m-am
convins cã sufãr de foame ºi m-am coborât sã
mãnânc; la ºase ºi jumãtate am citit o revistã; la
ºapte mi-a fost sete, la ºapte ºi un sfert mi s-a rupt
creionul, la ºapte ºi jumãtate am devenit melan co -
lic auzind ciripitul paserilor, la opt m-am socotit
persecutat, la opt ºi un sfert am aprins lampa – cu
toate cã nu era absolutã nevoie –, la opt ºi
jumãtate mi-am examinat faþa în oglindã, la nouã
fãrã douãzeci am luat niºte însemnãri psihologice
pentru romanul meu, la nouã fãrã zece m-am ho -
tãrât sã mã odihnesc puþin ca sã nu mã surmenez,
iar la nouã fãrã cinci am fost chemat la masã.

Dupã masã am descifrat la pian foarte mult,
ceea ce nu se mai întâmplase de câþiva ani. Era
unsprezece ºi un sfert când m-am suit din nou în în
mansardã.

– Lasã, mi-am spus. Sã nu-mi obosesc ochii ci -
tind noaptea.

Sã pun ceasul sã mã scoale la trei. Am început
sã mã dezbrac, fericit. Nu e prea devreme la trei?
Hotãrâi: mã scol la patru. Când mã îndreptam
spre masã, ºã sting lampa, m-am rãzgândit ºi am
pus ceasul sã sune la cinci.

ªi ceasul a sunat la cinci. Dar eu visasem vise
rele toatã noaptea ºi l-am lãsat sã sune.

– Ia mai slãbeºte-mã, i-am spus pe jumãtate
ador mit, ca ºi cum ceasul ar fi fost de vinã dacã a
sunat la cinci. ªi m-am întors pe partea cealaltã...

– Bre, ai matematica!... Scoalã-te.
– Ei, ºi ce dacã am matematica?
Matematica mã creeazã pe mine, sau eu pe ea?
ªi iar am adormit. Dar m-a lovit lumina dimi -

neþii în ochi ºi m-am deºteptat. A început sã-mi
parã rãu cã dormisem un ceas ºi jumãtate mai
mult decât trebuia.

Am început sã mã ocãrãsc în gând cu glas tare.
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EXPLORAREA TEXTULUI 
1. Identificã în text pasaje care demonstreazã marea pasiune pen -

tru lecturã a personajului.
2. Cum explici hotãrârea paradoxalã a „adolescentului miop“ de a

nu se mai prezenta la examenul de matematicã?
3. Caracterizeazã acest personaj din perspectiva noncon form is -

mului sãu.

– Nu sunt decât un adolescent ca toþi ceilalþi.
N-am sã ajung niciodatã nimic. Nu-i nimic de capul
meu. Pãcat de timpul pierdul cu ºcoala. N-am vo -
inþã nici cât un clapon.

Toate acestea menite sã mã cutremure ºi sã mã
îndrãgosteascã de trigonometrie.

Zadarnic. Dupã ce m-am spãlat ºi m-am îm -
brã cat, am început sã citesc un capitol din cartea
lui Iorga.

– ...Nu sunt atât de naiv sã mã consum la ºase
cu matematica?

În realitate, nu era ºase, ci ºapte fãrã cinci. Am
citit din Istoria literaturilor romanice pânã la opt.

Atunci mi-a adus tata laptele ºi pe mine m-a
gãsit rãsfoind înfrigurat logaritmii. Pãrea foarte
mulþumit.

– Merge? Merge?
– Greu, foarte greu. De la patru mã lupt cu ea.

Nu ºtiu ce-oi face. Sunt foarte obosit. 
Tata mã privi mângâietor.
– Mai plimbã-te puþin prin grãdinã ºi apoi mai

citeºte iar. Cred cã n-o fi atât de rãu sã vã asculte
greu...

– A spus cã ne ascultã foarte greu...
La opt ºi un sfert am început sã socotesc câte

pagini mai aveam de citit ºi le-am împãrþit la nu -
mãrul orelor disponibile.

Am repetat socoteala de trei ori, pentru cã
pãrea cã mã intereseazã foarte mult rezultatul
exact.

Am desenat un cerc.
– Ei, ºi ce-are sã fie dacã nu moi prezenta la

examen?

– Are sã mã lase corigent.
– Ei, ºi ce-are sã fie dacã m-o lãsa corigent?
– Au sã râdã toþi de mine.
– Ei, ºi ce-are sã fie dacã au sã râdã toþi de

mine?
Îndoiala nu mã mai lãsa sã împart cercul în

patru ºi sã-i însemn extremitãþile diametrelor A, B,
C, D.

– Ce-mi pasã mie dacã mã lasã corigent? Nu
ºtiu eu cine sunt? Nu sunt eu?

Aveam dreptate: eu eram. Dar aceasta nu
înseamnã nimic pentru Vanciu.

– Ei, ºi ce-mi pasã mie de Vanciu?
Aºa era: ce-mi pasã mie de Vanciu?
– Chiar e mai bine sã mã lase corigent. Am sã

învãþ patru ceasuri pe zi, de va rãmâne Vanciu
uluit. ªi atunci nu mã va lãsa corigent la anul, nici
în clasa a VIII-a. Trebuie sã învãþ, odatã, temeinic
matematica. Am sã învãþ la varã. E chiar foarte
inteligentã hotãrârea mea: sã învãþ la varã...

Mi-am strâns bucuros cãrþile ºi le-am înghesuit
sub mãsuþa cu reviste. Am alergat jos, ºi i-am
vestit pe toþi cã nu mã prezint la examen.

– Cum? voiþi sã promovez iar superficial?
ªi la anul sã rãmân iarãºi corigent, ºi iar în

clasa a VIII-a?
Trebuie sã învãþ, odatã, temeinic, matematica.

La varã, am vreme destulã. E foarte inteligent
ceea ce fac...

Astfel, ºi anul acesta, – ca întotdeauna – rãmân
corigent.

Ceea ce era de aºteptat. ªi ceea ce eu pro ro -
cisem, numai pentru mine, încã din iarnã.
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ
LA ªCOALÃ, DAR NU RÃMÂNEM ACOLO

de Marin Sorescu

ªi, dupã atâta culturã generalã, aº putea sã nici nu vã mai duc la
ºcoalã.

Sã vã las sã treceþi glonþ pe lângã ea ºi sã vã continuaþi viaþa la
cinema.

Sau sã vã dau un certificat, din care sã reiasã, clar, cã sunteþi mai
deºtepþi decât, la un loc, un cal ºi-un þânþar.

Cã ºtiþi cã rãsare o stea, doar atunci când n-are nor pe ea. Cã aþi
primit nota zece la mare ºi aþi ajuns cu lecþia dincolo de ninsoare.

Totuºi, este o chichiþã: toate astea le-aþi învãþat ca pe „unde eºti
Chimiþã?“. E nevoie de o cretã, de niºte caiete ºi de cernealã, din care,
dacã þi le aruncã cineva înainte, iese o ºcoalã.

Iat-o: dacã vã uitaþi bine peste jucãrii ºi pãpuºi, se ºi vãd douã sau
trei uºi. Printre coamele de melci se mai zãresc încã douãzeci. Fiecare
seamãnã cu o carte. Trebuie sã le deschizi ºi sã le închizi tu singur pe
toate.

În clasã stau copii atenþi ºi se fac premianþi ori repetenþi. Primii cli -
pesc din gene la tabla neagrã, pe care sunt fãcute fel de fel de de se ne.
Ceilalþi se uitã mai pe îndelete la burete. Îºi aduc aminte cã bure te le
l-au mai vãzut undeva, aºa cã ei se gândesc ºi la mare, în continuare.

Copii, aici o sã aflaþi o mulþime de poveºti foarte frumoase despre
munþi, ºi terase ºi case. Totul e sã asculþi tãcând ºi sã vorbiþi în gând.
Când veþi auzi un clopoþel dupã un ceas, sã ºtiþi cã vi s-a dat drumul ºi
la glas. Puteþi da fuga afarã ºi acolo vã puteþi juca.

Ora este pentru învãþat, iar recreaþia pentru uitat. Dacã voi n-aþi ui -
tat atât de repede cunoºtinþele folositoare, recreaþia cred c-ar fi de-o zi.
Dar iatã, sunã dupã zece minute ºi trebuie sã alergaþi la locurile voas -
tre foarte iute. Cã urmeazã cine ºtie ce socotealã cu cine ºtie care
portocalã.

Cu cât creºte un om, când se ridicã în picioare? (Asta se numeºte
adunare). Unde se duce ursul dupã ce nu gãseºte miere? (Asta se
cheamã scãdere).

ªi, tot aºa, venind ºi plecând, învãþând ºi uitând ºi iar învãþând, o
sã vã pomeniþi cã ºtiþi pe dinafarã ºcoalã dupã ºcoalã. Asta puteþi s-o
observaþi singuri, uitându-vã nu în alte pãrþi, ci în cãrþi.

Cãrþile or sã fie tot mai mari, iar pozele lor tot mai mici, întâi ca
niºte pãpuºi, apoi ca niºte furnici.

Când nu veþi mai vedea nici o pozã, în nici o carte, sã ºtiþi cã aþi
ajuns cu învãþatul ºi cu uitatul foarte departe.

EXPLORAREA TEXTULUI 

Comenteazã, prin relaþie cu textul, semnificaþia titlului.

Marin Sorescu (1936-1996),
poet, dramaturg şi eseist.

Textul reprodus face perte din
volumul Unde fugim de-acasă, pu -
bli cat în august 1967. Cartea este
alcătuită din versuri rimate, dispuse
cursiv sub formă de proză. Ea
prezintă experienţele ??? ale
copilăriei.
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STILURILE FUNCŢIONALE ALE
LIMBII ROMÂNE

STILUL ARTISTIC (BELETRISTIC)

Stilul artistic Stilurile nonartistice
1. limbaj conotativ (= cu sens figurat);
2. unicitate ºi inovare a expresiei;
3. bogãþie lexicalã;
4. sensuri multiple, variabile în funcþie de context.

1. limbaje denotative (= cu sens precis, obiºnuit);
2. expresie caracterizatã prin utilizarea unor for -
mule ºi construcþii mai mult sau mai puþin fixe,
repetabile;
3. concentraþie lexicalã;
4. sensuri unice, cât mai puþin dependente de context.

Limbă şi comunicare

Rezultã din aceste particularitãþi cã, în timp ce
pentru stilurile nonartistice (oficial, ºtiinþific, pu -
bli cistic, colocvial), important este ce informaþie
se transmite, pentru stilul artistic e fundamental
felul cum se transmite informaþia.

Stilul artistic valorificã resursele expresive ale
fiecãrui nivel al limbii: fonetic, morfologic, sin -
tactic, lexico-semantic.

La nivel lexico-semantic, câteva dintre cele mai
importante caracteristici ale stilului artistic sunt:

l folosirea mijloacelor de evidenþiere a unei
trãsãturi semnificative: epitetul, comparaþia, hi per -
bola, personificarea etc.;

l utilizarea mijloacelor de expresie figuratã:
metafora;

l dezvoltarea sinonimiei;
l deschiderea cãtre toate categoriile lexicale:

arhaisme, regionalisme, elemente argotice, de jargon
etc.

Stilul (din fr. style, lat. stylus „condei, com -
poziþie“, gr. stylos „bãþul cu care se scria pe tãbliþe
de cearã“) este expresia unei individualitãþi, po -
trivit cunoscutei formule a francezului Buffon: Le
style c’est l’homme-même (Stilul este omul însuºi).
Însuºirile individuale ale vorbitorului unei limbi
(talent, nivel cultural, temperament, modul în care
stãpâneºte limba etc.) îºi pun amprenta asupra
felului în care acesta comunicã. În orice si tuaþie de
comunicare (oralã sau scrisã) se eviden þiazã douã
tipuri de trãsãturi: unele aratã într-o ma nierã dis -
tinctã faptul cã actul comunicãrii aparþine unui
anumit individ, ºi nu altuia – stilul individual, pe
când alte trãsãturi demonstreazã apartenenþa la un
anumit stil funcþional.

Stilurile funcþionale sunt varietãþi ale limbii
literare comune, diferenþiate între ele prin funcþia
pe care a au ca mijloace de comunicare în sfere
determinate de activitate. Ele însumeazã procedee
lingvistice (fonetice, morfologice, sintactice ºi lexi -
cale) menite sã exprime un conþinut de idei.

Din punct de vedere funcþional, limba literarã
nu are un caracter unitar. În dezvoltare, ea cu noaºte
variante funcþionale a cãror structurã specificã se
stabileºte în timp. În consecinþã, stilurile func -
þionale au caracter istoric. Ele apar într-un anumit
moment din istoria limbii literare, se dezvoltã
treptat ºi apoi se fixeazã.

În limba românã contemporanã existã cinci sti -
luri funcþionale: 

l stilul artistic (beletristic);
l stilul ºtiinþific;
l stilul oficial (administrativ);
l stilul publicistic; 
l stilul colocvial.
O posibilã clasificare a stilurilor (propusã de I.

Coteanu în Stilistica funcþionalã a limbii române)
are în vedere opoziþia artistic/nonartistic, diferenþa
dintre cele douã categorii realizându-se prin pre -
zenþa sau absenþa expresivitãþii literare.

Astfel, în mod schematic, cele douã tipuri de
limbaje au urmãtoarele trãsãturi specifice:

EXERCIŢII
1. Identificã trãsãturi ale stilului artistic în urmã torul text:

Ameþiþi de limbe moarte, de planeþi, de colbul ºcolii, 
Confundam pe bietul dascãl cu un crai mâncat de molii
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ªi privind pãianjiniºul din tavan, de pe pilaºtri,
Ascultam pe craiul Ramses ºi visam la ochi albaºtri
ªi pe margini de caiete scriam versuri dulci, de pildã
Cãtrã vreo trandafirie ºi sãlbaticã Clotildã.
Îmi plutea pe dinainte cu al timpului amestic
Ba un soare, ba un rege, ba alt animal domestic.
Scârþâirea de condeie dãdea farmec astei liniºti,
Vedeam valuri verzi de grâne, undoiarea unei iniºti,
Capul greu cãdea pe bancã, pereau toate-n infinit;
Când suna, ºtiam cã Ramses trebuia sã fi murit.

(Mihai Eminescu, Scrisoarea II)

2. Ce este mai important în fragmentul de mai sus: informaþia
transmisã ori modul cum se transmite aceastã informaþie? Argu -
menteazã rãspunsul.

3. Rãspunde la aceeaºi cerinþã de la punctul 2, referindu-te, pe
scurt, la textele literare ºi la textul nonliterar cuprinse în
„Modulul 1 – ªcoala“.

STILUL ªTIINÞIFIC

Stilul ºtiinþific îndeplineºte funcþia de co mu -
nicare în domeniul ºtiinþific. Se foloseºte în lucrãri
ºi documente ºtiinþifice, în prelegeri, comunicãri
ºi expuneri, precum ºi la seminarii, colocvii ºi dez -
bateri de naturã ºtiinþificã.

Stilul ºtiinþific se caracterizeazã prin urmã toa -
re le trãsãturi:

l folosirea unei terminologii specifice dome -
niu lui abordat; 

l respectarea normelor limbii literare;
l frecvenþa termenilor abstracþi;
l operarea cu raþionamente;
l caracterul obiectiv;

l lipsa de încãrcãturã afectivã; 
l claritate, concizie, proprietate (= calitate a sti -

lului de a reda exact ideea sau noþiunea exprimatã); 
l frecvenþa relativ mare a adjectivelor;
l folosirea cu predilecþie a atributelor;
l tendinþa de utilizare a propoziþiilor principale

independente;
l frecvenþa relativ ridicatã a propoziþiilor sub -

ordonate atributive ºi completive directe;
l utilizarea citatului ca punct de plecare sau ca

element demonstrativ; 
l argumentarea însoþitã de mijloace extra ling vis -

tice (hãrþi, fotografii, tabele, grafice, statistici etc.).

EXERCIŢII

Demonstreazã cã fragmentul urmãtor din ªcoala la rãscruce este
un text redactat în stilul ºtiinþific:

Cunoaºterea transmisã ºi reprodusã în ºcoalã spune multe nu
numai despre învãþãmânt, ci ºi despre societatea în care acesta func -
þioneazã. Seria întrebãrilor ce pot fi formulate pe aceastã temã este
destul de lungã: ce cunoaºtere este selectatã? Cum este transmisã?
Ce atitudini faþã de cunoaºtere sunt formate ºi încurajate? Dar
struc turile operatorii ºi abilitãþile intelectuale cât de mult sunt
exersate, ce punþi se stabilesc între cunoaºterea educaþionalã, cea
ºtiinþificã ºi cea socialã? Existã cumva o separare între timpul învã -
þãrii ºi cel al utilizãrii cunoaºterii, eventual al producerii cognitive?
Ce relaþii se stabilesc între stratificarea socialã ºi stratificarea (cla -
si ficarea) cunoaºterii? Rãspunsurile la aceste întrebãri sunt departe
de a fi uniforme în timpul ºi în spaþiul social. Experienþele noastre
de reformã a învãþãmântului probeazã acest lucru.
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NIVELUL LEXICO-SEMANTIC

RELAÞII SEMANTICE

1. SINONIMIA

EXERCIŢII

1. Scrie câte un sinonim pentru urmãtoarele locuþiuni verbale/
expresii: a da seama, a-ºi da viaþa, a da în mintea copiilor, a
þine minte, a sta de vorbã, a-ºi aduce aminte, a se face de râs.

2. Indicã pentru fiecare dintre urmãtoarele cuvinte un sinonim
neologic: a îmbunãtãþi, poftã, cerere, nepãsãtor, stãruinþã, ase -
mãnãtor, înºtiinþare, cinstit.

3. Cautã expresii ºi locuþiuni care sunt sinonime cu urmãtoarele
cuvinte: a pleca, a certa, a se strãdui, a fugi.

4. Grupeazã urmãtoarele cuvinte pe serii sau perechi de sinonime:
a sfârºi, înþeles, amabil, cert, act, tentant, semnificaþie, bine -
voitor, ispititor, document, accepþie, sigur, a termina, hrisov,
atrãgãtor, ademenitor.

Citeºte cu atenþie textul:

Ticãlosul nu cunoaºte ruºinea, orice ar face ºi
orice s-ar vãdi cã a fãcut. Este aºadar neruºinat ºi
fãrã obraz sau gros de obraz. ªi nu arareori ticã -
lo sul este ºi grosolan, mitocan, mârlan, mojic, bã -
dãran, nesimþtit ºi neam prost.

(Petru Creþia, Despre ticãloºi, în „România
liberã“, 27 mai 1994)

Ce trãsãturã apropie între ele – din punct de
vedere al sensului – cuvinte ca grosolan, mitocan,
mârlan, mojic, bãdãran, þopârlan, nesimþit?

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

Cuvintele care au acelaºi înþeles sau aproape ace -
laºi înþeles, dar formã diferitã se numesc sinonime.
Ele pot fi substituite unul prin altul în context, fãrã
ca semnificaþia ansamblului sã se schimbe.

Bogãþia sinonimelor limbii române are cauze
istorice: pe fondul originar latin, de-a lungul vea cu -
rilor, s-au suprapus cuvinte slave, maghiare, turceºti
ºi greceºti. Din secolul al XIX-lea (prima ju mã -

tate), multe cuvinte romanice, în special din fran -
cezã, au intrat în vocabular, „reromanizând“ limba
românã. Adãugându-se celor vechi, aceste cuvinte
au creat o mare diversitate sinonimicã.

Existã douã categorii mai importante de sino -
nime:

a) Sinonimele totale (în numãr mic) reprezintã
acele cuvinte ale cãror sensuri coincid perfect (de
ex.: soþie – nevastã, amic – prieten, lexic – voca -
bular, cupru – aramã, camerã – odaie, speranþã –
nãdejde).

b) Sinonimele parþiale (o categorie nume -
roasã) sunt cuvintele al cãror înþeles este aproape
identic, fãrã a coincide total (de ex.: cuvânt – dis -
curs, tãrie – fermitate, a trimite – a expedia etc.).
Ele au doar un sens comun ºi celelalte sensuri
diferite, neputând fi înlocuite unele cu altele decât
uneori (de ex.: ciudãþenie – bazaconie, bizarerie,
bâzdâganie, curiozitate, drãcie, minunãþie, nãstruº -
nicie etc.). În general, definirea termenilor din dic -
þionarele explicative (de ex., în DEX) se sprijinã
pe sinonimia parþialã.
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EXERCIŢII

1. Grupeazã antonimele din urmãtoarea serie de cuvinte: eºec,
atracþie, sigur, competent, nefolositor, incert, prejudiciu, util,
victorie, repulsie, incompetent, beneficiu.

2. Gãseºte cel puþin douã antonime pentru urmãtoarele cuvinte:
adevãr, agreabil, amãgire, a aproba, armonie, ascensiune.

3. Indicã antonimele neologice ale urmãtorilor termeni: diferit,
tinereþe, a afirma, a permite, a se retrage, citeþ.

4. Indicã un sinonim ºi un antonim pentru fiecare dintre ur mã -
toarele cuvinte: ameliorare, autentic, asemãnãtor, ascendent,
benefic, beneficiu.

5. Identificã antonimele din acest text:

Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi ºi nouã toate;
Ce e rãu ºi ce e bine
Tu te-ntreabã ºi socoate;
Nu sprera ºi nu ai teamã,
Ce e val ca valul trece
De te-ndeamnã, de te cheamã
Tu rãmâi la toate rece.

(Mihai Eminescu, Glossã)

2. ANTONIMIA

Citeºte cu atenþie textul:

Pe când luna strãluceºte peste-a tomurilor 
bracuri,

Într-o clipã-l poartã gândul îndãrãt cu 
mii de veacuri,

La-nceput, pe când fiinþã nu era, nici nefiinþã,
Pe când totul era lipsã de viaþã ºi voinþã,
Când nu s-ascundea nimica, deºi tot 

era ascuns...
Când, pãtruns de sine însuºi, odihnea 

cel nepãtruns.
(Mihai Eminescu, Scrisoarea I)

Ce trãsãturã diferenþiazã urmãtoarele perechi
de cuvinte din textul de mai sus din punctul de

vedere al sensului: fiinþã – nefiinþã, nimica – tot,
pãtruns – cel nepãtruns?

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

Antonimele sunt cuvinte cu formã diferitã,
opuse unul altuia în ceea ce priveºte sensul.

Antonimele pot fi exprimate:
1. prin cuvinte total diferite ca formã: bã trâ ne -

þe – tinereþe, a începe – a sfârºi, a vorbi – a tãcea,
a merge – a sta, mare – mic;

2. printr-o pereche compusã din pãrþi de vor -
bire de acelaºi fel, care diferã printr-un prefix:
corect – incorect, sãrat – nesãrat, avantajos –
dezavantajos, normal – anormal.
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1. Marcheazã accentul urmãtoarelor cuvinte dupã modelul de mai
sus, folosindu-te, acolo unde întâmpini dificultãþi, de Dicþionarul
ortografic, ortoepic ºi morfologic al limbii române (DOOM)
sau de Dicþionarul explicativ al limbii române (DEX): acvilã,
apendice, arºiþã, avariþie, conductor, penurie, trafic, troiþã,
verigã, vestibul.

2. Explicã sensul urmãtoarelor cuvinte care se scriu la fel, dar care
se accentueazã diferit (omografe):
ármã – arm† benéficii – benefícii
bóxã – box† cándidã – candid†
captívã – captiv† cásã – cás†
cástele – castéle cértã – cert†.

3. Precizeazã, prin rescriere, care dintre cele douã variante de mai
jos este admisã de normele ortoepice în vigoare:
áutomobíl – automóbil avárie – avaríe
butélie – butelíe edítor – editór
mátur – matúr precéptor – preceptór
scrútin – scrutín símbol – simból.

ELEMENTE DE FONETICĂ

ACCENTUL

EXERCIŢII

În zadar în colbul ºcolii,
Prin autori mâncaþi de molii,
Cauþi forma frumuseþii
ªi îndemnurile vieþii,
ªi pe foile lor unse
Cauþi taine nepãtrunse
ªi în slovele lor strâmbe
Ai vrea lumea sã se schimbe.

(Mihai Eminescu,
În zadar în colbul ºcolii...)

Precizeazã silaba pe care cade accentul în ur -
mã toarele cuvinte: ºcolii, autori, frumuseþii, în -
demnurile, nepãtrunse, slovele, strâmbe. Ce
constaþi în legãturã cu locul unde cade accentul în
aceste cuvinte: este fix sau variabil?

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

Accentul este intensitatea mai mare a rostirii
unei silabe a cuvântului faþã de celelalte silabe.

Silaba care poartã accentul se numeºte silabã ac -
centuatã.

Locul accentului în limba românã este variabil.
În mod frecvent, el stã pe ultima sau penultima
silabã a cuvântului (amár, manuál, mãseá, arámã,
bogãþíe). Accentul poate cãdea însã ºi pe silaba
antepenultimã (istórie, ínimã, márgine) ºi rar, pe
silaba de început a cuvântului (válurile, v†nturile,
véveriþele).

Accentul propriu fiecãrui cuvânt, care trebuie
repetat în rostire, se numeºte accent silabic. De
pildã, urmãtoarele cuvinte se accentueazã conform
rostirii literare astfel: bolnáv, caractér, duºmán,
fenomén, sevér, ínvers. Accentul silabic are rol
lexical, pentru cã deosebeºte cuvintele scrise la
fel, dar diferite prin poziþia accentului (omo gra -
fele) (paraléle – parálele, copíi – cópii), sau rol
morfologic, pentru cã diferenþiazã forme gra ma ti -
cale, flexionare (adúnã – adun‡, c†ntã – cânt‡).
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1. Desparte în silabe cuvintele:
a) aceea, epopeii, roiau, leoaicã;
b) ticsit, ungher, munte, caprã, astãzi, activ;
c) obraz, acru, cadru, Africa, suplu, cupru, atlel, patru, covrig;
d) filtru, cinste, vârstã, aspru;
e) sculptor, somptuos, punctaj, sandvici, arctic;
f) anorganic, dezechilibru, inegal, nestabil, nestrãmutat,
sublinia.

2. Desparte în silabe cuvintele din textul urmãtor, explicând
normele pe care le-ai aplicat în cadrul fiecãrei situaþii:

De pe la St-Petru eu îmi luam ghiozdanul, îi treceam
bãierile pe dupã gât ºi colindam pe aceleaºi cãrãri din grãdina
noastrã, zicând cã am plecat la ªcoala Domneascã.

(Barbu Delavrancea, Domnul Vucea)

DESPÃRÞIREA CUVINTELOR ÎN SILABE

EXERCIŢII

Desparte în silabe aceleaºi cuvinte (zadar, colbul,
ºcolii, autori, frumuseþii, îndemnurile, nepãtrunse,
slovele, strâmbe) din poezia lui Mihai Eminescu,
arãtând totodatã regulile pe care le-ai aplicat
pentru fiecare situaþie în parte.

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

Despãrþirea cuvintelor în silabe se face dupã
urmãtoarele reguli:

a) Consoana aflatã între douã vocale formeazã
silaba cu vocala urmãtoare: þa-rã, dra-gã.

b) Douã vocale (alãturate) aflate în hiat aparþin
unor silabe diferite: a-ur, la-u-dã.

c) Semivocalele i ºi u aflate între douã vocale
trec la silaba urmãtoare: do-uã, te-iul.

d) Când douã consoane alãturate se gãsesc
între douã vocale, prima consoanã aparþine de
obicei silabei dinainte, iar cealaltã – silabei urmã -

toare: as-ta, car-te, mier-lã.
Excepþie: când prima consoanã este b, c, d, f, g,

p, t, v, iar a doua este l sau r, amândouã consoanele
fac parte din silaba urmãtoare: ta-blã, ca-te-drã,
a-flu-ent, a-ple-cat, Lo-tru, li-vrã.

e) Când între douã vocale se gãsesc trei sau mai
multe consoane, prima consoanã trece de obicei la
silaba dinainte, iar celelalte la silaba urmãtoare:
as-tru, con-ºti-in-þã, lin-gvis-ti-cã, con-stru-i.

Excepþie: grupurile ct, cl ºi pt, pl precedate de
consoane se despart: arc-tic, tinc-tu-rã, con-junc-
þi-e, somp-tu-os.

f) În cazul cuvintelor compuse, a celor derivate
cu prefixe ºi a unor derivate cu sufixe, se preferã
despãrþirea în silabe care þine seama de elementele
constitutive atunci cand cuvântul e analizabil sau
mãcar semianalizabil: in-e-le-gant (nu i-ne-le-gant),
de-spre (nu des-pre), vârst-nic (nu vâr-stnic).
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COMUNICAREA

SITUAÞIA DE COMUNICARE. 
ELEMENTELE SITUAÞIEI DE COMUNICARE 

(EMIÞÃTOR, RECEPTOR, MESAJ, COD, CANAL, CONTEXT)

Abilitatea de a comunica influenþeazã statutul
social ºi profesional al fiecãruia dintre noi. Ca sã
ocupãm un anumit post, suntem chemaþi la un in -
terviu, ca sã obþinem un rezultat pozitiv la o anu -
mitã solicitare de naturã individualã sau colectivã,
trebuie sã avem deprinderea de a negocia, iar men -
þinerea unor bune relaþii cu semenii noºtri depinde,
printre altele, ºi de felul în care ºtim sã vorbim cu
aceºtia ºi sã-i ascultãm.

Comunicarea este un proces de transmitere a
unui mesaj de la o sursã cãtre o destinaþie, folo -
sindu-se un anumit cod ºi un anumit canal. Codul
prin care se realizeazã în mod curent comunicarea
între persoane este limba folositã de comunitatea
respectivã.

Prototipul comunicãrii îl reprezintã conver sa -
þia. Aceasta implicã douã roluri de bazã: cel de
emiþãtor (E) – persoana care vorbeºte –, ºi cel de
receptor (R) – persoana cãreia i se adreseazã
emiþãtorul. În conversaþia curentã, fiecare par -
ticipant (locutor, interlocutor sau colocutor) îºi
asumã, pe rând, unul dintre roluri (fiecare este,
succesiv, emiþãtor ºi receptor). Emiþãtorul trimite
un mesaj (M), care trebuie sã ajungã la receptor.
Pentru ca sã aibã loc o comunicare, acest mesaj
trebuie decodificat de receptor:

E M R.

Când într-o conversaþie sunt prezente mai
multe persoane, e posibil ca una sau mai multe sã
nu participe la discuþie, întrucât doar asistã, fãrã a
interveni. Ele reprezintã auditorul sau grupul audi -
torilor.

Pentru a ajunge de la emiþãtor la receptor, me -
sa jul are nevoie de un canal de transmitere (tele -
fo nul, poºta electronicã, faxul în comunicarea rapidã
la distanþã, scrisoarea, telegrama în comunicarea
scrisã).

Intervenþiile oricãrei persoane într-o conver -
saþie trebuie sã fie adecvate datelor specifice
fiecãrei situaþii de comunicare. În comunicare un
rol important îl deþine contextul prin urmãtoarele
componente: participanþi, loc ºi moment.

Cel care vorbeºte (E) trebuie sã evalueze relaþia
care existã între el ºi cel cãruia i se adreseazã –
destinatarul intervenþiei (R). O astfel de evaluare
presupune luarea în consideraþie a identitãþii des ti -
natarului, a poziþiei sociale a acestuia (superioarã,
inferioarã sau egalã ca vârstã, profesie, grad de
instrucþie, funcþie etc.) în raport cu emiþãtorul.
Astfel, un elev vorbeºte într-un anumit fel cu pro -
fesorul, altfel cu fratele ori cu colegul sãu, altfel
cu pãrinþii. Conteazã, de asemenea, dacã adresarea
se face având în vedere poziþia oficialã a persoanei
respective sau cea de simplu individ; într-un cadru
oficial, comunicarea funcþioneazã altfel decât într-
un cadru privat. Cu alte cuvinte, într-un cadru ofi -
cial discuþia este întotdeauna iniþiatã de per soana
cu statut superior, pe când, într-un cerc privat,
oricine poate interveni în discuþie, când are ceva
de spus.

Situaþia de comunicare exercitã o influenþã
considerabilã asupra modului nostru de expri -
mare, cât ºi asupra interpretãrii spuselor noastre de
cãtre receptor.
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EXERCIŢII

Desen de M.C. Escher

Desen de M.C. Escher

1. Alege-þi ca interlocutor colegul (colega) de bancã ºi poartã cu
el (ea) o conversaþie axatã pe unul dintre urmãtoarele domenii:
l muzicã: formaþia preferatã; 
l literaturã: scriitorul care-þi place cel mai mult; 
l TV: ultima emisiune muzicalã reuºitã;
l cinematografie: actorul preferat / actriþa preferatã;
l sport: disciplina sportivã favoritã.

2. Stabileºte elementele situaþiei de comunicare (emiþãtor,
receptor, mesaj, cod, canal, context) în fragmentul de mai jos:

Când intrai în clasã vãzui o vergea lungã, galbenã ºi lu -
cioasã, rezematã de masa profesorului, a Domnului.

Domnul – un om nalt, slab, cu barba rarã ºi înspicatã.
Domnul era încruntat ºi galben.
Domnul striga pe bãieþi c-un glas ascuþit.
Bãieþii stau ca sfinþii în bãnci. Vro trei, cu urechile roºii ºi

aprinse ca focul, în genunchi, lângã o tablã neagrã; lacrimile
le picurau în cãrþile deschise ºi aduse la vârful nasului.

Vergea, lãcrâmi, urechi roºii, Domn uscat ºi nalt... Sã du -
sese curajul!... Dârdâiam. ªi frate-meu, dupã ce vorbi încet cu
profesorul, îmi ºopti:

– O sã te asculte, sã spui tare ºi desluºit.
ªi plecã. Îmi venea sã mã iau dupã dânsul. ªi n-am plâns,

nu de ruºine, ci de fricã. 
Domnul se uitã la mine cu niºte ochi osteniþi. Intrasem în

pãmânt. Când deschise gura, mi se pãru cã mã ºi înghite.
– Ei... bãiete... de câþi ani eºti?
– De opt... am împlinit la Sân-Petru...

3. Citeºte cu atenþie fragmentul urmãtor:

Termometrul spune la umbrã 33o Celsius... Sub arºiþa soa -
relui, se opreºte o birjã în strada Pacienþiei, la numãrul 11 bis,
cãtre orele trei dupã-amiaz’. Un dom se dã jos din trãsurã ºi cu
pas moleºit s-apropie de uºa marchizei, de unde pune degetul
pe butonul soneriei. Sunã o datã... nimic; de douã ori, de trei...
iar nimic; se rezimã în buton cu degetul, pe care nu-l mai
ridicã... În sfârºit, un fecior vine sã deschidã.

În tot ce urmeazã, persoanele toate pãstreazã un calm im -
per turbabil, egal ºi plin de dignitate.

Domnul: Domnu-i acasã?
Feciorul: Da, dar mi-a poruncit sã spui, dacã l-o cãuta ci -

neva, c-a plecat la þarã.
D.: Dumneata spune-i c-am venit eu.
F.: Nu pot, domnule.
D.: De ce?
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F.: E încuiatã odaia.
D.: Bate-i, sã deschidã.
F.: Apoi, a luat cheia la dumnealui când a plecat.
D.: Care va sã zicã, a plecat?
F.: Nu, domnule, n-a plecat.
D.: Amice, eºti... idiot.
F.: Ba nu, domnule.
D.: Zici cã nu-i acasã?
F.: Ba-i acasã, domnule.
D.: Apoi, nu ziseºi c-a plecat?
F.: Nu, domnule, n-a plecat.
D.: Atunci e acasã.
F.: Ba nu, dar n-a plecat la þarã, a ieºit aºa.
D.: Unde?
F.: În oraº!
D.: Unde!?
F.: În Bucureºti.
D.: Atunci sã-i spui c-am venit eu.
F.: Cum vã cheamã pe dv.?
D.: Ce-þi pasã?
F.: Ca sã-i spui.
D.: Ce sã-i spui? de unde ºtii ce sã-i spui, dacã nu þi-am

spus ce sã-i spui? Stai, întâi sã-þi spui; nu te repezi... Sã-i spui
când s-o-ntoarce cã l-a cãutat...

F.: Cine?
D.: Eu.
F.: Numele dv.?...
D.: Destul atâta! mã cunoaºte dumnealui... suntem prieteni...
F.: Bine, domnule.

(I.L. Caragiale, Cãldurã mare)

pacienþã, s.f. – rãbdare, calm; îngãduinþã
marchizã, s.f. – încãpere cu (acoperiº ºi) pereþi având numeroase geamuri,

aºezatã la intrarea unei case
imperturbabil, adj. – liniºtit, stãpân pe sine, care nu poate fi tulburat de

nimic
dignitate, s. f. – demnitate

a. Stabileºte elementele situaþiei de comunicare din textul de mai
sus.

b. Precizeazã în ce mãsurã receptorul decodeazã mesajul.
c. Ce nu funcþioneazã în schema E M R?
d. Motiveazã cauza/ cauzele pentru care actul comunicãrii nu

poate avea loc.

Scenă dintr-o schiţă
a lui I.L. Caragiale
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COMUNICAREA SCRISĂ

REZUMATUL

1. Scrie în maximum 20 de rânduri rezumatul fragmentului din
manual al nuvelei Domnul Vucea de Barbu Delavrancea.

Pentru a realiza acest lucru parcurge urmãtoarele trei etape:
l pregãtirea rezumatului (recitirea textului cu scopul de a iden -
tifica principalele elemente: momente importante ale acþiunii,
personaje, spaþiul ºi timpul naraþiunii etc.);
l redactarea rezumatului (respectarea exigenþelor prezentate
mai sus);
l corectarea ºi definitivarea rezumatului (urmãrirea logicii pre -
zentãrii, surprinderea esenþialului, claritatea exprimãrii, res pec -
tarea normelor de ortografie ºi punctuaþie).

2. Dupã ce ai parcurs aceste etape schimbã caietul cu acela al
colegului/ colegei de bancã ºi urmãreºte dacã a respectat cerin -
þele unei bune rezumãri a acestui text narativ.

EXERCIŢII

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

Rezumatul este o prezentare, pe scurt, a unui
text. Pentru a realiza un rezumat, este necesar sã se
respecte regulile ce vizeazã relaþia dintre textul
originar sau textul-bazã (cel de la care se porneºte)
ºi textul secund (rezumatul propriu-zis). Întrucât
rezumatul este alcãtuit cu intenþia precisã de a
cuprinde informaþia esenþialã din textul originar,
trebuie sã urmãrim în redactarea lui câteva dintre
exigenþele acestui tip particular de text: 

l relevarea ideilor principale, printr-un proces
de ierarhizare cu privire la ceea ce se include ºi ce
se exclude; 

l concentrarea informaþiei, fãrã a se elimina
pãrþi importante ale textului;

l transformarea structurilor dialogale; 
l eliminarea figurilor de stil;
l excluderea termenilor expresivi ºi recurgerea

la termeni neutri;
l substituirea cuvintelor ori a construcþiilor

apar þinând registrelor arhaic, regional, popular, fa -
miliar etc. cu termenii corespondenþi din limba li -
terarã actualã.

Pornind de la textul originar, rezumatul trebuie
sã fie o compoziþie indepentã, coerentã ºi unitarã
pentru a fi înþeleasã de cãtre un cititor care nu cu -
noaºte sau nu are acces la textul-bazã. Rezumatul
este un text personal, în care autorul formuleazã
ideile cu propriile cuvinte.
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La 1852, în ziua când s-a sfinþit paraclisul spitalului din Târgul Neamþului ºi s-a
deschis ºcoala domneascã de acolo, eu, împreunã cu alþi bãieþi, isonari ai bisericii, stam
aproape de Ghica-vodã, care era faþã la acea serbare, înconjurat de o mulþime de lume,
ºi nu ne mai sãturam privindu-l. ªi el, frumos la chip ºi blând cum era, vãzându-ne pe
mai toþi de-a rândul îmbrãcaþi cu cãmeºuice cusute cu bibiluri ºi albe cum e helgea, cu
bondiþe mândre, cu iþari de þigaie ºi încãlþaþi cu opincuþe, spãlaþi curat ºi pieptãnaþi, cu
ruºinea zugrãvitã în faþã ºi cu frica lui Dumnezeu în inimã, aruncã o privire pãrinteascã
spre noi, ºi zise:

– Iatã, copii, ºcoala ºi sfânta bisericã, izvoarele mângâierii ºi ale fericirii sufleteºti;
folosiþi-vã de ele ºi vã luminaþi, ºi pre Domnul lãudaþi!

Aceste vorbe, rostite de gura domneascã, au brãzdat adânc inima norodului adunat
acolo, ºi fãrã întârziere ºcoala s-a umplut de bãieþi doriþi de învãþãturã, între care eram
ºi eu, cel mai bun de hârjoanã ºi slãvit de leneº. Leneº fãrã pereche mã fãcusem, cãci
mama, dupã câtã minte avea, nu se îndura sã mai trimeatã acum nici la o cofã de apã,
numai sã învãþ carte ºi sã mã fac popã, ca pãrintele Isaia Duhu, profesorul nostru.

(Ion Creangã, Amintiri din copilãrie)

Mic dicþionar explicativ
paraclis, subst. n. – capelã ortodoxã
isonar, subst. m. – persoanã care þine isonul (la bisericã)
bibiluri, subst. n. – cusãturã cu colþiºori (aplicatã la guler, la mâneci sau la poalele cãmãºii)
cum e helgea, expr. – foarte alb
bondiþã, subst. f. – (reg.) pieptar

1. Încadreazã fragmentul de mai sus într-un gen literar. 5 p.
2. Identificã tema textului. 5 p.
3. Precizeazã dacã fragmentul este un text literar sau nonliterar. 10 p.
4. Indicã silaba pe care cade accentul pe urmãtoarele cuvinte: isonar, bondiþã,

bisericã, domneascã, învãþãturã. 10 p.
5. Identificã, pe baza textului, o trãsãturã a stilului artistic. 10 p.
6. Comenteazã semnificaþia cuvintelor lui Ghica-vodã:

– Iatã, copii, ºcoala ºi sfânta bisericã, izvoarele mângâierii ºi ale fericirii sufleteºti;
folosiþi-vã de ele ºi vã luminaþi, ºi pre domnul lãudaþi! 10 p.

7. Indicã douã trãsãturi ale lui Nicã puse în evidenþã de autor. 10 p.
8. Numeºte douã trãsãturi ale stilului ºtiinþific. 10 p.
9. Redacteazã în stil ºtiinþific un text de circa 10 rânduri având ca temã „ªcoala“ în

care sã prezinþi locul unde tu înveþi. 20 p.

Din oficiu: 10 p.
Total: 100 de puncte

TEST DE EVALUARE PENTRU MODULUL 1


