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MODULUL 2. 
SCENE DIN VIAÞA DE IERI 

ªI DE AZI

LITERATURÃ
LUMEA CÃRÞILOR

Iapa lui Vodã de Mihail Sadoveanu
O scrisoare pierdutã de I.L. Caragiale

TEXTE NONLITERARE
Discurs la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor de Mihail

Kogãlniceanu (text argumentativ)

LECTURÃ SUPLIMENTARÃ
Constantin Brancovanul

Alexandru Lãpuºneanul de Costache Negruzzi

LIMBÃ ªI COMUNICARE
STILURILE FUNCÞIONALE ALE LIMBII ROMÂNE

Stilul oficial (administrativ)
Cererea

NIVELUL LEXICO-SEMANTIC
Relaþii semantice: paronimia, omonimia

Normele literare privind ortografia ºi punctuaþia

COMUNICAREA ORALÃ
Dialogul

COMUNICAREA SCRISÃ
Caracterizarea unui personaj

Povestirea unei experienþe personale

Test de evaluare
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Notă biobibliografică

ÎNAINTE DE TEXT

LUMEA CĂRŢILOR

1. Aminteºte-þi o întâmplare prezentatã într-un text studiat de tine
la ºcoalã, care þi-a atras atenþia în mod deosebit.

2. Ce poveste/ întâmplare istorisitã de cei din preajma ta (pãrinþi,
bunici, rude apropiate etc.) þi-a rãmas vie în amintire? Prezint-o
pe scurt.

3. Povesteºte în faþa clasei o întâmplare neobiºnuitã, un eveni -
ment la care ai fost martor sau participant direct.

IAPA LUI VODÃ

de Mihail Sadoveanu

Într-o toamnã aurie am auzit multe poveºti la Hanul Ancuþei. Dar
asta s-a întâmplat într-o depãrtatã vreme, demult, în anul când au
cãzut de Sânt-Ilie ploi nãprasnice ºi spuneau oamenii cã ar fi vãzut
balaur negru în nouri, deasupra puhoaielor Moldovei. Iar niºte
paseri cum nu s-au mai pomenit s-au învolburat pe furtunã, vâslind
spre rãsãrit; ºi moº Leonte cercetând în cartea lui de zodii ºi tãl mã -
cind semnele lui Iraclie-împãrat, a dovedit cum cã acele paseri cu
penele ca bruma s-au ridicat rãtãcite din ostroavele de la marginea
lumii ºi aratã veste de rãzboi între împãraþi ºi bielºug la viþa de vie.

Apoi într-adevãr, Împãratul-Alb ºi-a ridicat muscalii lui îm -
potriva limbilor pãgâne, ºi, ca sã se împlineascã zodiile, a dãruit
Dumnezeu rod în podgoriile din Þara-de-Jos de nu mai aveau vierii
unde sã puie mustul. ª-au pornit din pãrþile noastre cãrãuºii ca
s-aducã vin spre munte, º-atuncea a fost la Hanul Ancuþei vremea
petrecerilor ºi a poveºtilor.

Taberele de carã nu se mai istoveau. Lãutarii cântau fãrã oprire.
Când cãdeau unii, doborâþi de trudã ºi de vin, se ridicau alþii de prin
cotloanele hanului.

ª-atâtea oale au farmat bãutorii, de s-au crucit doi ani muierile
care se duceau la târg la Roman. ªi, la focuri, oameni încercaþi ºi
meºteri frigeau hartane de berbeci ºi de viþel, ori pârpâleau clean ºi
mreanã din Moldova. Iar Ancuþa cea tânãrã, tot ca mã-sa de sprân -
ce natã ºi de vicleanã, umbla ca un spiriduº încolo ºi-ncoace, ru -
menã la obraji, cu catrinþa-n brâu ºi cu mânecile suflecate: împãrþea
vin ºi mâncãri, râsete ºi vorbe bune.

Mihail Sadoveanu (1880-1961),
prozator. Se naşte la Paşcani.

Debutează în anul 1904 cu patru
volume care îl impun ca prozator de
talent. Din 1906 îşi începe cola bo -
rarea permanentă la revista „Viaţa
româ nească“ unde îi apare romanul
Neamul Şoimăreştilor.

În 1923 este primit în Academia
Română şi rosteşte discursul de re -
cep ţie despre Poezia populară, decla -
rându-se un „ucenic“ al lui Creangă.
În 1928 apare Hanu Ancuţei, carte
care deschide seria capodoperelor sa -
 do veniene. În anul următor i se pu -
blică romanul Zodia cancerului sau
Vremea Ducăi-Vodă, impunându-se
drept creatorul roma nului istoric ro -
mânesc.

Alte romane ca Baltagul (1930),
Creanga de aur (1933) şi Fraţii Jderi
(1935-1943) reprezintă momente im -
portante în istoria literaturii române.
Mare iubitor de vânătoare şi pescuit,
străbate ţara în lung şi în lat, gă sin -
du-şi în aceste călătorii multe dintre
subiectele operelor sale. Este un inspi -
rat cântăreţ al naturii, al splendorilor
acesteia, în cărţi ca Ţara de dincolo
de negură, Împărăţia apelor, Poveştile
de la Bradu-Strâmb, Valea Frumoasei.

După al Doilea Război Mondial
in tră în viaţa polilică şi are demnităţi
înal te în stat. Publică în continuare,
dar unele pagini din scrierile sale sunt
atinse de aripa nefastă a ideo lo giei
din perioada comunistă. Se stin ge la
81 de ani şi este înmormântat la ci -
mitirul Bellu din Bucureşti, în apro -
pierea lui Mihai Eminescu.

Literatură
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Trebuie sã ºtiþi dumneavoastrã cã hanul acela
al Ancuþei nu era han, – era cetate. Avea niºte
ziduri groase de ici pânã colo, ºi niºte porþi fe re -
cate cum n-am vãzut de zilele mele. În cuprinsul
lui se puteau oploºi oameni, vite ºi cãruþe ºi nici
habar n-aveau dinspre partea hoþilor...

La vremea de care vorbesc, era însã pace în
þarã ºi între oameni bunã-voire. Porþile stãteau
des chise ca la Domnie. ªi prin ele, în zile line de
toamnã, puteai vedea valea Moldovei cât bate
ochiul ºi pâclele munþilor de pãduri de brad pânã
la Ceahlãu ºi Halãuca. Iar dupã ce se cufunda
soarele înspre tãrâmul celãlalt ºi toate ale depãr -
tãrii se ºtergeau ºi lunecau în tainice neguri, – fo -
curile luminau zidurile de piatrã, gurile negre ale
uºilor ºi ferestrelor zãbrelite. Contenea câte un
rãstimp viersul lãutarilor, ºi porneau poveºtile.
Stãtea stâlp acolo, în acele zile grase ºi vesele, un
rãzeº strãin, care mie îmi era drag foarte. Închina
oalã cãtrã toate obrazele, asculta cu ochi duºi
cântecul lãutarilor ºi se lua la întrecere pânã ºi cu
moº Leonte la tâlcuirea tuturor lucrurilor de pe
lumea asta... Era un om înalt, cãrunt, cu faþa us -
catã ºi adânc brãzdatã. În jurul musteþii tuºinate
ºi la coada ochilor mititei, pielea era scrijelatã în
creþuri mãrunte ºi nenumãrate. Ochiul lui era aprig
ºi neguros, obrazul cu mustaþa tuºinatã pãrea cã
râde cu tristeþã.

Îl chema Ioniþã comisul. Dumnealui Ioniþã co -
misul avea o pungã destul de grea în chimir, sub
straiele de ºiac sur. ªi venise cãlare pe un cal
vred nic de mirare. Era calul din poveste, înainte
de a mânca tipsia cu jar. Numai pielea ºi cio -
lanele! Un cal roib, pintenog de trei picioare, cu
ºaua naltã pe dânsul, neclintit într-un dos de pã -
rete, cu mãnunchiul de ogrinji sub bot...

«Eu aici îs trecãtor... cuvânta, cu oala în mânã,
dumnealui Ioniþã comisul; eu încalic ºi pomenesc
în lumea mea... Roibu meu îi întotdeauna gata, cu
ºaua pe el... Cal ca mine n-are nimeni... Încalic,
îmi plesnesc cãciula pe-o ureche ºi mã duc, nici
nu-mi pasã...»

De dus însã nu se ducea. Stãtea cu noi.
– Într-adevãr... îi rãspunse într-un rând moº

Leonte; cal ca al dumitale nu se gãseºte sã umbli
nouã ani, la toþi împãraþii pãmântului! Numai

pielea lui câte parale face! Când mã gândesc,
m-apucã groaza...

– Sã ºtii dumneata, prietine Leonte! strigã rã -
zeºul zbârlindu-ºi mustaþa tuºinatã. Asemenea cal
uscat ºi tare nu ºtie de nevoie nici de trudã. La
mâncare se uitã numai cu-n ochi ºi nu se supãrã
când îl lãs neadãpat. ªi ºaua parcã-i crescutã
dintr-însul. Aista-i cal dintr-o viþã aleasã. Se trage
dintr-o iapã tot pintenoagã, cu care m-am fudulit
eu în tinereþele mele ºi la care s-a uitat cu mare
uimire chiar Mãria Sa Vodã Mihalache Sturza...

– Cum s-a uitat cu uimire, cucoane Ioniþã? Era
tot aºa de slabã?

– Se-nþelege. Asta-i o poveste pe care aº putea
sã v-o spun, dacã m-ascultaþi...

– Cum sã n-ascultãm, cucoane Ioniþã? mai ales
o poveste din vremea lui Mihai Vodã Sturza!

– ªi mai ales din vremea tinereþelor mele...
rãspunse rãzeºul, serios. Pe vremea aceea, tot în
acesta loc ne aflam, în preajma focurilor ºi a cã -
rãlor cu must, cu alþi oameni care acuma-s oale ºi
ulcele; ºi-n jurul nostru umbla Ancuþa cealaltã,
mama acesteia, care ºi ea s-a dus într-o lume mai
puþin veselã. În vremea aceea, stam eu nãcãjit
foarte, într-o zi, în uºa hanului, cu oala în mâna
stângã ºi cu frâul iepei în dreapta... ªi Ancuþa cea -
laltã ºedea ca ºi asta, tot în locul acela, rezematã
de uºorul uºii, ºi asculta ce spuneam eu... Ce voi fi
spus atunci nu ºtiu, – au fost vorbe care au zburat
ca ºi frunzele de toamnã...

Comisul Ioniþã zâmbi fãrã veselie, în mustaþa-i
tuºinatã ºi asprã, pe când noi toþi cei de faþã,
gospodari ºi cãrãuºi din Þara-de-Sus, ne aºezam
în juru-i pe butuci ºi pe proþapurile carãlor, cu
bãrbiile înãlþate ºi cu ochii rotunzi. Ancuþa cea
tânãrã sta în prag, rezematã de uºor; º-o bãtea
soarele de toamnã pieziº, aurindu-i jumãtate de
obraz. În vale, aproape, sticlea Moldova printre
zãvoaie ºi departe se prevedeau munþii – talazuri
de cremene sub pâcle albastre.

Calul cel slab al rãzeºului, din coasta hanului,
simþind tãcere în preajmã, nechezã deodatã sub -
þire ºi rânji înspre noi ca un demon. Ancuþa îºi
întoarse ochii sprâncenaþi spre el, înfricoºatã ºi
uimitã.
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– Aha! vorbi comisul; iaca aºa râncheza ºi râ dea
ºi iapa cea bãtrânã... Acu ea, cine ºtie, poate-i
ochi ori dinte de lup, – dar râsul ei tot trãieºte, ºi
se sparie de el altã Ancuþã.

Cum vã spuneam, domnilor mei, eu stam aici în
acest loc, gata de ducã, cu picioru-n scarã. ªi
iaca, numai ce aud pocnind harapnic ºi duruind
trãsura pe acuri; ºi, când îmi înalþ ºi-mi feresc
capul, vãd venind pe ºleah o droºcã cu patru cai
bulziº... Vine ºi se opreºte la han, dupã rânduialã.
ªi se coboarã din ea boierul, ca sã vadã ochii
Ancuþei, cum era datina.

Cum s-a apropiat, eu i-am închinat oala cu vin
ºi i-am poftit sãnãtate. El s-a oprit în loc ºi s-a
uitat zâmbind la mine ºi la iapã, ºi la oamenii care
erau în preajma mea, ºi i-a plãcut închinarea. Era
un boier mãrunt la stat, cu barba roºã rotunjitã, ºi
purta la gât un lãnþug subþire de aur...

– Oameni buni, zice boierul acela; tare mã
bucur cã vãd chef ºi voie-bunã în þara Moldovei...

– ªi noi ne bucurãm, zic eu, cã auzim asemenea
vorbã. Asta plãteºte cât ºi vinul cel mai ales.

Atunci boierul a zâmbit ºi iar m-a întrebat pe
mine de unde sunt ºi unde mã duc.

– Cinstite boierule, am rãspuns; eu, de neamul
meu, sunt rãzãº de la Drãgãneºti, din þinutul Sucevei.
Dar aºezãrile mele sunt nestatornice ºi duºmanii
mei au colþi lungi ºi ascuþiþi. Am o pricinã, cinstite
boierule, care nu se mai istoveºte. Am moºtenit-o
de la pãrintele meu dascãlul Iona ºi tare mã tem c-
am s-o las ºi eu moºtenire copiilor mei, dacã m-a
învrednici Dumnezeu sã-i am...

– Cum aºa? a întrebat cu mirare boierul.
– Aºa, precum spun. Cãci pricina noastrã de

judecatã a pornit, cinstite boierule, dinainte de
Vodã Calimah. ª-am avut înfãþiºare ºi s-au dus la
divanuri rânduri de oameni, ºi s-au fãcut cercetãri
ºi hotarnice, ºi s-au cerut mãrturii cu jurãmânt,
º-au murit unii din neamul nostru judecându-se ºi
s-au nãscut alþii tot pentru judecatã, ºi iatã, nici în
zilele mele nu s-a gãsit încã dreptatea... Ba vrãj -
maºul cu carele mã lupt mi-a mai tãiat cu plugul
din ocina pãrinteascã doi stânjeni ºi cinci palme,
lângã prisaca Velii. ª-atunci, ridicând nouã plân -
gere la isprãvnicie, iarãºi n-am gãsit milã, cãci

potrivnicul meu, sã nu vã fie dumneavoastrã cu
supãrare, e corb mare boieresc... Dac-am vãzut
º-am vãzut, am mai coborât o datã din coardã
sacul cu hârþoagele cele vechi, le-am mai slovenit
ºi le-am ales, º-am pus îndreptãrile pe care le socot
neºtirbite colea, lângã chimir, º-am încãlicat pe
roaiba mea ºi de-acu nu mã opresc decât la Vodã.
Sã-mi facã el dreptate!

– Cum se poate? s-a mirat iar boierul, mân -
gâindu-ºi barba ºi jucând între degete lãnþugul cel
de aur. Te duci la Vodã?

– Mã duc! ª-apoi dacã nici Vodã nu mi-a face
dreptate...

Boierul a pornit a râde.
– Ei, ºi dacã nu þi-a face dreptate nici Vodã?
Aici comisul Ioniþã îºi coborî puþin glasul, dar

Ancuþa cea tânãrã, cum fãcuse odinioarã cealaltã,
împungând într-o parte cu capul, întinse urechea
ºi auzi ce trebuia sã se întâmple dacã nici la Vodã
n-ar fi gãsit rãzeºul dreptate. Dacã nici Vodã nu
i-ar face dreptate, atunci sã pofteascã Mãria Sa
sã-i pupe iapa nu departe de coadã!...

Când a rostit comisul vorba asta mare, fãrã
înconjur, aºa cum vorbesc oamenii la noi, în
Þara-de-Sus, Ancuþa ºi-a strâns buzele ºi s-a pre -
fãcut cã se uitã cu luare-aminte în lungul ºlea -
hului...

– Când am spus eu vorba asta, urmã rãzeºul,
Ancuþa cea de atunci ºi-a dus repede palma la
gurã ºi s-a fãcut a se uita încolo, în lungul dru -
mului. Iar boierul a prins a râde. Pe urmã s-a oprit,
mângâindu-ºi barba ºi jucându-se cu lãn þugul de
aur.

– ªi când socoteºti sã te înfãþiºezi la Vodã? a
întrebat dumnealui.

– Apoi, cinstite boierule, numai oala asta de
vin s-o deºert întru slava domniei tale, pe urmã
mã ridic în ºa ca Alisandru Machidon ºi nu mã
opresc decât la Ieºi. Iar dacã vrei ºi domnia ta sã
guºti roada proaspãtã de la Odobeºti, atunci a
aduce Ancuþa must roº într-o oalã nouã ºi noi prea
mult ne-om bucura, cucoane, de cinstea care ne-o
faci...

Boierul s-a întors zâmbind cãtrã Ancuþa cea de
demult, care era ca ºi aceasta de sprâncenatã ºi
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de vicleanã, º-a poftit o oalã nouã de lut cu must
roº din Þara-de-Jos. Eu, ca rãzeº ce mã aflu, am
cerut cu semeþie sã plãtesc eu cinstea aceea º-am
ºi zvârlit patru parale în poala Ancuþei...

Dupã aceea boierul s-a suit în droºca lui cu
arcuri ºi s-a dus.

Iar eu, încãlicând precum am fãgãduit, nu
m-am oprit decât în târgul Ieºului, º-am tras la un
han, lângã biserica lui Lozonschi, peste drum de
Curtea Domneascã. ªi a doua zi cãtrã amiazã,
spã lat ºi pieptãnat, m-am înfãþiºat cu inima bã -
tând la poarta Curþii.

Acolo dorobanþul mi-a pus ºpanga între ochi.
ªi dupã ce-am spus ce durere am, a strigat spre
odãi, º-a venit dintr-acolo un oºtean bãtrân care
m-a dus îndatã într-o cãmãruþã din lãuntrul curþii,
unde mi-a ieºit înainte un ofiþer tinerel ºi subþirel,
îmbrãcat numa-n fierturi ºi-a aur...

– Ce pofteºti dumneata, omule?
– Iaca aºa º-aºa, – eu sunt comisul Ioniþã,

rãzãº de la Drãgãneºti, º-am venit la Vodã, însetat
dupã dreptate ca cerbul dupã apa de izvor.

– Prea bine, a rãspuns ofiþerul cel tânãr. Vodã
îþi poate asculta chiar acum plângerea. Lasã ici
pãlãria ºi intrã pe uºa asta mititicã. Dincolo, în
odaia cea mare, ai sã gãseºti pe Vodã º-ai sã-i
spui lui ce te doare.

Atuncea mi-a nãvãlit sângele în ochi ºi mi s-au
împaienjenit vederile. Dar am strâns din mãsele ºi
mi-am þinut firea. ªi deschizând ofiþerul uºa cea
mititicã, am intrat într-o luminã mare, ºi, cum
eram cu grumazul plecat, am zãrit botforii de
marochin ai lui Vodã º-am cãzut în genunchi. ªi
mã gândeam cã la domn nou ºi tânãr trebuie sã
gãsesc eu milã pentru supãrãrile mele.

– Mãria Ta, am strigat eu cu îndrãznealã, am
venit sã-mi faci dreptate!

Vodã mi-a rãspuns:
– Scoalã-te!
Auzind glasul, am ridicat ca-ntr-un fulger pri -

virea, º-am cunoscut pe boierul de la han. Pe loc
am înþeles cã trebuie sã închid ochii ºi sã fiu în -
fricoºat. Mi-am plecat mai adânc fruntea, am în -

tins mâna, am apucat poala hainei º-am dus-o la
buze.

– Scoalã-te! a zis iar Vodã, – ºi aratã-þi
îndreptãrile.

Când m-am ridicat in picioare, am bãgat de
samã cã ochii boierului meu se încreþeau a râs ca
ºi la han, când primise oala cu must roº din mânile
suflecate ale Ancuþei. Scot cu îndrãznealã hârtiile
din taºca de piele ºi i le întind, ºi încep a-i spune.
ªi-i spun eu despre toate valurile câte m-au bân -
tuit, despre tot veninul cât l-am adunat în inima
mea, ºi cât l-am moºtenit de la morþii mei. ªi
cetind Vodã hârtiile ºi plecându-ºi de aproape
ochii pe peceþile de cearã, s-a înseninat º-a grãit
cam pe nas:

– Bine, rãzeºule, am sã-þi fac dreptate. Are sã
meargã cu tine un om al meu cu porunca tare, sã
facã rânduialã la Drãgãneºti.

Eu, când am auzit, am dat iar în genunchi ºi
Vodã iar mi-a poruncit sã mã scol. Apoi, cu ochii
subþiaþi a zâmbit, m-a bãtut pe umãr:

– Ei, dar dacã nu-þi fãceam dreptate, cum rã -
mânea?

– Dã, Mãria Ta, rãspund eu râzând, cum sã
rãmâie? Eu vorba nu mi-o iau înapoi. Iapa-i peste
drum!

ª-atâta haz a fãcut Vodã Mihai pentru rãs -
punsul meu, cã m-a bãtut iar pe umãr ºi ºi-a adus
aminte ºi de oala cu vin roº pe care i-am plãtit-o
patru parale – ºi râzând, a poruncit sã vie slujba -
ºul care sã meargã cu mine; ºi subt ochii lui, pe
loc, s-a scris poruncã tare, – ºi când am încãlicat
de la han de lângã Lozonschi º-am purces înapoi,
el se uita zâmbind de la fereastra deschisã ºi-ºi
mângâia barba.

Iaca de ce trebuie sã vã uitaþi ca la un lucru rar
la calul meu cel roib, pintenog trei picioare: pentru
cã aista-i moºtenire din iapa lui Vodã ºi când
râncheazã el ºi râde, parcã ar avea o amintire din
alt veac ºi din acele zile ale tinereþii mele. Dupã
asta puteþi cunoaºte ce fel de om sunt eu! ª-acuma
sã mai primim vin în ulcele ºi sã încep altã istorie
pe care de mult voiam sã v-o spun...
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Povestire – specie a genului
epic relatând faptele din punctul de
vedere al unui narator care este mar -
tor sau participant direct la eveni -
men tul povestit.

Hiperbolă – figură de stil rea li -
zată printr-o exagerare in ten ţio nată,
cu ajutorul căreia se fixează o per -
cepţie mărită a unui obiect. Hi -
perbola arată atitudinea subiectivă a
autorului faţă de aspectele din
realitatea la care se referă.

Ficţiune (lat. fictio, „născocire“,
„invenţie“) – creaţie care prezintă
fapte, personaje, întâmplări etc.
imaginare. Caracterul ficţional al
unui text nu exclude introducerea
unor elemente de realitate, care pot
intra, într-un grad mai mare sau mai
mic, în textul literar.

Text ficţional/ text nonficţio nal
– diferenţa dintre cele două tipuri de
text este următoarea: în timp ce tex -
tul ficţional nu trimite la un anumit
referent care să aibă cores pondent
în realitate, ci la unul ima ginar, textul
nonficţional transmite ceva despre
un referent care apar ţine realităţii.

SUGESTII PENTRU INTERPRETAREA TEXTULUI

Iapa lui Vodã deschide un ciclu de nouã povestiri care alcãtuiesc
volumul Hanu Ancuþei de Mihail Sadoveanu. Încã de la început,
autorul fixeazã reperele temporale ºi spaþiale, dupã care prezintã
uºor hiperbolizat toamna aurie, anotimpul roadelor ºi al ospeþelor.

Aici, la Hanu Ancuþei, un rãzeº din Drãgãneºti – comisul Ioniþã –
se lasã îndemnat sã povesteascã o întâmplare din tinereþe, petrecutã
în acelaºi loc, în preajma focurilor ºi a carãlor cu must, cu alþi
oameni care acuma-s oale ºi ulcele.

Comisul „regizeazã“ cu bunã ºtiinþã tensiunea evenimentelor
narate pentru a se asigura de interesul ascultãtorilor. Introducând un
moment de suspans, parte integrantã a ceremonialului premergãtor
povestirii, abia dupã ce toþi cei de faþã se aºazã în juru-i pe butuci ºi
pe proþapurile carãlor, cu bãrbiile înãlþate ºi cu ochii rotunzi, el
începe istorisirea.

Întâmplarea prezentatã cu mult talent este legatã de un episod din
viaþa sa. Personajul ºtie sã recreeze tensiunea momentului de altã -
datã, dar ºi sã stârneascã hazul, care în deznodãmânt anuleazã starea
de încordare. Naratorul pune în evidenþã spiritul de dreptate al lui
Mihai Vodã Sturza, de unde ºi sensul etic din final.

EXPLORAREA TEXTULUI 
I. ÎNÞELEGEREA TEXTULUI

1. Exprimã-þi opinia în legãturã cu reacþia pe care þi-a produs-o
lectura acestui text.

2. Identificã reperele temporale ºi spaþiale din debutul acestei
povestiri.

3. Extrage, din partea de început a textului, scurte fragmente prin
ca re autorul sugereazã atmosfera de belºug, veselie ºi bunã
dispoziþie.

DICŢIONAR EXPLICATIV
limbã, subst. f. – neam
muscal, subst. m. – rus
a se oploºi, vb. – a-ºi gãsi refugiu, a se pune la adãpost
tuºinat, adj. – tuns scurt
chimir, subst. n. – brâu lat de piele
ºiac, subst. n. – postav aspru de lânã de culoare închisã, din care se fac

haine þãrãneºti 
pintenog, adj. – cu pete de culoare albã în partea inferioarã a pi cioarelor
harapnic, subst. n. – bici mare împletit din cânepã sau din curele
ºleah, subst. n. – drum de þarã
droºcã, subst. f. – birjã
bulziº, adv. – înghesuit unul lângã altul
ocinã, subst. f. – bucatã de pãmânt moºtenitã
a sloveni, vb. – a citi cu greu, pronunþând literã cu literã sau silabã cu

silabã
ºpangã, subst. f. – baionetã 
botfor, subst. n. – cizmã

Mihail Sturza,
domn al Moldovei (1834-1849), 

personaj al povestirii
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4. Prin ce particularitãþi Hanul Ancuþei este diferit de alte hanuri
din acea parte a Moldovei?

5. Prezintã portretul fizic al comisului Ioniþã.
6. Identificã trãsãturi prin care calul comisului Ioniþã are unele

asemãnãri cu unul din basme.
7. Explicã semnificaþia expresiei acuma-s oale ºi ulcele.
8. Cine este Ancuþa cealaltã?
9. În ce constã pricina pe care comisul Ioniþã i-o istoriseºte bo ie -

rului venit la han?
10. Prezintã întâlnirea de la curtea domneascã dintre comisul Ioniþã

ºi Mihai Vodã Sturza.
11. Comenteazã semnificaþia acestei replici a comisului:

– Dã, Mãria Ta, [...] cum sã rãmâie? Eu vorba nu mi-o iau
înapoi. Iapa-i peste drum!

12. Aratã modul cum Mihai Vodã Sturza îi face dreptate comisului
Ioniþã.

II. APROFUNDAREA TEXTULUI
1. Identificã, în debutul textului, pasaje în care autorul foloseºte

hiperbola.
2. Aratã care este diferenþa între timpul povestirii ºi timpul celor

povestite.
3. Prin ce se caracterizeazã tehnica portretului în acest text? Alege

una dintre variantele:
l autorul întâi numeºte personajul ºi apoi îl descrie;
l autorul întâi descrie personajul ºi apoi îl numeºte.

4. Explicã de ce povestitorul (comisul Ioniþã) îºi abreviazã co mu -
ni carea, când ajunge la curtea domneascã, rãspunzând la între -
barea Ce pofteºti dumneata, omule? cu Iaca aºa º-aºa.

5. Identificã punctul culminant al naraþiunii.
6. Demonstreazã cã povestitorul foloseºte evocarea pentru a da o

mai mare atractivitate celor narate.
7. Cautã elemente de oralitate ale textului (de ex.: formule de adre -

sare, expresii specifice limbii vorbite, exclamaþii etc.).
8. Demonstreazã cã aceastã povestire are un sens etic.
9. Explicã dacã Iapa lui Vodã de Mihail Sadoveanu este un text

ficþional sau nonficþional?

Citeºte întreg volumul Hanu Ancuþei de Mihail Sadoveanu.
Ale ge-þi una dintre povestiri, prezintã-i conþinutul ºi urmãreºte
fe lul în care se realizeazã comunicarea potrivit unui cere mo ni -
al ce cuprinde câteva etape: pregãtirea participanþilor pentru au -
di erea istorisirii, prezentarea povestitorului, povestirea propriu-
zisã, deznodãmântul cu sens etic.

DINCOLO DE TEXT

Mihail Sadoveanu,
desen de Tia Peltz



O SCRISOARE PIERDUTÃ
(fragment)

de I.L. Caragiale

PERSOANELE

ªTEFAN TIPÃTESCU, prefectul judeþului
AGAMEMNON DANDANACHE, vechi luptãtor de la ‘48
ZAHARIA TRAHANACHE, prezidentul Comitetului perma nent,

Comitetului electoral, Comitetului ºcolar, Comitetului agricol ºi al
altor comitete ºi comiþii

TACHE FARFURIDI, avocat, membru al acestor comitete ºi co -
miþii

IORDACHE BRÂNZOVENESCU, asemenea
NAE CAÞAVENCU, avocat, director-proprietar al ziarului Rãcnetul

Carpaþilor, prezident-fundator al Societãþii enciclope dice-coope ra -
tive „Aurora economicã românã“

IONESCU, institutor, colaborator la acel ziar ºi membru al acestei
societãþi

POPESCU, institutor, asemenea
GHIÞÃ PRISTANDA, poliþaiul oraºului
UN CETÃÞEAN TURMENTAT
ZOE TRAHANACHE, soþia celui de sus
UN FECIOR
ALEGÃTORI, CETÃÞENI, PUBLIC

În capitala unui judeþ de munte, în zilele noastre

ACTUL III

Teatrul înfãþiºeazã sala cea mare a pretoriului primãriei, un fel de
exagon din care se vãd trei laturi. Trei uºi în fund; cea din mijloc dã
în coridorul de intrare; pe cea din dreapta se citeºte: „Ofiþer þivil“; pe
cea din stânga: „Arfiva“. În stânga la planul al doilea, o uºã cu
inscripþia: „Cabinetul Primarelui“. În dreapta, acelaºi plan, altã uºã
cu inscripþia: „Reghistraturã“. Partea din stânga pânã la uºa „Arfivei“

1. Prezintã în faþa clasei opinia ta în legãturã cu modul adec vat/
inadecvat în care oamenii politici din România de astãzi se
manifestã în public.

2. Spune ce îþi place ºi ce nu îþi place la aceºtia.
3. Care este mesajul pe care îl aºtepþi, ca viitor cetãþean cu drept

de vot, de la politicienii români?

ÎNAINTE DE TEXT
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este despãrþitã de scenã cu un grilaj de lemn acoperit cu perdeluþe de
chembricã verde. Lângã grilaj, la stânga, în scenã, este o estradã pe
care sunt aºezate masa ºi jeþul prezidenþial. Înaintea mesei, puþin mai
jos, este tribuna. Pe masã sunt douã candelabre, hârtie, cãlimãri ºi un
clopoþel. Pe tribunã o sticlã ºi un pahar de apã. De partea dreaptã
sunt bãnci dese ºi scaune; sub estradã, asemenea. Peste tot sunt bãnci
ºi scaune, afarã de o cãrare lãsatã liber de la uºa de intrare din fund
prin mijlocul scenii, pe unde vine ºi se duce lumea. Pe pereþi câteva
lãmpi atârnate în cuie. Luminã cam sãracã. La ridicarea perdelii,
Trahanache este la masa prezidenþialã în jeþul sãu, la spatele tribunei.
Împrejurul mesii, Brânzovenescu ºi alþi cetãþeni. Înaintea tribunii, cu
spatele spre dânsa, alegãtori, cetãþeni, public, unii ºezând jos, alþii în
picioare. Pe bãnci, pe scaune ºi împrejur de asemenea. În capul bãn -
cilor din faþã, e Caþavencu împreunã cu Ionescu, Popescu ºi alþi
dascãli ºi partizani. Farfuridi e la tribunã. Perdeaua se ridicã asupra
unei întreruperi. În toatã sala e rumoare. Prezidentul agitã clopoþelul.

SCENA I

TRAHANACHE, CAÞAVENCU, BRÂNZOVENESCU,
FARFURIDI, IONESCU, POPESCU, CETÃÞENI, ALEGÃTORI,
PUBLIC (Rumoare.)

FARFURIDI (de la tribunã): Daþi-mi voie! (Gustã din paharul cu
apã): Daþi-mi voie! (Rumoare.)

TRAHANACHE (trãgându-ºi clopoþelul): Stimabili! onorabili
(afabil) faceþi tãcere! Sunt cestiuni importante, arzãtoare la ordinea
zilei... Aveþi puþinticã rãbdare... (Cãtre Farfuridi): Dã-i înainte, sti -
mabile, aveþi cuvântul!

FARFURIDI (cãtre adunare): Dupã ce am vorbit dar din punctul
de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se
poate mai scurt...

POPESCU: Parol... Numai dacã te-i þinea de vorbã. (Râsete în
partea unde sunt dascãlii.)

FARFURIDI: Rog, nu mã-ntrerupeþi, daþi-mi voie...
TRAHANACHE (cãtre partea unde e Popescu): Stimabile, nu-ntre -

rupeþi...
FARFURIDI: Dupã ce am vorbit dar din punctul de vedere

istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia precum am zis,
cât se poate mai scurt. (Bea o sorbiturã, apoi, reluându-ºi rãsuflarea,
rar ca ºi cum ar începe o poveste.) La anul una-mie-opt-sute-douã-
zeci-ºi-unu... fix... (Rumoare ºi protestãri în grupul lui Caþavencu:
„A! A! A!“).

POPESCU: Dacã ne întoarcem iar la 1821 fix, ne-am pricopsit.
(rumoare ºi protestãri.)

FARFURIDI: Daþi-mi voie... La anul una-mie-opt-sute...

Afiş cu piesa O scrisoare
pierdută la Teatrul Naţional din

Bucureşti (1884)

Teatrul Naţional din Bucureşti la
sfârşitul sec. al XIX-lea
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TOÞI (în cor, cu tomul lui): Douãzeci-ºi-unu
fix... (rumoare ºi pro testãri.)

FARFURIDI: Daþi-mi voie...
TRAHANACHE (clopoþel): Stimabile, onora -

bile! Nu întrerupeþi... Aveþi puþinticã...
CAÞAVENCU: Ce rãbdare, venerabile dom -

nu le prezident! Ceasurile sunt înaintate. Sunt ºi
alþi oratori înscriºi sã vorbeascã...

TOÞI DIN GRUP: Da! Da!
CAÞAVENCU: Onorabilul orator a promis sã

încheie cât se poate mai scurt: apoi ce fel de scurt
este asta, s-o luãm a doua oarã de la 1821! A! A!
A!

TOÞI DIN GRUP: A! A! A! (Rumoare.)
FARFURIDI: Daþi-mi voie...
TRAHANACHE (cãtrã Farfuridi cu dulceaþã,

ridicându-se peste masã cãtrã tribunã): Stimabile...
eu gândesc cã nu ar fi rãu sã sãrim la 48...

CAÞAVENCU (strigând): Mai bine la 64...
POPESCU, IONESCU ºi TOÞI DIN GRUP:

Da! da! la 64...
TRAHANACHE (ridicându-se ca ºi când ar

con sulta adunarea): Adicã... la plebicist?
TOÞI: Da, la plebicist!
FARFURIDI (întorcându-se cu spatele spre adu -

nare ºi cu faþa la prezident): Daþi-mi voie, dom nule
prezident; mi-aþi acordat cuvântul: îmi pare cã un
prezident o datã ce acordã cuvântul...

TRAHANACHE (sculându-se ºi punând, peste
masã, mâinile pe umerii lui Farfuridi, mângâ ie -
tor): Dacã mã iubeºti, stimabile, fã-mi hatârul...
sã trecem la plebicist... dorinþa adunãrii!...

FARFURIDI: Dar, domnule prezident...
TRAHANACHE (ºi mai rugãtor): Sã trecem la

plebicist! (Îl întoarce biniºor de umeri cu faþa spre
adunare.)

TOÞI: Da! la plebicist! la plebicist! (Zgomot.)
FARFURIDI (soarbe o datã ºi cu aerul resig nat):

Ce sã zicem dar? la 1864, vine, mã-nþelegi, oca -
ziu nea sã se pronunþe poporul printr-un plebicist...
Sã vedem însã mai-nainte... sã ne dãm seama bine
de ce va sã zicã... dar ce este un plebicist...

IONESCU: ªtim ce este plebicistul! Mersi de
explicaþie!

TOÞI: Nu trebuie explicaþie... (Rumoare.)
FARFURIDI (cãtrã întrerupãtori): Daþi-mi voie!

(Cãtrã Trahanache) Domnule prezident!...

TRAHANACHE (clopoþel): Stimabili, onora -
bili, rog nu întrerupeþi pe orator (foarte afabil),
faceþi tãcere; sunt cestiuni arzãtoare la ordinea
zilei; aveþi puþinticã rãbdare. (Cãtrã Farfuridi)
Aveþi cuvântul, stimabile, daþi-i înainte!

FARFURIDI (luând cuvântul): Când zicem dar
64, zicem plebicist, când zicem plebicist, zicem
64... ºtim, oricine dintre noi ºtie ce este 64, sã
vedem ce este plebicistul... (Cu tãrie începând
fraza.) Plebicistul!...

CAÞAVENCU: Aci nu e vorba de plebicist...
FARFURIDI: Daþi-mi voie (discutând cu

Caþaveneu) mi se pare cã atunci când zicem 64...
(cu energicã convingere) ºi sã nu cãutaþi a încerca
mãcar sã mã combateþi; vã voi dovedi cu date
istorice cã toate popoarele îºi au un 64 al lor...

CAÞAVENCU: Daþi-mi voie; nu e vorba de
64. (Rumoare aprobativã pentru Caþavencu.)

FARFURIDI: Daþi-mi voie... (Toate colochiile
ºi întreruperle se fac avocãþeºte, cu multã
vioiciune ºi cu tonul înþepat ºi volubil.) Domnule
prezident!...

TRAHANACHE (clopoþelul): Stimabile, ono -
rabile, faceþi tãcere... avem cestiuni arzãtoare...

CAÞAVENCU (ridicându-se în capul bãncii):
Cum, domnule prezident? De unde pânã unde 64
chestie arzãtoare la ordinea zilei? dacã nu mã-nºel,
îmi pare cã suntem în anul de graþie 1883... Ce are
a face? Chemaþi pe onorabilul orator la cestiune...

TRAHANACHE (ridicându-se iar peste masã
ºi atingându-l pe umere pe Farfuridi): Stimabile...
(afabil ºi rugãtor) sã lãsãm plebicistul, dacã mã
iubeºti; sã trecem la cestiune.

FARFURIDI (obosit de întreruperi, întorcân -
du-se cu faþa spre Trahanache ºi cu spatele la adu -
nare): Domnule prezident, aþi binevoit a-mi acorda
cuvântul... Eu cred c-ar trebui...

CAÞAVENCU (strigând): Nu trebuie, onora bile!
TOÞI DIN GRUP: Nu, nu trebuie!
TRAHANACHE (punând mâinile, peste masã,

pe umerii lui Farfuridi, ºi foarte dulce): Mã rog,
dacã mã iubeºti, fã-mi hatârul... dorinþa adunãrii,
sti mabile... (îl întoarce de umeri biniºor spre adu -
nare.)

TOÞI: Da! la cestiune! la cestiune!
FARFURIDI (foarte obosit, soarbe ºi se resig -

nea zã): Ajungem dar la chestiunea revizuirii
Constituþiunii ºi Legii electorale...
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DICŢIONAR EXPLICATIV

afabil, adj. – binevoitor, cordial
parol, interj. – (franuzism) pe cuvânt! zãu! serios!
plebiscit, s.n. – consultare prealabilã a oamenilor care urmeazã sã se

pronunþe prin „da“ sau „nu“ asupra unui proiect de lege sau a unui act de o
importanþã deosebitã. În text, este vorba despre plebicistul iniþiat de Al.I.
Cuza ºi Mihail Kogãlniceanu în 1864, prin care s-a aprobat prima reformã
agrarã.

resignat, adj. – resemnat
colochiu, s.n. – (varianþã a lui colocviu, s.n.) (aici) convorbire, dicuþie
ginte, s.f. – (variantã învechitã pentru gintã, s.f.) (aici) neam, origine
sacadã, s.f. – miºcare bruscã ºi neregulatã

TOÞI (cu satisfacþie): A! Aºa da!
TRAHANACHE (asemenea): A! (clopoþel) Ei!

Acu aveþi puþinticã rãbdare... (Cãtrã Farfuridi)
Scurt, stimabile, scurt, dacã mã iubeºti: dorinþa
adunãrii.

FARFURIDI (asudã, bea ºi se ºterge mereu cu
basmaua): Mã rog, daþi-mi voie! ªtiþi care este
opinia mea în privinþa revizuirii?

TOATA SALA: Nu!... Sã vedem!... Spune!...
CAÞAVENCU (batjocoritor): Sã vedem opinia

lui d. Farfuridi. (Trahanache clopeþeºte)
FARFURIDI (asudã mereu ºi se emoþioneazã

pe vãzute.): Opinia mea este aceasta: e vorba de
revizuire, da?

TOÞI (puternic): Da! Da!
FARFURIDI (emoþionat ºi asudând): Atunci,

iatã ce zic eu, ºi împreunã cu mine (începe sã se
înece) trebuie sã se zicã asemenea toþi aceia care
nu vor sã cazã la extremitate (se îneacã mereu),
adicã vreau sã zic, da, ca sã fie moderaþi... adicã
nu exageraþiuni!... Într-o chestiune politicã... ºi
care, de la care atârnã viitorul, prezentul ºi trecu -
tul þãrii... sã fie ori prea-prea, ori foarte-foarte...
(se încurcã, asudã ºi înghite) încât vine aci ocazia
sã întrebîm pentru ce?... da... pentru ce ce?...
Dacã Europa... sã fie cu ochii aþintiþi asupra noastrã,
dacã mã pot pronunþa astfel, care lovesc soþie -
tatea, adicã fiindcã din cauza zguduirilor ºi... idei
subversive (asudã ºi se rãtãceºte din ce în ce)... ºi
mã-nþelegi, mai în sfârºit, pentru care în orce
ocaziuni solemne a dat probe de tact... vreau sã zic
într-o privinþã, poporul, naþiunea, România... (cu
tãrie) þara în sfârºit... cu bun-simþ, pentru ca
Europa cu un moment mai înainte sã vie ºi sã

recunoascã, de la care putem zice depandã... (se
încurcã ºi asudã mai tare) precum – daþi-mi voie –
(se ºterge) precum la 21, daþi-mi voie (se ºterge),
la 48, la 34, la 54, la 64, la 74, asemenea ºi la 84
ºi 94, ºi eþetera, întru cât ne priveºte... pentru ca
sã dãm exemplul chiar surorilor noastre de ginte
latine însã! (Foarte asudat, se ºterge, bea, iar se
ºterge ºi suflã foarte greu; Trahanache a urmãrit cu
mâna tactul sacadelor oratorice ale lui Farfuridi.
Bravo ºi aplauze în fund, conduse de Brânzovenescu;
râsete ºi sâsâituri în grupul lui Caþavencu.
Clopoþelul lui Trahanache de abia se mai aude.
Dupã ce s-a mai oprit zgomotul, cu multã aprin -
dere.) Daþi-mi voie! Termin îndatã! mai am douã
vorbe de zis. (Zgomotul tace.) Iatã dar opinia
mea. (în supremã luptã cu oboseala care-l biruie.)
Din douã una, daþi-mi voie: ori sã se revizuiascã,
primesc! dar sã nu se schimbe nimica; ori sã nu se
revizuiascã, primesc! dar atunci sã se schimbe pe
ici pe colo, ºi anume în punctele... esenþiale... Din
aceastã dilemã nu puteþi ieºi... Am zis!

(Aplauze în fund, sâsâituri în faþã. Farfuridi
coboarã zdrobit, ºtergându-se de sudoare, ºi merge
în fund. Brânzovenescu ºi alþi alegãtori îl întâm -
pinã ºi-i strâng mâna. Rumoare. Mai mulþi din
auditoriu se scoalã ºi stricã rândurile. Caþavencu
suie de la dreapta în mijloc, unde vorbeºte încet cu
grupul sãu gesticulând viu. Cu un alt grup mai în
fund Farfuridi ºi Brânzovenescu asemenea. Pristanda
iese misterios din cabinetul primarului, trece prin
uºcioara grilajului, care este la spatele tribunii, ºi
trage de pulpanã pe Trahanache, care sunã clopo -
þelul.)
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SUGESTII PENTRU INTERPRETAREA TEXTULUI

Piesa O scrisoare pierdutã este capodopera dramaturgiei ro mâ -
neºti. Valoarea deosebitã a comediilor lui Caragiale a fost remarcatã
de cel mai important critic al timpului, Titu Maiorescu, într-un studiu
fundamental pentru discutarea raportului artã-realitate, intitulat
Comediile d-lui I.L. Caragiale. Criticul demonstreazã cu argumente
originalitatea pieselor care pun pe scenã câteva tipuri din viaþa
noastrã socialã de astãzi ºi le dezvoltã cu semnele lor caracteristice,
cu deprinderile lor, cu expresiile lor, cu tot aparatul înfãþiºãrii lor în
situaþiile anume alese de autor.

Deºi piesa trebuie judecatã în plan estetic (fiindcã reuºita auto -
rului aici se aflã), pentru a înþelege mai exact conþinutul ei nu trebuie
sã facem abstracþie de contextul politic al epocii, cel care a generat,
de fapt, acþiunea comediei.

Suntem în anul 1883, în preajma alegerilor pentru Adunarea
Constituantã, care aveau ca scop alcãtuirea unei noi Camere a
Deputaþilor. Aceasta urma sã ia în discuþie modificãrile la Constituþia
din 1866, cea existentã. Momentul este unul de mare agitaþie, atât
pentru opinia publicã, pentru alegãtori, cât ºi pentru partidele
politice.

Plecând de la acest moment, subiectul piesei – pe latura lui strict
politicã, evitatã întotdeauna în ºcoalã – prezintã întâmplãrile dintr-un
orãºel de munte, capitalã de judeþ, cu numai câteva zile înainte de
alegeri. La putere se aflã Partidul Liberal, a cãrui organizaþie localã
trebuie sã-ºi propunã candidatul, trimis nu rareori de la „centru“, „pe
sârmã“. Zaharia Trahanache, „personalitate“ a partidului, membru în
„comitete ºi comiþii“, ºtie acest lucru ºi nu are ambiþii pentru propria
persoanã. Stãpân pe situaþia localã, Trahanache l-ar sprijini pe
Farfuridi, „onorabilul“ din Partidul Liberal, de guvernãmânt, dar în
nici un caz nu l-ar promova pe Nae Caþavencu, ºi el membru al parti -
dului de guvernãmânt (nu al opoziþiei, cum cred unii comentatori),
acela care crease o disidenþã în partid, prin grupul „dãscãlimii“, de
naturã sã compromitã autoritatea lui Trahanache. Datoritã ambiþiei
sale, Caþavencu vrea sã sarã etapele fireºti în ierarhia partidului ºi sã
se impunã printr-un program mai radical. Scrisoarea de dragoste a
lui ªtefan Tipãtescu, prefectul judeþului, cãtre Zoe Trahanache, este
un important atu al lui Caþavencu; pe de o parte, el îi poate ºantaja
pe soþii Trahanache, pe de altã parte, pe însuºi prefectul (reprezen -
tantul guvernului în teritoriu), care, pentru a camufla relaþia sa cu
Zoe, ar putea „aranja“ alegerea lui Caþavencu.

Actul al III-lea al comediei este unul dintre cele mai interesante
în ceea ce priveºte precizarea poziþiilor politice ºi a „programului“
celor doi contracandidaþi: Tache Farfuridi ºi Nae Caþavencu. Ambii

Realitate şi ficţiune
Opera literară (< lat. opera – „

muncă“, „lucrare“) este o creaţie
originală a unui autor sau, într-o altă
accepţie, totalitatea creaţiilor literare
ale unui scriitor.

Opera literară are ca punct de
plecare o anumită realitate, care
există independent de conştiinţa
artistului. Această realitate este
supusă unui proces de selecţie, de
restructurare, de transformare, da to -
rită personalităţii, individu ali tăţii,
sen sibilităţii scriitorului. Trans fi gu -
rată, realitatea nu mai rămâne ceea
ce a fost înainte de a trece în ope ră;
realitatea obiectivă se meta mor -
fozează într-o realitate subiectivă,
purtând pecetea creatorului. 

Opera literară se naşte aşadar
din transfigurarea realităţii; intrată în
operă, realitatea îşi pierde con di ţia
iniţială şi devine ficţiune. Opera lite -
rară reprezintă unitatea între un
conţinut şi o formă.

Genul dramatic – gen literar
care desemnează operele scrise în
formă de dialog şi menite a fi re pre -
zen tate pe scenă. Acţiunea, redusă
la o durată reprezentabilă în spec ta -
colul teatral, antrenează per so na je
care comunică şi se co mu ni că prin
intermediul dialogului şi mo no lo -
gului. În operele genului dra ma tic
au torul intervine în text prin in ter me -
diul indicaţiilor scenice (didas calii).

Principalele specii ale genului
dramatic sunt tragedia, comedia şi
drama.
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sunt candidaþi din partea aceluiaºi partid (Partidul Liberal), iar lupta
se dã pentru alegerea unuia dintre ei pe lista guvernamentalã. Se
presupune cã atât Farfuricli, cât ºi Caþavencu, exprimã voinþa ale gã -
torilor pe care îi reprezintã, cã sunt exponenþii lor, aleºii lor, cã sunt
„cei mai buni“.

„Discursul“ rostit de Farfuridi este o paginã antologicã a lite ra -
turii române. Personajul (deºi avocat) este departe de normele ele -
men tare ale unei cuvântãri în public, ba, mai mult, face o strãlucitã
probã a modului cum nu trebuie þinut un discurs politic. Limbajul
gãunos, voit pretenþios, erorile evidente în materie de vocabular,
folosirea în exces a neologismelor ºi utilizarea lor cu sensuri impro -
prii, stâlcirea cuvintelor, incoerenþa, agramatismul, lipsa de logicã,
încadrarea greºitã în context etc. susþin cu temei o vorbã de duh a lui
Caragiale: Proºtii mor, dar prostia e nemuritoare.

Mijloace de realizare a comicului

Comicul se naºte din contrastul dintre esenþã ºi aparenþã, dintre
ceea ce vrea sã parã ºi ce este de fapt personajul.

Pentru realizarea comicului, I.L. Caragiale foloseºte în piesa O
scrisoare pierdutã mijloace variate: intriga, situaþiile ridicole, mo ra -
vurile, limbajul ºi numele personajelor.

Comicul de intrigã rezultã din pierderea ºi gãsirea scrisorii în
douã rânduri, din comportamentul lui Caþavencu, impunerea de la
centru a unui candidat în persoana lui Agamemnon Dandanache etc.

Comicul de situaþie mizeazã pe rãsturnãri spectaculoase de
situaþii: postura în care se aflã Caþavencu atunci când, sigur de
alegerea lui, aºteptând sã fie proclamat candidat, are surpriza sã audã
numele lui Dandanache; scena în care acelaºi Caþavencu apare, în
final, conducând manifestaþia de simpatie în cinstea celui nou ales
etc.

Comicul de moravuri surprinde, dintr-un unghi critic, modul de
viaþã al unei epoci. Ceea ce apare cu pregnanþã ca o caracteristicã
generalã a personajelor comediei este superficialitatea: sub o
aparenþã sclipitoare se ascund prostia ºi incultura. Câteva dintre
personajele piesei debiteazã solemn ºi cu o nemãrginitã încredere în
sine fraze goale, aforisme construite dupã o logicã dubioasã ori
simple inepþii ridicole. Aceastã „beþie de cuvinte“ (formula îi aparþine
criticului Titu Maiorescu) sugereazã ignoranþa, indolenþa ºi nulitatea.
Alãturi de superficialitate, Caragiale prezintã politicianismul gãlãgios,
care perverteºte caracterele ºi face din viaþa constituþionalã o adevãratã
parodie. În strânsã legãturã cu moravurile politice sunt ºi cele ad -
ministrative, reprezentate prin Tipãtescu ºi Pristanda. Administraþia
apare ca fiind subordonatã politicienilor, ale cãror interese particulare
le slujeºte.

Scenă din comedia
O scrisoare pierdută

Scenă din comedia
O scrisoare pierdută
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I. ÎNÞELEGEREA TEXTULUI

1. Exprimã-þi opinia în legãturã cu impresia pe care þi-a produs-o
textul prezentat mai sus.

2. Aratã elementele care îþi permit sã constaþi cã fragmentul re -
pro dus aparþine genului dramatic.

3. Care este modul de expunere dominant în acest text.
4. Prezintã atmosfera din sala cea mare a pretoriului (tribunalului)

primãriei unde se aflã alegãtori, cetãþeni, public.
5. Urmãreºte distribuþia piesei ºi, prin raportare la scena 1 din

actul al III-lea, grupeazã personajele în funcþie de simpatiile ºi
antipatiile lor politice.

6. Identificã ticul verbal al lui Zaharia Trahanache.
7. Explicã motivul pentru care Caþavencu îl întrerupe atât de frec -

vent pe Farfuridi.
8. Scrie forma corectã a cuvântului pe care personajele îl pronunþã

plebicist ºi explicã sensul acestui termen.

EXPLORAREA TEXTULUI 

Comicul de limbaj reiese din:
- ticurile verbale ale personajelor: Ai puþinticã rãbdare!; Curat

murdar!;
- rostirea greºitã a neologismelor: bampir, catrindalã, plebicist,

cioclopedicã etc.;
- folosirea limbajului de mahala: Chestie de tarabã, onorabile,

daraveri de clopotniþã, stimabile sau mã-ngropi, sufletul meu etc.;
- îmbinarea stilului oratoric pretenþios cu stilul familiar: Dã-i

înainte, stimabile, aveþi cuvântul etc.
Numele personajelor din comedia lui I.L. Caragiale reprezintã

un alt important mijloc de realizare a comicului. Autorul ºi-a ales
întotdeauna cu mare atenþie numele, care au o semnificaþie majorã în
opera sa dramaticã. Trahanache, Brânzovenescu ºi Farfuridi, prin
aluzia culinarã, sugereazã inferioritate, vulgaritate ºi lichelism.
Zaharia Trahanache, prin prenume, inspirã imaginea unui personaj
„zaharisit“, decrepit, ramolit. Pristanda, amintind denumirea unui
joc popular, trãdeaza o „vioiciune“ care e în directã legãturã cu
ordinele ºefului. Numele lui Caþavencu, prin stridenþã, contureazã
tipul demagogului. În Agamemnon Dandanache se ciocneºte un pre -
nume solemn, care trimite la conducãtorul aheilor din epopeea Iliada
de Homer (prenume caricaturizat prin variantele Agamiþã ºi Gagamiþã),
cu un nume de familie care derivã din cuvântul „dandana“, adicã
„poznã, încurcãturã“.

Actorul Alexandru Giugaru în
rolul lui Zaharia Trahanache

Actorul Ion Talianu în rolul lui
Nae Caţavencu
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9. Identificã în text anul în care are loc aceasta întâlnire electoralã;
coreleazã-l cu datele din „discursul“ lui Farfuridi ºi trage o
concluzie în legãturã cu logica personajului.

10. Precizeazã care este greºeala vorbitorului cuprinsã în expri ma -
rea ºi eþetera.

11. Gãseºte o explicaþie pentru utilizarea frecventã, abuzivã chiar,
a sintagmei Daþi-mi voie de cãtre Farfuridi.

12. Comenteazã contradicþia prezentã în urmãtoarea formulare a
„oratorului“: ori sã se revizuiascã, primesc! dar sã nu se schimbe
nimica; ori sã nu se revizuiascã, primesc! dar atunci sã se
schimbe pe ici pe colo, ºi anume în punctele... esenþiale... 

II. APROFUNDAREA TEXTULUI
1. Justificã rolul parantezelor introduse de autor în text.
2. Explicã semnificaþia numelor proprii Farfuridi, Caþavencu,

Zaharia Trahanache.
3. Aratã prin ce se caracterizeazã „discursul“ lui Fafuridi, þinând sea -

ma de frecvenþa punctelor de suspensie ºi parantezele auto ru lui.
4. Prezintã, prin referire la fragmentul cuprins în manual, mijloace

de realizare a comicului.
5. De ce O scrisoare pierdutã este o comedie? Argumenteazã-þi

rãspunsul.
6. Justificã includerea acestui text în tema „Scene din viaþa de ieri

ºi de azi“.
7. Îºi mai pãstreazã sau nu actualitatea aceastã operã literarã scrisã

cu peste un secol în urmã? Motiveazã-þi rãspunsul, indiferent
de natura lui.

8. Interpretaþi pe roluri fragmentul cuprins în manual. Un juriu
format din 5 elevi va desemna pe cel mai bun interpret.

1. Citeºte ºi conspecteazã pasajele referitoare la piesa O scrisoare
pierdutã din studiul Numele proprii în opera comicã a lui
Caragiale de G. Ibrãileanu.

2. Stabileºte câteva asemãnãri în ceea ce priveºte moravurile
politicienilor între comedia O scrisoare pierdutã ºi schiþele
Accident parlamentar, ªah ºi mat! ºi O blanã rarã ale aceluiaºi
autor.

3. Piesele lui I.L. Caragiale sunt în repertoriul multor teatre din
România. Mergeþi sã vedeþi un spectacol cu una dintre piesele
acestui mare dramaturg ºi discutaþi-l apoi în clasã.

DINCOLO DE TEXT

Actorul Marcel Anghelescu în
rolul lui Ghiţă Pristanda
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DISCURS LA ALEGEREA LUI ALEXANDRU
IOAN CUZA CA DOMNITOR 

de Mihail Kogãlniceanu

Mãria Ta,
Dupã una sutã cincizeci ºi patru ani de dureri, de umiliri ºi de de -

gradaþie naþionalã1, Moldova a reintrat în vechiul sãu drept, consfin þit
prin capitulaþiile2 sale, dreptul de a-ºi alege pre capul sãu, pre domnul.

Prin înãlþarea ta pre tronul lui ªtefan cel Mare, s-a reînãlþat
însãºi naþionalitatea românã. Alegându-te de capul sãu, neamul
nostru a voit sã împlineascã o veche datorie cãtrã familia ta3, a voit
sã-i rãsplãteascã sângele strãmoºilor tãi, vãrsat pentru libertãþile
publice. Alegându-te pre tine domn în þara noastrã, noi am vroit sã
arãtãm lumei aceea ce toatã þara doreºte: la legi nouã, om nou.

O, doamne! mare ºi frumoasã îþi este misia! Constituþia din 7/19
august4 ne însemneazã o epohã nouã ºi Mãria Ta eºti chemat sã o
deschizi! Fii dar omul epohei; fã ca legea sã înlocuiascã arbitrariul;
fã ca legea sã fie tare, iarã tu, Mãria Ta, ca domn, fii bun, fii blând,
fii bun mai ales pentru acei pentru care mai toþi domnii trecuþi au
fost nepãsãtori sau rãi.

Nu uita cã dacã cincizeci de deputaþi te-am ales domn, însã ai sã
domneºti peste douã milioane de oameni!

Fã dar ca domnia ta sã fie cu totul de pace ºi de dreptate, împacã
patimile ºi urile dintre noi ºi reintrodu în mijlocul nostru strãmo -
ºeasca frãþie. 

Fii simplu, Mãria Ta, fii bun, fii domn cetãþean; urechea ta fie
pururea deschisã la adevãr ºi închisã la minciunã ºi linguºire.

Porþi un frumos ºi scump nume, numele lui Alexandru cel Bun. Sã
trãieºti dar mulþi ani, ca ºi dânsul; sã domneºti ca ºi dânsul, ºi fã, o,
doamne, ca prin dreptatea Europei, prin dizvoltarea instituþiilor
noastre, prin simtimentele tale patriotice, sã mai putem ajunge la
acele timpuri glorioase ale naþiei noastre, când Alexandru cel Bun
zicea ambasadorilor împãratului din Bizanþia5 cã:

„România nu are alt ocrotitor decât pre Dumnezeu ºi sabia sa!“ 
Sã trãieºti, Mãria Ta!

(Supliment la No. 28 al „Monitorului Oficial
al Moldovei“, Iaºi, 28 ian. 1859)

Mihail Kogălniceanu (1817-
1891), îndrumător literar şi cultural,
prozator, memorialist, orator şi om
politic.

Este unul dintre cei mai mari
oameni de stat pe care i-am avut în
secolul al XIX-lea, de al cărui nume
se leagă cele trei mari evenimente
ale acestui veac, pentru români:
Revoluţia, Unirea şi Independenţa.

Îndrumător cultural şi literar,
prim-ministru în timpul domniei lui
Alexandru Ioan Cuza, ministru de
externe şi ministru plenipotenţiar la
Paris în vremea lui Carol I, pre şe -
dinte al Academiei Române, Mihail
Kogălniceanu este şi unul dintre cei
mai străluciţi oratori români. Cuvânt
pentru deschiderea cursului de isto -
rie naţională, rostit la 24 noiembrie
1843 la Academia Mihăileană din
Iaşi, Discurs la alegerea lui Alexandru
Ioan Cuza ca domnitor (1859), a
cărui venire în fruntea ţării o salută
cu multă căldură, Discurs la jubileul
de 25 de ani al Academiei Române,
ţinut într-o şedinţă festivă, prezidată
de regele Carol I, reprezintă câteva
momente memorabile ale oratorului.

___________________________________________________________
1. aluzie la perioada domniilor fanariote.
2. capitulaþie, subst. – convenþie prin care un stat stabilea un regim de privilegii pentru

cetãþenii strãini aflaþi pe teritoriul sãu.
3. aluzie la Ioan Cuza ucis din porunca domnului fanariot Constantin Moruzi în 1778.
4. Constituþia datã de Convenþia din Paris în 1858.
5. Constantinopol.

Notă biobibliografică
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DISCURSUL

Discursul este expunerea oralã a unei idei în faþa unui auditoriu.
Autorul discursului (oratorul) o face cu scopul de a-ºi împãrtãºi con -
vingerile, de a emoþiona ºi de a obþine adeziunea auditoriului în
sprijinul ideilor sale.

Potrivit normelor curente, în prima parte a cuvântãrii (numitã
exordiu), oratorul cautã sã câºtige simpatia ºi atenþia ascultãtorilor,
pentru a-ºi pregãti „terenul“ pe care sã-ºi impunã ideile. Îndatã dupã
exordiu, care trebuie sã fie scurt, în partea a doua a discursului
(numitã enunþarea subiectului) oratorul anunþã tema pe care doreºte
sã o trateze. Trecând apoi la dezvoltarea subiectului, el stabileºte
câteva idei (puncte) esenþiale, despre care vorbeºte rând pe rând.
Aceastã a treia fazã se numeºte diviziune; ea dã claritate discursului,
þine încordatã atenþia auditorilor, cât ºi interesul acestora. Dupã ce a
dezvoltat toate ideile pe care ºi le-a formulat, oratorul susþine în fi -
nalul discursului o peroraþie, care se adreseazã inimii ascultãtorilor,
cu scopul de a le provoca emoþia.

Scopul principal al discursului este acela de a convinge. Convin -
gerea nu trebuie confundatã cu emoþia pe care oratorul are putinþa sã o
transmitã auditorilor sãi. Chiar dacã inimile acestora sunt adânc rãs co -
lite, discursul nu-ºi poate atinge obiectivul atâta vreme cât raþiunea celor
care ascultã n-a fost convinsã. De aceea, nu este îngãduit oratorului sã
facã apel la sentimentele auditorilor sãi pânã n-a dovedit temeinicia
afirmaþiilor sale. Dovezile sau probele pe care oratorul le aduce în
sprijinul tezei sale se numesc argumente. Toate argumentele aduse de
autorul discursului în sprijinul afirmaþiilor lui constituie confirmarea,
pe când argumentele care cautã sã demonstreze netemeinicia pãrerii
adverse poartã numele de respingere. Pentru orice orator rânduirea
argumentelor este extrem de importantã ºi trebuie sã fie în strânsã
legãturã cu natura subiectului expus, dar ºi cu dispoziþia de moment a
auditoriului.

TEXTUL ARGUMENTATIV

Textul argumentativ reprezintã un tip distinct în cadrul textelor
nonliterare. Principala lui caracteristicã este orientarea cãtre un des -
ti natar, care trebuie convins, prin demonstraþia fãcutã, prin calitatea
argumentelor, prin concluzia trasã, de validitatea punctului de vedere
afirmat de autor. Spre deosebire de textul literar, textul argu mentativ
are o finalitate precisã: convingerea cititorului sã adere la punctul de
vedere expus de cãtre autor.

Textul argumentativ are, de regulã, o anumitã organizare:
l se pleacã de la o ipotezã, o constatare, o afirmaþie cu un carac -

ter general;
l se aduc argumente în sprijinul (sau împotriva) ipotezei/ con sta -

tã rii enunþate anterior prin exemplificãri, explicitãri, comparaþii care
sã scoatã în evidenþã ideea susþinutã;

l se exprimã o concluzie prin care se revine, în mod nuanþat, la
ipoteza/ constatarea iniþialã (dacã argumentarea a demonstrat ipoteza)

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza

Domnitorul Cuza vizitând un
cartier inundat al Bucureştiului

(gravură după Th. Aman)
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sau se contrazice ipoteza/ constatarea de la început (în cazul în care
s-a demonstrat contrariul).

Înlãnþuirea pãrþilor textului argumentativ se face cu ajutorul unor
elemente conectoare (de legãturã), caracteristice manierei de argu -
mentaþie. Elementele conectoare sunt, de cele mai multe ori, ad -
verbe ºi locuþiuni adverbiale, conjuncþii ºi locuþiuni conjunc þio nale,
structuri verbale care exprimã:

- succesiunea, continuitatea: în primul rând, în al doilea rând
etc.; pe de o parte... pe de altã parte;

- opoziþia, contrastul: în contrast cu, spre deosebire de, dar, însã,
dimpotrivã etc.;

- comparaþia: în comparaþie cu, tot aºa cum, la fel de etc.;
- certitudinea: desigur, fireºte, cu siguranþã, fãrã discuþie, de

fapt, ceea ce trebuie sã evidenþiem este cã etc.;
- concluzia: în concluzie, prin urmare, în consecinþã, ca urmare etc.
Autorul unui text argumentativ trebuie sã punã în evidenþã pro -

priul punct de vedere, maniera personalã în care vede ºi inter pre -
teazã lucrurile.

EXPLORAREA TEXTULUI 
1. Indicã ipoteza de la care pleacã Mihail Kogãlniceanu în dis -

cursul sãu.
2. Prezintã argumentele folosite de autor pentru a demonstra im -

por tanþa alegerii lui Cuza ca domn.
3. Extrage din text o formulare/ o frazã pe care o consideri demnã

de a fi reþinutã.
4. Care este concluzia discursului?
5. Demonstreazã cã discursul lui Mihail Kogãlniceanu este un

text nonliterar de tip argumentativ.
6. Aratã prin ce se deosebeºte discursul lui Kogãlniceanu de

„discursul“ susþinut de Farfuridi în fragmentul selectat în
manual din piesa O scrisoare pierdutã de I.L. Caragiale.

7. Dacã în textul literar scopul comunicãrii este sã creeze un
impact de tip estetic asupra cititorului, în textul nonliterar de
tip argumentativ autorul vrea în primul rând sã convingã ºi
abia apoi sã producã un efect estetic.
Pentru a sesiza diferenþele, realizeazã – pe baza afirmaþiei de mai
sus – o comparaþie între cele douã texte (al lui I.L. Cara gi ale ºi al
lui M. Kogãlniceanu) în ceea ce priveºte scopul comunicãrii.

EVALUARE CURENTĂ
Realizeazã un jurnal de lecturã de minimum douã pagini în care

sã scrii despre textele citite de tine având tema „Scene din viaþa de
ieri ºi de azi“. Textele pot fi atât din manual, cât ºi cele din lecturile
tale particulare. Acest jurnal de lecturã poate fi elaborat potrivit
planului prezentat la pagina 21 din manual.

Doamna Elena Cuza
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CONSTANTIN BRANCOVANUL

Brancovanul Constantin,
Boier vechi ºi domn creºtin,
De averi ce tot strângea
Sultanul se îngrijea.
ªi de moarte-l hotãrea,
Cãci viziru îl pârea.
Într-o gioi de dimineaþã,
Zi scurtãrei lui de viaþã,
Brancovanul se scula,
Faþa blândã el spãla,
Barba albã-ºi pieptãna,
La icoane se-nchina,
Pe fereastrã-apoi cãta
ªi amar se spãimânta!
„Dragii mei, coconi iubiþi!
Lãsaþi somul, vã treziþi,
Armele vi le gãtiþi,
Cã pe noi ne-a-ncongiurat
Paºa cel neîmpãcat.
Cu-ieniceri, cu tunuri mari
Ce sparg ziduri cât de tari!“
Bine vorba nu sfârºea,
Turcii-n casa iuruºea,
Pe tuspatru mi-i prindea
ªi-i ducea de-i închidea
La Stambul, în turnul mare
Ce se-nalþã lângã mare,
Unde zac feþe domneºti
ªi soli mari împãrãteºti.
Mult acolo nu zãcea,
Cã sultanu-i aducea
Lângã foiºorul lui
Pe malul Bosforului.
„Brancovene Constantin,
Boier vechi, ghiaur hain!
Adevãr e c-ai chitit,
Pân-a nu fi mazilit,
Sã desparþi a ta domnie
De a noastrã-mpãrãþie?
Cã de mult ce eºti avut

Constantin Brâncoveanu, domn
al Ţării Româneşti (1688-1714)

Balada populară Constantin
Brancovanul a fost publicată de
Vasile Alecsandri în volumul Poezii
poporale. Balade (cântice bătrâneşti)
adunate şi îndreptate, vol. I-II, Iaşi,
1852-1853.
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Bani de aur ai bãtut
Fãr-a-þi fi de mine teamã,
Fãr-a-vrea ca sã-mi dai seamã!“
„De-am fost bun, rãu la domnie
Dumnezeu singur o ºtie;
De-am fost mare pe pãmânt
Catã-acum de vezi ce sunt!“
„Constantine Brancovene!
Nu-mi grãi vorbe viclene.
De þi-e milã de copii
ªi de vrei ca sã mai fii,
Lasã legea creºtineascã
ªi te dã-n legea turceascã“.
„Facã Dumnezeu ce-a vrea!
Iar pe toþi de ne-þi tãia, 
Nu mã las de legea mea!“
Sultanul din foiºor
Dete semn lui imbrohor
Doi gelaþi venea curând
Sãbiile fluturând,
ªi spre robi dacã mergea,
Din coconi îºi alegea
Pe cel mare ºi frumos,
ªi-l punea pe scaun gios,
ªi cât pala rãpezea,
Capul iute-i retezea!
Brancovanul greu ofta
ªi din gurã cuvânta:
„Doamne! fie-n voia ta!“
Cei gelaþi iarãºi mergea
ªi din doi îºi alegea
Pe cel gingaº mijlociu,
Cu pãr neted ºi gãlbiu,
ªi pe scaun îl punea
ªi capul îi rãpunea!
Brancovanul greu ofta
ªi din suflet cuvânta:
„Doamne! fie-n voia ta!“
Sultanul se minuna
ªi cu mila se-ngâna:
„Brancovene Constantin,
Boier vechi ºi domn creºtin!
Trei coconi tu ai avut,
Din trei, doi þi i-ai pierdut;
Numai unul þi-a rãmas!

Cu zile de vrei sã-l las,
Lasã legea creºtineascã
ªi te dã-n legea turceascã!“
„Mare-i Domnul Dumnezeu!
Creºtin bun m-am nãscut eu,
Creºtin bun a muri vreu...
Taci, drãguþã, nu mai plânge,
Cã-n piept inima-mi se frânge.
Taci ºi mori în legea ta
Cã tu ceriu-i cãpãta!“
Imbrohorul se-ncrunta,
Gelaþii se-nainta
ªi pe blândul copilaº,
Dragul tatii fecioraº,
La pãmând îl arunca
ªi zilele-i ridica.
Brancovanul greu ofta
ªi cu lacrimi cuvânta:
„Doamne! fie-n voia ta!“
Apoi el se-ntuneca,
Inima-i se despica,
Pe copii se arunca,
Îi bocea, îi sãruta,
ªi turbând apoi striga:
„Alelei! tâlhari pãgâni!
Alei! voi feciori de câni!
Trei coconi ce am avut,
Pe tustrei mi i-aþi pierdut!
Dare-ar Domnul Dumnezeu
Sã fie pe gândul meu;
Sã vã ºtergeþi pre pãmânt
Cum se ºterg norii la vânt,
Sã n-aveþi loc de-ngropat
Nici copii de sãrutat!“
Turcii crunt se oþerea
ªi pe dânsul tãbãrea,
Haine mândre-i le rupea,
Trupu-i de pele jupea,
Pelea cu paie-o împlea,
Prin noroi o tãvãlea,
ªi de-un paltin o lega
ªi râzând aºa striga:
„Brancovene Constantin,
Ghiaur vechi, ghiaur hain!
Cascã ochi a te uita
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DICŢIONAR EXPLICATIV

vizir, s.m. – înalt dregãtor turc
cocon, s.m. – (înv. ºi pop.) fiu, fecior (aparþinând unor pãrinþi din clasele

sociale înalte)
a iuruºi, vb. – a da nãvalã
turnul mare – (aici) Yedikule, „castelul celor ºapte turnuri“ din Istanbul;

unul dintre turnuri era locul în care erau întemniþaþi solii strãini sau alte
persoane cãzute în dizgraþia sultanului.

imbrohor, s.m. – persoanã trimisã de sultan în Þãrile Române, cu înalte
misiuni diplomatice

gelat (gealat), s.m. – cãlãu
liftã, s.f. – termen depreciativ pentru un om câinos, rãu

EXPLORAREA TEXTULUI 

1. Aratã acuzaþiile pe care sultanul i le aduce lui Constantin
Brancovanul.

2. Ce îi propune sultanul domnitorului român pentru a-i cruþa
viaþa?

3. Explicã semnificaþia versului Doamne! fie-n voia ta!, repetat cu
insistenþã în text.

4. Ce urmãreºte sultanul când ia hotãrârea de a-i sacrifica pe fiii
lui Constantin Brancovanul în prezenþa acestuia?

5. Comenteazã blestemul izvorât din disperarea domnului mun -
tean la vederea atrocitãþilor comise în faþa lui.

6. Care este mesajul transmis de finalul poeziei prin versurile:
Sã ºtiþi c-au murit creºtin/ Brancovanul Constantin.

Constantin Brâncoveanu
împreună cu cei patru fii

executaţi la Istambul

Neamurile lui Constantin
Brâncoveanu (frescă de la

mănăstirea Hurezu, ctitorie a lui
Brâncoveanu)

De-þi cunoºti tu pelea ta?“
„Câni turbaþi, turci, liftã rea!
De-þi mânca ºi carnea mea,
Sã ºtiþi c-au murit creºtin
Brancovanul Constantin!“
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ALEXANDRU LÃPUªNEANUL
1564-1569

de Costache Negruzzi

[Fostul domn Alexandru Lãpuºneanul se reîntoarce în Moldova,
însoþit de oaste turceascã, pentru a-ºi recãpãta tronul. La intrarea în
þarã este întâmpinat de o delegaþie de boieri (Moþoc, Veveriþã,
Spancioc ºi Stroici) care încearcã sã-l convingã cã poporul nu-l vrea,
nici nu-l iubeºte ºi, în consecinþã, ar fi înþelept sã se întoarcã din
drum. Lãpuºneanul le replicã plin de hotãrâre cã nu va renunþa la
tron, indiferent de opinia poporului ºi a boierilor. Constatând fer mi -
ta tea ºi determinarea fostului domn, Moþoc, din calcul, se pune ime -
diat la dispoziþia lui Lãpuºneanul, trãdându-l astfel pe ªtefan Tomºa,
al cãrui trimis era.

Tomºa nu se poate împotrivi lui Lãpuºneanul ºi fuge în Mun tenia.
Ajuns pe scaun, Lãpuºneanul începe prigoana: îi deposedeazã pe boieri
de averi ºi îi omoarã pentru greºeli, fie adevãrate, fie plãsmuite.
Doamna Ruxanda, fire blândã ºi miloasã, îi cere domnului sã înce -
teze vãrsãrile de sânge. Lãpuºneanul, cu cinism, îi fãgãduieºte cã-i
va da, chiar a doua zi, un leac de fricã.]

III
Capul lui Moþoc vrem...

De cu searã se fãcuse de ºtire tuturor boierilor sã se adune a
doua zi, fiind sãrbãtoare, la mitropolie, unde era sã fie ºi domnul, ca
sã asculte liturghia ºi apoi sã vie sã prânzeascã la curte.

Când sosi Alexandru-vodã, sfânta slujbã începuse ºi boierii erau
toþi adunaþi. Împrotiva obiceiului sãu, Lãpuºneanul, în ziua aceea,
era îmbrãcat cu toatã pompa domneascã. Purta coroana Paleologilor,
ºi peste dulama polonezã de catifea stacojie, avea cabaniþa tur -
ceascã. Nici o armã nu avea alta decât un mic junghi cu prãsele de
aur; iar printre bumbii dulãmii se zãrea o zea de sârmã.

Dupã ce a ascultat sfânta slujbã, s-a coborât din stranã, s-a în -
chi nat la icoane ºi, apropiindu-se de racla sfântului Ioan cel Nou,
s-a plecat cu mare smerenie ºi a sãrutat moaºtele sfântului. Spun cã
în minutul acela el era foarte galben la faþã ºi cã racla sfântului ar
fi tresãrit.

Costache Negruzzi (1808-1868),
prozator, poet, dramaturg

şi traducător

Nuvela istorică Alexandru
Lăpuşneanul de Costache Negruzzi
a fost publicată în anul 1840 şi este
al cătuită din patru capitole.

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ
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Dupã aceasta, suindu-se iarãºi în stranã se
înturnã cãtrã boieri ºi zise:

„– Boieri dumneavoastrã! De la venirea mea
cu a doua domnie ºi pânã astãzi, am arãtat asprime
cãtre mulþi; m-am arãtat cumplit, rãu, vãrsând
sângele multora. Unul Dumnezeu ºtie de nu mi-a
pãrut rãu ºi de nu mã cãiesc de aceasta; dar
dumneavoastrã ºtiþi cã m-a silit numai dorinþa de
a vedea contenind gâlcevile ºi vânzãrile unora ºi
altora, care þinteau la risipirea þãrii ºi la peirea
mea. Astãzi sunt altfel trebile. Boierii ºi-au venit în
cunoºtinþã; au vãzut cã turma nu poate fi fãrã pãs -
tor, pentru cã zice mântuitorul: Bate-voi pãstorul
ºi se vor împrãºtia oile.

Boieri dumneavoastrã! Sã trãim de acum în
pace, iubindu-ne ca niºte fraþi, pentru cã aceasta
este una din cele zece porunci: Sã iubeºti pre aproa -
pele tãu ca însuþi pre tine, ºi sã ne iertãm unii pe
alþii, pentru cã suntem muritori, rugându-ne Domnului
nostru Isus Hristos – îºi fãcu cruce – sã ne ierte
nouã greºalele, precum iertãm ºi noi greºiþilor
noºtri.“

Sfârºind aceastã deºãnþatã cuvântare, merse în
mijlocul bisericii ºi, dupã ce se închinã iarãºi, se
înturnã spre norod în faþã, în dreapta ºi în stânga,
zicând:

– Iertaþi-mã, oameni buni ºi boieri dumnea -
voastrã!

– Dumnezeu sã te ierte, Mãria-Ta! rãspunserã
toþi, afarã de doi juni boieri ce sta gânditori,
rãzãmaþi de un mormânt lângã uºã, însã nime nu
le-a luat seama.

Lãpuºneanul ieºi din bisericã, poftind pe boieri
sã vie ca sã ospãteze împreunã; ºi încãlecând, se
înturnã la palat. Toþi se împrãºtiarã.

– Cum îþi place? zise unul din boierii care i-am
vãzut cã nu iertase pre Alexandru-vodã.

– Te sfãtuiesc sã nu te duci astãzi la dânsul la
masã, rãspunse celãlalt; ºi se amestecarã în norod.
Aceºtii erau Spancioc ºi Stroici.

La curte se fãcuse mare gãtire pentru ospãþul
acesta. Vestea se împrãºtiase cã domnul se îm pã -
ca se cu boierii; ºi boierii se bucurau de o schim -
bare ce le da nãdejde cã vor putea ocupa iarãºi
posturi, ca sã adune nouã avuþii din sudoarea þã -
ra nului. Cât pentru norod, el era indiferent; el din

împãcarea aceasta nu aºtepta vreun bine, nici pre -
punea vreun rãu. Norodul se învoia cu oblãduirea
lui Alexandru-vodã; cârtea numai asupra mi nistru -
lui sãu Moþoc, care întrebuinþa creditul ce avea la
domn, spre împilarea gloatei. Cãci, deºi era ne con -
 tenite jalobele obºtiei pentru jafurile lui Moþoc,
Lãpuºneanul sau nu rãspundea, sau nu le asculta.

Ceasul prânzului apropiindu-se, boierii înce -
purã a veni cãlãri, întovãrãºiþi fiecare de câte
douã-trei slugi. Luau în seamã însã cã curtea era
plinã de lefecii înarmaþi ºi cã patru tunuri sta
îndreptate spre poartã; dar socoteau cã sunt puse
pentru a serba, de obicei, ceremonia prin salve.
Unii poate cã ºi prepuneau vreo cursã, dar odatã
intrând, nu se mai putea înturna; cãci porþile erau
strãjuite ºi pãzitorii porunciþi a nu lãsa sã iasã
nime.

Adunându-se boierii, 47 la numãr, Lãpuºneanul
se puse în capul mesei, þinând în dreapta pre lo -
gofãtul Trotuºan, ºi în stânga pre vornicul Moþoc.
Începurã a zice din surle; ºi bucatele se aduserã
pe masã.

În Moldavia, pe vremea aceea, nu se intro -
dusese încã moda mâncãrilor alese. Cel mai mare
ospãþ sã cuprindea în câteva feluri de bucate.
Dupã borºul polonez, veneau mâncãruri greceºti
ferte cu verdeþuri, care pluteau în unt; apoi pilaful
turcesc, ºi, în sfârºit fripturile cosmopolite. Pânza
mesei ºi ºervetele erau de filaliu þesute în casã.
Tipsiile pe care le aduceau bucatele, talgerele ºi
pãharele erau de argint. Pe lângã perete sta aºe -
zate în rând mai multe ulcioare pântecoase, pline
de vin de Odobeºti ºi de Cotnar, ºi la spatele fie -
ºte cãruia boier dvorea câte o slugã, care dregea.
Toate aceste slugi erau înarmate.

În curte, pe lângã douã junci ºi patru berbeci
fripþi, erau trei poloboace desfundate, pline cu
vin; slujitorii mâncau ºi beau; boierii mâncau ºi
beau. Acum capetele începuserã a se înfierbânta,
vinul îºi fãcea lucrarea. Boierii închinau ºi urau
pre domn cu vivate zgomotoase, la care rãspun -
deau lefeciii prin chiote ºi tunurile prin bubuit.

Acum era aproape a se scula de la masã, când
Veveriþã ridicã paharul ºi înclinând zise:

– Sã trãieºti întru mulþi ani, Mãria-Ta! sã stã -
pâneºti þara în pace, ºi milostivul Dumnezeu sã te
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întãreascã în gândul ce ai pus de a nu mai strica
pre boieri ºi a bântui norodul...

N-apucã sã sfârºeascã cãci buzduganul ar ma -
ºului lovindu-1 drept în frunte, îl oborî la pãmânt.

– A! voi ocãrâþi pe domnul vostru! strigã acesta:
la ei, flãcãi!

În minut, toþi slujitorii de pe la spatele bo -
ierilor scoþând junghiurile, îi lovirã; ºi alþi ostaºi,
aduºi de cãpitanul de lefecii, intrarã ºi nãpustirã
cu sãbiile în ei. Cât pentru Lãpuºneanul, el luase
pre Moþoc de mânã ºi se trase lângã o fereastrã
deschisã, de unde privea mãcelãria ce începuse.
El râdea, iar Moþoc, silindu-se a râde ca sã placã
stãpânului, simþea pãrul zburlindu-i-se pe cap ºi
dinþii sãi clãnþãnind. ªi cu adevãrat era groazã a
privi aceastã scenã sângeroasã. Închipuiascã-ºi
cineva într-o salã de cinci stânjeni lungã ºi patru
latã, o sutã ºi mai mulþi de oameni, ucigaºi ºi
hotãrâþi spre ucidere, cãlãi ºi osândiþi, luptându-
se unii cu furia desnãdejdei ºi alþii cu aprinderea
beþiei. Boierii, neavând nici o grijã, surprinºi
miºeleºte pe din dos, fãrã arme, cãdeau fãr-a se
mai împotrivi. Cei mai bãtrâni mureau fãcându-ºi
cruce; mulþi însã din cei mai juni se apãrau cu
turbare; scaunele, talgerele, tacâmurile mesei se
fãceau arme în mâna lor; unii, deºi rãniþi, se în -
cleºtau cu furie de gâtul ucigaºilor, ºi nesocotind
ranele ce primeau, îi strângeau pân-îi înãduºeau.
Dacã unul apuca vreo sabie, îºi vindea scump
viaþa. Mulþi lefecii perirã, dar, în sfârºit, nu mai
rãmasã nici un boier viu. Patruzeci ºi ºapte de
trupuri zãceau pe parchet! În lupta ºi trânta
aceasta, masa se rãsturnase; ulcioarele se spãr -
seserã ºi vinul amestecat cu sânge fãcuse o baltã
pe lespezile salei.

O datã cu omorul de sus, începuse uciderea ºi
în curte. Slugile boierilor, vãzându-se lovite fãrã
veste de soldaþi, plecarã în fugã. Puþini care scã -
parã cu viaþã, apucând a sãri peste ziduri, dasã
larmã pe la casele boierilor; ºi invitând pre alte
slugi ºi oameni boiereºti, burzuluiserã norodul, ºi
tot oraºul alergase la poarta curþii, pre care în ce -
puserã a o tãia cu securile. Ostaºii ameþiþi de beþie
fãceau numai o slabã împotrivire. Gloata se întã -
râta din mult în mai mult.

Lãpuºneanul, pre care îl înºtiinþase de pornirea
norodului, trimise pre armaºul sã-i întrebe ce vror
ºi ce cer? Armaºul ieºi.

– Ei, vornice Moþoace, zise apoi înturnându-se
spre acesta, spune, n-am fãcut bine cã m-am mân -
tuit de rãii aceºtia ºi am scãpat þara de o aºa râie?

– Mãria-ta, ai urmat cu mare înþelepciune,
rãspunse mârºavul curtezan: eu de mult aveam de
gând sã sfãtuiesc pre mãria-ta la aceasta, dar vãd
cã înþelepciunea mãriei-tale au apucat mai-na inte,
ºi ai fãcut bine cã i-ai tãiat; pentru cã... fiindcã...
era sã...

– Vãd cã armaºul întârzie, zise Lãpuºneanul
curmând pre Moþoc, care se învãlmãºea în vorbã.
Îmi vine sã poruncesc sã deie cu tunurile în pros -
ti mea acea. Ha, cum socoþi ºi dumneata?

– Aºa, aºa, sã-i împroaºte cu tunurile; nu-i vro
pagubã c-or muri câteva sute de mojici, de vreme
ce au perit atâþa boieri. Da, sã-i mai omoare de
istov.

– M-aºteptam s-aud asemenea rãspuns, zise cu
oþãrâre Lãpuºneanul, dar sã vedem întâi ce vor.

În vremea aceasta, armaºul se suise pe poarta
curþii ºi, fãcând semn, strigã:

– Oameni buni! Mãria-Sa vodã întreabã ce
vreþi ºi ce ceriþi? ºi pentru ce aþi venit aºa cu
zurba?

Prostimea rãmasã cu gura cãscatã. Ea nu se
aºtepta la asemenea întrebare. Venise fãrã sã ºtie
pentru ce au venit ºi ce vrea. Începu a se strânge
în cetate, ºi a se întreba unii pe alþii ce sã cearã.
În sfârºit, începurã a striga:

– Sã micºureze dãjdiile! – Sã nu ne zapciascã! 
– Sã nu ne mai împlineascã! – Sã nu ne mai

jãfuiascã! 
– Am rãmas sãraci! – N-avem bani! – Ne i-au

luat toþi Moþoc! – Moþoc! Moþoc! – El ne beleºte ºi
ne pradã! – El sfãtuieºte pre vodã! – Sã moarã!

– Moþoc sã moarã! – Capul lui Moþoc vrem!
Acest din urmã cuvânt gãsind un eho în toate

inimile, fu ca o scânteie electricã. Toate glasurile
se fãcurã un glas, ºi acest glas strigã: „Capul lui
Moþoc vrem“.

– Ce cer? întrebã Lãpuºneanul, vãzând pre ar -
ma ºul intrând.
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Măcelărirea boierilor la festinul
Lăpuşneanului

(litografie de A. Asachi)

Alexandru Lăpuşneanul
(acvaforte de Th. Aman)

– Capul vornicului Moþoc, rãspunse.
– Cum? ce? strigã acesta sãrind ca un om ce calcã pe un ºarpe;

n-ai auzit bine, fârtate! vrei sã ºuguieºti, dar nu-i vreme de ºagã. Ce
vorbe sunt aceste? Ce sã facã cu capul meu? Îþi spun cã eºti surd; n-
ai auzit bine!

– Ba! foarte bine, zise Alexandru-vodã, ascultã singur. Strigãrile
lor se aud de aici.

În adevãr, ostaºii nemaiîmpotrivindu-se, norodul începuse a se
cãþãra pe ziduri, de unde striga în gura mare: „Sã ne deie pre Moþoc!
Capul lui Moþoc vrem!“

– O! pãcãtosul de mine! strigã ticãlosul. Maicã preacuratã fe -
cioarã, nu mã lãsa sã mã prãpãdesc!... Dar ce le-am fãcut eu oame -
nilor acestora? Nãscãtoare de Dumnezeu, scapã-mã de primejdia
aceasta, ºi mã jur sã fac o bisericã, sã postesc cât voi mai ave zile,
sã ferec cu argint icoana ta cea fãcãtoare de minuni de la mo -
nãstirea Neamþului!... Dar, milostive doamne, nu-i asculta pre niºte
proºti, pre niºte mojici. Pune sã deie cu tunurile într-înºii... Sã moarã
toþi! Eu sunt boier mare! ei sunt niºte proºti! 

– Proºti, dar mulþi, rãspunse Lãpuºneanul cu sânge rece; sã
omor o mulþime de oameni pentru un om, nu ar fi pãcat? Judecã
dumneata singur. Du-te de mori pentru binele moºiei dumitale, cum
ziceai însuþi când îmi spuneai cã nu mã vrea, nici mã iubeºte þara.
Sunt bucuros cã-þi rãsplãteºte norodul pentru slujba ce mi-ai fãcut,
vânzându-mi oastea lui Anton Sechele, ºi mai pe urmã lãsându-mã
ºi trecând în partea Tomºii.

– Oh! nenorocitul de mine! strigã Moþoc smulgându-ºi barba,
cãci de pe vorbele înþelegea cã nu mai este scãpare pentru el. Încai
lãsaþi-mã sã mã duc sã-mi pun casa la cale! fie-vã milã de jupâ -
neasa ºi de copilaºii mei! lãsaþi-mã sã mã spoveduiesc!

ªi plângea, ºi þipa, ºi suspina.
– Destul! strigã Lãpuºneanul, nu te mai boci ca o muiere! Fii

român verde. Ce sã te mai spoveduieºti? Ce-i sã spui duhovnicului?
Cã eºti un tâlhar ºi un vânzãtor? Asta o ºtie toatã Moldova. Haide!
luaþi-l de-l daþi norodului, ºi-i spuneþi cã acest fel plãteºte
Alexandru-vodã celor ce pradã þara.

Îndatã armaºul ºi cãpitanul de lefecii începurã a-l târâi. Ticã -
losul boier rãcnea cât putea, vrând sâ se împotriveascã; dar ce
puteau bãtrânile lui mâini împotriva acelor patru braþe zdravene
care-l trãgeau! Vrea sã se sprijineascã în picioare, dar se împiedica
de trupurile confraþilor sãi ºi luneca pe sângele ce se închegase pe
lespezi. În sfârºit, puterile îi slãbirã, ºi sateliþii tiranului, ducându-l
pânã la poarta curþii mai mult mort decât viu, îl îmbrâncirã în
mulþime.

Ticãlosul boier cãzu în braþele idrei acestei cu multe capete, care
într-o clipalã îl fãcurã bucãþi.
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Act de la Alexandru Lăpuşneanu
(28 martie 1555)

Otrăvirea lui Lăpuşneanul
(litografie de A. Asachi)

– Iatã cum plãteºte Alexandru-vodã la cei ce pradã þara! ziserã
trimiºii tiranului.

– Sã trãiascã Mãria-Sa vodã! rãspunse gloata. ªi mulþumindu-se
de astã jertfã, se împrãºtii.

În vreme ce nenorocitul Moþoc perea acest fel, Lãpuºneanul
porunci sã ridice masa, ºi sã strângã tacâmurile; apoi pusã sã rãteze
capetele uciºilor, ºi trupurile le aruncã pe fereastrã. Dupã aceea,
luând capetele, le aºezã în mijlocul mesii încet ºi cu rânduialã,
puind pe ale celor mai mici boieri dedesubt ºi pe a celor mai mari
deasupra, dupã neam ºi dupã ranguri, pânã ce fãcu o piramidã de
patruzeci ºi ºepte cãpãþine, vârful cãria se închia prin capul unui
logofãt mare. Apoi, spãlându-se pe mâini, merse la o uºã lãtu -
ralnicã, trase zãvorul ºi drugul de lemn care o închidea, ºi intrã în
apartamentul doamnei.

De la începutul tragediei acestia, doamna Ruxanda, neºtiind
nimic de cele ce se petreceau, era îngrijitã. Ea nu putea afla pricina
zgomotului ce auzise, cãci, dupã obiceiul vremii de atunci, femeile
nu ieºeau din apartamentul lor, ºi slujnicele nu puteau a se risca în
mijlocul unei oºtiri ce nu cunoºtea ce este disciplina. Una din ele,
mai îndrãzneaþã, ieºind, auzise vorbã cã este zurbã asupra lui vodã
ºi adusese aceastã veste stãpânei sale.

Buna doamnã, temându-se de furia norodului, era spãriatã, ºi
când a intrat Alexandru, a gãsit-o rugându-se dinaintea icoanei,
având copiii pe lângã dânsa. 

– A! strigã ea, slavã Maicei Domnului cã te vãd! Mi-au fost tare
fricã.

– Pentru aceea, precum þi-am fãgãduit, þi-am gãtit un leac de
fricã. Vinã cu mine, doamnã.

– Dar ce þipete, ce strigãri se auzeau?
– Nimic. Slujitorii s-au fost luat la sfadã, dar s-au liniºtit. Zicând

acestea, luã pe Ruxanda de mânã ºi o aduse în salã.
Întru vederea grozavii priveliºti, ea slobozi un þipet straºnic ºi

leºinã.
– Femeia tot femeie, zise Lãpuºneanul, zâmbind; în loc sã se

bucure, ea se spãrie. ªi luând-o în braþe, o duse în apartamenturile
ei. Apoi înturnându-se iarãºi în salã, gãsi pre cãpitanul de lefecii ºi
pre armaºul aºteptându-l.

– Tu pune sã arunce peste zid hoiturile câinilor acestora, iar
titvele lor sã le înºire pe zid, zise lefeciului. Iar tu, adresându-se ar -
maºului, sã-mi pui mâna pe Spancioc ºi pe Stroici.

Însã Stroici ºi Spancioc erau acum aproape de Nistru. Gonaºii îi
ajunserã tocmai când treceau hotarul:

– Spuneþi celui ce v-au trimis, strigã cãtra ei Spancioc, cã ne vom
vedea pân-a nu muri!
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DICŢIONAR EXPLICATIV

dulamã (turc), s.f. – hainã de ceremonie purtatã de domni ºi de boieri
cabaniþã (turc), s.f. – manta scumpã, purtatã de domnitori sau de boieri

la solemnitãþi
deºãnþat, adj. – ciudat, straniu, nelalocul lui
a zice, vb. – a cânta
filaliu, s.n. – þesãturã foarte subþire
a dvori, vb. – a sluji, a servi
a drege, vb. – a turna vin
a strica, vb. – a ucide, a mutila
a (se) burzului, vb. – a rãscula, a rãzvrãti
de istov, loc. adv. – de tot, cu totul, cu desãvârºire
zurbã, s.f. – revoltã, gãlãgie, zarvã
prostime, s.f. – gloatã, mulþime, norod, sãrãcime
a zapcii, vb. – a încasa cu forþa dãrile
a împlini, vb. – a obliga pe un datornic sã plãteascã, a executa, a încasa

(o datorie) cu forþa
eho, s.n. – ecou
Anton Sechele – vestit general ungur
ticãit, adj.– necãjit, nenorocit
titvã (variantã pentru tigvã), s.f. – craniu, þeastã

EXPLORAREA TEXTULUI 

1. Aratã intenþia ascunsã a lui Lãpuºneanul care le þine boierilor
un discurs la mitropolie.

2. Prezintã scena mãcelului în care îºi pierd viaþa 47 de boieri.
3. Descrie „mutarea de ºah“ pe care Lãpuºneanul o face când

hotãrãºte sã-l arunce pe Moþoc pradã mulþimii dezlãnþuite.
4. Care este leacul de fricã pe care domnul îl oferã soþiei sale?
5. Caracterizeazã personajul Alexandru Lãpuºneanul.

Perdea (dveră) dăruită mânăstirii
Slatina în 1561 de Alexandru

Lăpuşneanu şi soţia sa, Ruxandra

Stema Moldovei
în veacul al XVI-lea



STILURILE FUNCŢIONALE ALE
LIMBII ROMÂNE

STILUL OFICIAL (ADMINISTRATIV)
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Limbă şi comunicare

Stilul oficial (administrativ) îndeplineºte funcþia de comunicare în sfera relaþiilor
oficiale. El apare în documente ºi în acte oficiale (administrative), politice, juridice,
diplomatice, economice: legi, protocoale, rapoarte, decrete, ordonanþe, decizii, re -
gulamente, instrucþiuni etc.

Câteva dintre cele mai importante trãsãturi ale stilului oficial (administrativ) sunt
urmãtoarele:

l caracterul obiectiv, impersonal, neutru din punct de vedere al expresivitãþii; 
l lipsa de încãrcãturã afectivã ºi, în consecinþã, a mijloacelor de expresie fi -

guratã;
l respectarea strictã a normelor limbii române: corectitudinea ortograficã, gra -

ma ticalã, lexicalã;
l claritatea ºi precizia (pentru a nu lãsa loc unor interpretãri diferite);
l accesibilitatea; 
l prezenþa unei terminologii specifice;
l întrebuinþarea unor formule fixe (introductive ºi de încheiere, de adresare) etc.

Compuneri specifice stilului oficial (administrativ) sunt: cererea, procesul-
verbal, memoriul de activitate, curriculum vitae, referatul etc.

CEREREA

Caracteristici ale cererii:
l o formulã de adresare prin care sã indici funcþia celui cãruia i te adresezi

(„Domnule Director“). Formula de adresare trebuie scrisã la aproximativ 5-6 cm de
marginea de sus a paginii (se lasã un spaþiu pentru formularea rezoluþiei de cãtre cel
cãruia îi soliciþi un anumit lucru);

l numele, prenumele ºi domiciliul petiþionarului;
l statutul social (elev) ºi instituþia unde îþi desfãºori activitatea;
l formularea scurtã, clarã, precisã a solicitãrii de ordin personal;
l motivul solicitãrii;
l semnãtura solicitantului (la 2-3 cm sub ultimul rând al textului, la mijlocul

paginii sau puþin cãtre marginea din dreapta); 
l localitatea ºi data întocmirii cererii (se pun aproximativ în dreptul semnãturii,

dar în partea stângã a paginii); 
l funcþia celui cãruia îi adresezi cererea ºi instituþia pe care o conduce (în josul

paginii). De ex.: „Domnului Director al Grupului ªcolar D. Leonida – Bucureºti“.
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NIVELUL LEXICO-SEMANTIC

RELAÞII SEMANTICE

1. PARONIMIA

LEONIDA: Hehei! unul e Galibardi: om, o
datã ºi jumãtate! (Cu mândrie ºi siguranþã:) Ei!
giantã latinã, domnule, n-ai ce-i mai zice.

(I.L. Caragiale, Conul Leonida
faþã cu Reacþiunea)

Identificã în textul de mai sus substantivul co mun
utilizat greºit ºi menþioneazã termenul corect
adecvat contextului.

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

Paronimele sunt cuvinte care se aseamãnã unul
cu altul din punctul de vedere al formei, dar se
deosebesc (complet) în ceea ce priveºte înþelesul
sau semnificaþia: numeral – numerar, prenume –
pronume, glaciar – glacial, original – originar
etc.

Una dintre cauzele întrebuinþãrii greºite a
neologismelor este paronimia. În limba românã
existã cuvinte cu origini ºi cu sensuri diferite care
sunt însã asemãnãtoare din punctul de vedere al
formei. Mica diferenþã, de multe ori constând
dintr-un singur sunet, creeazã confuzii între aceste
cuvinte, pentru cã nu se þine seama de sensurile ºi
de originile lor.

Situaþii de paronimie:
l Eminent – iminent. Primul termen cunoaºte

în limba românã aceleaºi sensuri ca ºi în limbile
neolatine din care provine: „care se distinge prin
calitãþi intelectuale deosebite; excepþional, su pe -
rior, remarcabil, excelent“ (DEX).

Paronimul iminent are sensuri complet diferite:
„care este gata sã se producã, sã se întâmple ºi nu
se poate amâna sau evita, inevitabil“ (DEX). Nu
poate exista aºadar o legãturã de sens între eminent
ºi iminent. Apropierea care se face uneori între

aceºti doi termeni este greºitã ºi dovedeºte necu -
noaºterea sensurilor acestor cuvinte. 

l A emigra – a imigra. Confuzia dintre aceste
paronime se produce pentru cã sensurile lor par a
fi foarte apropiate. A emigra înseamnã „a pleca
din patrie ºi a se stabili (definitiv sau temporar) în
altã þarã; a se expatria“ (DEX). În aceeaºi familie
lexicalã intrã termeni ca emigrant ºi emigraþie.
Paronimul a imigra înseamnã „a veni într-o þarã
strãinã pentru a se stabili aici“ (DEX). Acelaºi
sens îl au cuvintele apropiate imigrant ºi imigraþie.
Distincþia dintre a emigra ºi a imigra se face în
funcþie de sensul deplasãrii dintr-o direcþie în altã
direcþie.

Atracþia paronimicã este fenomenul prin care
un paronim care e folosit mai frecvent în limbã,
deci mai familiar vorbitorilor, îl „atrage“ pe cel
care este mai puþin cunoscut, substituindu-se
acestuia din urmã. Astfel a gira, care înseamnã „a
garanta“ (din it. girare), se foloseºte tot mai
frecvent în locul lui a gera, care înseamnã „a
conduce“, „a administra în numele altcuiva“ (din
fr. gérer). Atracþia paronimicã reprezintã, de fapt,
o confuzie paronimicã ºi devine sursa unor greºeli
de limbã.

Atracþia paronimicã este un aspect al eti mo lo -
gi ei populare, fenomen care constã în „modificarea
formei unui cuvânt (recent intrat în limbã sau mai
puþin cunoscut) sub influenþa unui cuvânt mai
cunoscut cu care prezintã asemãnãri de formã ºi
uneori de sens“ (DEX). Aºa, de exemplu, în des -
cântecul Melc, melc, / Cotobelc, / Scoate coarne
boiereºti, cuvântul boiereºti a înlocuit termenul
boureºti, adicã „mândre“, „falnice“ ca ale bourului
de odinioarã. Tot astfel, firoscos e o etimologie
popularã pentru filozof ori lãcrãmaþie pentru re -
cla maþie.
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EXERCIŢII

1. Reþine semnificaþia fiecãrui paronim din exemplele de mai jos;
scrie-l pe caiet, integrându-l într-un context potrivit.
a) Substantive:
l diferenþã (deosebire, nepotrivire) – deferenþã (stimã, respect,
consideraþie, condescendenþã);
l fiabilitate (ansamblul calitãþilor unui sistem tehnic care de -
terminã capacitatea acestuia de a fi utilizat un timp cât mai
îndelungat) – friabilitate (însuºirea de a fi sfãrâmicios, casant,
friabil);
l jantã (partea exterioarã a unei roþi de automobil, de bicicletã
etc.) – geantã (servietã, poºetã);
l perceptor (furnizor însãrcinat cu încasarea impozitelor ºi a
taxelor oficiale) – preceptor (persoanã însãrcinatã cu educarea
ºi instruirea unui copil; pedagog, educator);
b) Adjective:
l cauzal (privitor la cauzã, de cauzã) – cazual (1. care are un
caracter întâmplãtor, care depinde de împrejurãri, accidental; 2.
care aratã cazul gramatical);
l destins (relaxat, calm, liniºtit) – distins (plin de eleganþã,
fineþe, distincþie);
l ordinal (care indicã, într-o serie, locul, ordinea numericã) –
ordinar (obiºnuit, normal, comun).
c) Verbe:
l a colabora (a participa la elaborarea unei acþiuni) – a coro -
bora (a consolida, a întãri); 
l a enerva (a se înfuria, a se irita) – a inerva (a forma reþeaua
de nervi a unui þesut);
l a preleva (a detaºa, a extrage, a lua parte dintr-un tot,  dintr-
un ansamblu) – a prevala (a avea preponderenþã, a predomina);
l a proveni (a se trage, a-ºi avea abârºia) – a preveni (a prevesti,
a avertiza)

2. Alege din fiecare pereche de paronime cuvântul care este adec -
vat contextului:
saºiul/ ºaºiul maºinii, cãlãtoreºte pe spezele/ speþele cuiva, i-a
relevat/ revelat taina, judecãtor refuzat/ recuzat de inculpat,
prinos/ prisos de bunuri materiale, cabinet dental/ dentar.

3. Explicã urmãtoarele etimologii populare ca aspect al atracþiei
paronimice:
filigram, brusculadã, arcoladã, (nume ºi) pronume.

Desen de M.C. Escher
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EXERCIŢII

1. Explicã sensurile urmãtoarelor omonime ºi apoi integreazã-le
în contexte potrivite: ban, bancã, lin, somn, dragã, spãtar, cot,
minã, panã, bursã, banc.

2. Diferenþiazã omonimele care urmeazã, prin indicarea a douã
valori morfologice diferite pentru fiecare termen: viu, tare,
muncitor, sare.

3. Indicã valorile morfologice ale cuvântului vie din fragmentul
scris de Costache Negruzzi, reprodus mai sus.

2. OMONIMIA

Citeºte urmãtorul text:

Sfârºind, [profesorul] îºi puse ochelarii, tinse
tabla neagrã, ºi, chemând un bãiet ca de nouã ani,
îi dete condeiul de credã.

Bãietul scrise:
Fatã Sarrã!
Eu þ-am zis asearã,
Sã vezi oul cum se sarã.

– Preevghenicoºilor, urmã profesorul, vedeþi cã
toate aste frasis se sfârºesc cu sarã, dar, precum
aþi vãzut, au deosebire în scris. Asemenea veþi videa
ºi cu a doua paradigmã.

Bãietul mai scrise:
Maicã-ta de-i vie
Bine ar fi sã vie
Pân’ la noi la vie.

Dascãlul tinse braþul spre cuvintele scrise, cu
un gest maiestuos. Gestul acesta fu ca izbucnirea
unei mine. Bãrbaþi, femei, copii, toþi sãrirã ºi s-apro -
piarã de tablã strigând bravo de rãsuna sala. 

(Costache Negruzzi,
Cum am învãþat româneºte)

Dicþionar explicativ
a tinde, vb. – (aici) a întinde
evghenicos (neogr.), s. – nobil
frasis (neog.), s. – frazã
paradigmã, s.f. – exemplu, model

Urmãreºte, în textul de mai sus, cele douã
exemple scrise de bãiat pe tablã. Ce remarci în
legãturã cu scrierea, pronunþarea ºi înþelesul cu -
vintelor Sarrã ºi sarã, respectiv vie?

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

Omonimele sunt cuvintele cu aceeaºi formã,
dar cu înþelesuri diferite.

Omonimia s-a nãscut în cele mai multe situaþii
prin extinderea înþelesului unui cuvânt. De exemplu,
ochiul unui geam, ochiul unei ape, ochiurile pre -
parate din ouã etc. au cãpãtat acest nume prin ase -
mã narea lor cu ochiul, organ al vederii.

Omonimele pot fi:
l lexicale – cuvinte diferite cu aceeaºi formã ºi

aceeaºi valoare morfologicã (pãrþi de vorbire iden -
tice):

casã (de locuit), casã (de bani), casã (de bilete);
cal (animal); cal (aparat pentru sãrituri la gim -

nasticã); cal (piesã de ºah); 
l lexico-gramaticale – cuvinte cu aceeaºi

formã ºi valoare morfologicã diferitã (pãrþi de
vor bire diferite):

toc – indicativ prezent de la verbul a toca, toc
(de ochelari) – subst., toc (la încãlþãminte) – subst.,
toc (de scris) – subst.;

noi (pronume personal), noi (pluralul adjecti -
vului nou).

Omonimele nu trebuie confundate cu omo gra -
fele, cuvinte care sunt identice numai din punct de
vedere grafic, dar diferã din punct de vedere fo -
netic. De exemplu: acéle (forma de feminin plural
a pronumelui demonstrativ acel) seamãnã în scris
cu ácele (pluralul articulat al substantivului ac),
dar în pronunþare se deosebesc prin accent.

Cuvintele care se pronunþã la fel se numesc
omofone. Unele omofone se scriu diferit (ia –
verb, ea – pronume).
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NORMELE LITERARE PRIVIND ORTOGRAFIA ªI
PUNCTUAÞIA

FARFURIDI (de la tribunã): Daþi-mi voie! (Gustã
din paharul cu apã). Daþi-mi voie! (Rumoare)

TRAHANACHE (trãgându-ºi clopoþelul): Sti ma -
bili! onorabili! (afabil) faceþi tãcere! Sunt cestiuni
importante, arzãtoare la ordinea zilei... Aveþi pu -
þinticã rãbdare...

(I.L. Caragiale, O scrisoare pierdutã)

Identificã toate semnele de ortografie ºi de
punctuaþie din textul de mai sus. Explicã, pentru
fiecare în parte, necesitatea utilizãrii lui.

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

SEMNELE DE PUNCTUAÞIE

Semnele de punctuaþie sunt mijloace grafice,
având funcþii diferite în scris. Ele sunt: punctul,
semnul întrebãrii, semnul exclamãrii, virgula,
punctul ºi virgula, douã puncte, semnele citãrii
(ghilimelele), linia de dialog ºi de pauzã, paran -
tezele (rotunde ºi drepte), punctele de suspensie ºi
cratima (liniuþa de unire sau de despãrþire).

Punctul [.] este semnul grafic care marcheazã
pauza ce se face în vorbire între propoziþii sau
fraze independente ca înþeles.

Nu se pune punct dupã titlurile de cãrþi, de
opere literare, muzicale, formulele de adresare (din
scrisori, cuvântãri etc.)

Semnul întrebãrii [?] este folosit în scriere
pentru a marca intonaþia propoziþiilor sau a fra -
zelor interogative. Se pune semnul întrebãrii dupã
cuvintele, grupurile de cuvinte, propoziþiile ºi
frazele care au un caracter interogativ ºi care sunt
întrebãri directe:

– Cât fac 25 de mãgari ºi cu 15 boi?
(Barbu Delavrancea, Domnul Vucea)

Semnul exclamãrii [!] marcheazã grafic into -
naþia frazelor ºi a propoziþiilor exclamative sau
imperative:

– Poþi!... sã nu zici cã nu poþi!... ºtiu cã poþi!...
trebuie sã poþi!

(I.L. Caragiale, Bacalaureat)
Virgula [,] delimiteazã grafic unele pãrþi de

pro poziþie în cadrul propoziþiei ºi unele propoziþii
în cadrul frazei.

În propoziþie:
ªi a doua zi cãtrã amiazã, spãlat ºi pieptãnat,

m-am înfãþiºat cu inima bãtând la poarta Curþii.
(Mihail Sadoveanu, Iapa lui Vodã)

În frazã:
Când ies de dimineaþã din casã, o trãsurã din

trap mare intrã pe strada mea. 
(I.L. Caragiale, Bacalaureat)

Punctul ºi virgula [;] este semnul grafic care
marcheazã o pauzã mai mare decât cea redatã prin
virgulã ºi mai micã decât cea redatã prin punct.
Fiind mai mult un mijloc stilistic decât gramatical,
folosirea lui este dictatã de preferinþa celui care
scrie textul:

– Bunãoarã, am vãzut absurditãþi în ºcoalele
noastre; am vãzut copii cu excelente aptitudini la
studii, condamnaþi a sta un an repetenþi... 

(I.L. Caragiale, Bacalaureat)

Douã puncte [:] este semnul grafic prin care se
anunþã vorbirea directã sau o enumerare, o ex pli -
caþie, o concluzie ºi marcheazã totodatã o pauzã,
în genere mai micã decât pauza indicatã prin punct:

Mai ºedea el acolo puþin ºi apoi iese afarã, zi -
când:

– Doamne, stãpâne, nu ºtiu cât mã simþesc de
uºor, parcã îmi vine sã zbor, nu altceva.

(Ion Creangã, Povestea lui Harap-Alb)

Semnele citãrii sau ghilimele [„...“ ori «...»]
sunt semne grafice care se întrebuinþeazã atunci
când reproducem întocmai un text spus sau scris
de cineva:

...fã, o, doamne, ca prin dreptatea Europei,
prin dezvoltarea instituþiilor noastre, prin senti -
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mentele tale patriotice, sã mai putem ajunge la
acele timpuri glorioase ale naþiei noastre, când
Alexandru cel Bun zicea ambasadorilor împãra tu -
lui din Bizanþia cã: „România nu are alt ocrotitor
decât pre Dumnezeu ºi sabia sa!“

(Mihail Kogãlniceanu, Discurs la alegerea lui
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor)

Linia de dialog ºi de pauzã [–]. Acelaºi semn
de punctuaþie are douã funcþii cu totul diferite:
linia de dialog indicã începutul vorbirii fiecãrei
persoane care ia parte la o convorbire, iar linia de
pauzã marcheazã, ca ºi alte semne de punctuaþie,
pauza dintre diferitele pãrþi ale propoziþiei, dintre
propoziþii sau fraze.

Linia de dialog:
– Sãrut mâna, madam Georgescu, zic eu, apro -

piindu-mã.
– La dumneata veneam! rãspunde cucoana emo -

þionatã.
(I.L. Caragiale, Bacalaureat)

Linia de pauzã:
Pornirã ale trei corãbii...
ªi-abia se mai zãresc –
Se-ngroapã
În golul zãrilor pãtate de violetul înserãrii...
(Ion Minulescu, Romanþa celor trei corãbii...)

Parantezele rotunde ( ) sau drepte [] aratã un
adaos în interiorul unei propoziþii sau al unei
fraze. De exemplu, în piesele de teatru se pun între
paranteze rotunde indicaþiile scenice.

FARFURIDI (emoþionat ºi asudând): Atunci,
iatã ce zic eu, ºi împreunã cu mine (începe sã se
înece) trebuie sã se zicã asemenea toþi aceia care
nu vor sã cazã la extremitate (se îneacã mereu)...

(I.L. Caragiale, O scrisoare pierdutã)

Punctele de suspensie [...] aratã o pauzã mai
mare în cursul vorbirii. Ele pot indica o între ru -
pere a ºirului vorbirii, o vorbire incoerentã sau
lipsa unor fragmente din text:

FARFURIDI [...]: Într-o chestiune politicã... ºi
care, de la care atârnã viitorul, prezentul ºi tre cu -

tul þãrii... sã fie ori prea-prea, ori foarte-foarte...
(se încurcã, asudã ºi înghite) încât vine aci ocazia
sã întrebîm pentru ce?... da... pentru ce ce?... Dacã
Europa... sã fie cu ochii aþintiþi asupra noastrã,
dacã mã pot pronunþa astfel, care lovesc soþie -
tatea, adicã fiindcã din cauza zguduirilor ºi... idei
subversive (asudã ºi se rãtãceºte din ce în ce)... ºi
mã-nþelegi, mai în sfârºit, pentru care în orce
ocaziuni so lemne a dat probe de tact... vreau sã zic
într-o privinþã, poporul, naþiunea, România... (cu
tãrie) þara în sfârºit... cu bun-simþ, pentru ca Europa
cu un moment mai înainte sã vie ºi sã recunoascã,
de la care putem zice depandã... (se încurcã ºi
asudã mai tare) precum – daþi-mi voie – (se ºterge)
precum la 21, daþi-mi voie (se ºterge), la 48, la 34,
la 54, la 64, la 74, asemenea ºi la 84 ºi 94, ºi
eþetera, întru cât ne priveºte... pentru ca sã dãm
exemplul chiar surorilor noastre de ginte latine
însã!

(I.L. Caragiale, O scrisoare pierdutã)

Cratima (liniuþa de unire sau de despãrþire)
[-], ca semn ortografic se foloseºte:

• în repetiþii: sã fie ori prea-prea, ori
foarte-foarte...;

• între douã numerale, pentru a arãta cã indi ca -
þia numericã este aproximativã: douã-trei sãptã -
mâni, patru-cinci zile.

SEMNELE DE ORTOGRAFIE

Semnele de ortografie sunt înrudite cu semnele
de punctuaþie. Uneori semnele de punctuaþie se
folosesc ca semne ortografice (punctul ºi cratima).

Punctul este folosit în abrevieri: I.L. Caragiale,
subst., º.a.m.d., vol., cap., p. etc.

Cratima marcheazã rostirea împreunã a douã
sau mai multe cuvinte, fie cã lipsesc sunetele, fie
cã nu lipsesc: l-am vãzut, sã-mi spui, v-a arãtat,
m-a privit. Cratima se foloseºte ºi la scrierea unor
cuvinte compuse (câine-lup, pierde-varã) sau la
despãrþirea cuvintelor în silabe.

Apostroful [’] marcheazã absenþa accidentalã
în rostire a unor sunete:

Las’ pe mine, stãpâne.
(Ion Creangã, Povestea lui Harap-Alb)
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1. Motiveazã folosirea semnelor de ortografie ºi de punctuaþie din
urmãtorul text:

– Închipuieºte-þi, zice mama emoþionatã. Sã-l persecute pe bã -
iat! 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, dumneata îl cunoºti pe Ovidiu de
când era mic... ªtii ce creºtere i-am dat!...
– Ei! bravo!

(I.L. Caragiale, Bacalaureat)

2. Corecteazã greºelile din textele de mai jos, punând acolo unde
sunt necesare semnele de ortografie ºi de punctuaþie:

Doinã doinã cântec dulce
Când teaud nu maº mai duce
Doinã doinã viers cu foc
Când rãsuni eu stau în loc

(Folclor)

Cucule pasãre blândã
Duten pãdure ºim cãntâ
Pe cinei avea mânie
Blãstãmul strãin sã fie

(Folclor)

Cineo fãcut drumun munte
Dumnezeu sã nui ajute
Co dus bune ºo dus rele
ªo dus ºi neamuri dea mele
ªo dus buni ºo dus rãi
ªo dus ºi feciorii mei

(Folclor)

Voi brazi nalþi încetinaþi
De ce foc vã legãnaþi
Noi cum nu neam legãna
Cã nu sunt douãtrei zile
ªi paici pustiu rãmâne

(Folclor)

3. Povesteºte o experienþã personalã, prin redactarea unui text de
10-15 rânduri, în care sã foloseºti urmãtoarele semne de or to -
grafie ºi de punctuaþie: douã puncte, linia de dialog, cratima,
semnul întrebãrii, semnul exclamãrii ºi virgula.

EXERCIŢII

Tipograful
(gravură de Jost Amman)

Turnătorul de litere
(gravură de Jost Amman)
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COMUNICAREA ORALĂ

DIALOGUL

Reciteºte urmãtorul fragment de la începutul
schiþei Bacalaureat de I.L. Caragiale:

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 res -
pectos. Cum mã vede, opreºte trãsura, înfigând cu
putere vârful umbreluþei în spinarea birjarului.

– Sãrut mâna, madam Georgescu, zic eu, apro -
piindu-mã.

– La dumneata veneam! rãspunde cucoana emo -
þionatã.

– 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.
– 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.

Analizeazã dialogul din aceastã secvenþã, ra -
portându-te la urmãtoarele aspecte:

l identificarea celor doi vorbitori (un emiþãtor
ºi un receptor, poziþiile lor putând fi alternative);

l scopul comunicãrii (informativ/ argumen tativ/
persuasiv); 

l contextul comunicãrii (relaþia dintre vor bi -
tori, intenþiile lor, locul ºi momentul desfãºurãrii
dialogului).

Dialogul se întâlneºte în conversaþia cotidianã.
În cadrul unui dialog vorbitorul este, alternativ,
atât emiþãtor (E), cât ºi receptor (R).

Reguli ºi tehnici ale dialogului

Când participi la o conversaþie, se recomandã
sã respecþi o serie de norme pentru buna desfã ºu -
rare ºi eficienþa acesteia: 

l propune un subiect de conversaþie, în cazul cã
deschizi dialogul;

l nu întrerupe dialogul, dacã acesta este în des -
fã ºurare;

l participã activ la dialog, prin mesaje adecvate
contextului, temei ºi partenerilor;

l construieºte-þi un mesaj clar, care sã fie inte -
li gibil ºi uºor de urmãrit;

l ascultã-þi atent ºi cu rãbdare partenerul, dove -
dind prin aceasta cã îi acorzi respect; 

l nu interveni pentru a vorbi în acelaºi timp cu
partenerul, când acesta nu a terminat ceea ce avea
de spus;

l fii atent la evoluþia dialogului;
l nu divaga de la subiect;
l rãspunde la ceea ce ai fost întrebat;
l evitã replicile prea lungi care pot plictisi par -

te nerul/ partenerii; 
l dozeazã-þi intervenþia, acordând celuilalt

ºansa de a se exprima;
l preia dialogul când observi cã partenerul are

un moment dificil în conversaþie (nu îºi aminteºte
un anumit lucru, se poticneºte, nu poate rãspunde
la o întrebare etc.);

l colaboreazã cu partenerul, în situaþiile sem -
na late mai sus, ajutându-l sã continue conversaþia.
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1. Iniþiazã, în faþa clasei, un dialog cu unul dintre colegii tãi/ una
dintre colegele tale, închipuindu-þi cã porþi cu acesta/ aceasta o
conversaþie la telefon. Respectã regulile ºi tehnicile dialogului
prezentate mai sus.

2. Cautã, în fragmentele de mai jos, elemente prin care sã poþi
identifica partea introductivã, centralã ºi finalã din structura
unui dialog ºi formulele de deschidere, de menþinere ºi de în -
che iere (dacã existã):
a.
Lache: Bonsoar, Mache.
Mache: Bonsoar, Lache.
L.: Ai venit de mult?
M.: Nu... De vreo zece minute...

(I.L. Caragiale, Amici)

EXERCIŢII

Structura dialogului

Orice conversaþie are, în mod obiºnuit o anumitã structurã.
Partea introductivã a unui dialog, cum ar fi salutul, rãspunsul la

salut, elementele introductive ale conversaþiei etc., este marcatã de
obicei de formulele de deschidere (Bunã dimineaþa!; Bunã ziua!;
Salut!; Ce mai faci?; Îmi pare bine cã te întâlnesc!; Ce surprizã sã
te vãd!; Cum îþi merge?; Ce mai e nou? etc.)

Dacã partenerii nu se cunosc, în partea introductivã este necesar
ca aceºtia sã se prezinte.

Partea centralã a unui dialog este cea mai importantã. Ea conþine
oferta de dialog, pentru cã în acest moment se imprimã conversaþiei
o direcþie. Propunerea (oferta de dialog) exprimã o intenþie din
partea celui care o face, întrucât urmãreºte un scop. Nu se poate
anticipa cum se va desfãºura în mod concret un dialog, deoarece nu
se cunoaºte întotdeauna ce intenþii au vorbitorii.

În partea centralã formulele de menþinere a conversaþiei au rolul
fie sã încurajeze partenerul de discuþie (Interesant!; Sunt de acord cu
tine!; Desigur!; Fireºte! etc.), fie sã mai „învioreze“ atmosfera într-
un dialog care treneazã ºi devine plictisitor (Ce-ar fi sã mai discutãm
ºi despre...?; Nu crezi cã este preferabil sã...? etc.)

Partea finalã a unui dialog este reprezentatã de momentul când
unul dintre participanþi (în cazul cã sunt numai doi) sau participanþii
doresc sã se retragã din conversaþie. Ieºirea dintr-un dialog – potrivit
normelor unei conversaþii civilizate – se face printr-o anunþare a re -
tragerii. Aceasta se realizeazã prin formule de încheiere (Mi-a pãrut
bine cã ne-am întâlnit!; Sper sã ne revedem curând!; La revedere!;
Drum bun! etc.) când existã convingerea cã subiectul abordat a fost
epuizat ºi partenerul consimte ºi el ca dialogul sã se sfârºeascã.
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b.
Tache: Bunã seara.
Lache ºi Mache: Bunã seara.
Tache: Mare secãturã mai eºti, amice Lache...

(I.L. Caragiale, Amici)

c.
– Mã rog, dacã nu vã supãraþi, aveþi apã?
– Da.
– E rece?
– Potrivitã.
– Nu-i puneþi gheaþã?
– Ba da.
– Aºa! îi puneþi gheaþã?
– Fireºte!

(I.L. Caragiale, Petiþiune)

d.
– Dragã Miticã, mulþumesc din suflet pentru buna ta intenþie!
am petrecut minunat – onoare þie!... [...]
– De! nene Iancule; eu þi-am spus: aºa e în lumea asta – a se
plãti orice consumaþie!
– Mânã, birjar!

(I.L. Caragiale, Þal!...)

3. Identificã în schiþa Bacalaureat de I.L. Caragiale partea in tro -
ductivã, centralã ºi finalã a dialogului.

4. Organizaþi-vã în grupuri de 4-5 elevi. Fiecare grup va trebui sã
susþinã în faþa clasei o conversaþie, pe o temã la alegere, res -
pectând regulile unui dialog, precum ºi structura acestuia.

5. Interpretaþi, pe roluri, actul III, scena 1 din piesa O scrisoare
pierdutã de I.L. Caragiale (fragmentul din manual).

Scenă din comedia
O scrisoare pierdută

Dialog în piesa
O scrisoare pierdută
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COMUNICAREA SCRISĂ

CARACTERIZAREA UNUI PERSONAJ

În cele douã texte literare studiate la modulul
„Scene din viaþa de ieri ºi de azi“ ai întâlnit douã
personaje puse în prim-plan: comisul Ioniþã ºi
Farfuridi. Personajul (din fr. personnage, lat.
persona „mascã de teatru“; deschizãturã în masca
actorilor antici prin care se auzeau vorbele aces -
tora) constituie un element esenþial într-o operã
epicã sau dramaticã.

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

Caracterizarea unui personaj este o compunere
în care sunt descrise trãsãturile fizice ºi morale al
unui erou de-a lungul acþiunii unei opere epice sau
dramatice. În acest tip de redactare trebuie sã se
þinã seama de anumite repere pentru a dezvãlui
particularitãþile personajului ºi specificul construc -
þiei sale.

r Caracterizarea unui personaj din opera
epicã

Într-o operã epicã, un personaj se dezvãluie
cititorului atât indirect, prin modul în care sta -
bileºte relaþii cu tot ce se aflã în jurul sãu, cât ºi
direct, printr-o serie de trãsãturi prezentate de na -
rator, de alte personaje sau chiar de el însuºi.
Caracterizarea unui personaj nu înseamnã doar
portretizarea acestuia, ci se precizeazã felul cum
este reprezentat acesta ºi ce face.

r Caracterizarea unui personaj din opera
dramaticã

Într-o operã dramaticã, prin natura particularã
a textului sunt dominante mijloacele indirecte de
caracterizare a personajului, pentru cã trãsãturile
acestuia sunt desprinse cu precãdere din faptele ºi
din spusele lui.

r Identificarea personajului
Pentru a realiza caracterizarea, se recomandã

sã stabileºti locul personajului în operã (principal,
secundar, episodic), precum ºi poziþia lui socialã
(vârstã, profesie etc.). De asemenea, poate fi gã si tã
o semnificaþie a numelui, prin care autorul suge -
reazã anumite trãsãturi de caracter.

r Portretul fizic
Atunci când textul oferã detalii cu privire la

portretul fizic (mai ales în nuvelã ºi roman) se vor
avea în vedere configuraþia feþei, mimica, gesti cu -
laþia, modul în care se îmbracã personajul etc.

r Portretul moral
Realizarea portretului moral presupune iden ti -

fi carea trãsãturilor de caracter, a faptelor, a mo du -
lui în care vorbeºte personajul, conturarea tipului
de conflict (interior sau exterior), mentalitatea etc. 

r Mijloace de caracterizare
Portretul fizic ºi cel moral se realizeazã prin

intermediul mijloacelor de caracterizare. Acestea
sunt directe ºi indirecte.

Mijloacele de caracterizare directã se referã la
prezentarea fãcutã de narator ºi de alte personaje.

Mijloacele de caracterizare indirectã se referã
la vorbele ºi faptele personajului, înfãþiºarea me -
diu lul în care trãieºte, felul cum este îmbrãcat,
aspectul locuinþei etc.

Finalul compunerii trebuie sã cuprindã o con -
clu zie asupra personajului (este predominant pozi tiv
sau negativ, evolueazã sau involueazã pe parcursul
operei etc.).
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1. Caracterizeazã-l pe comisul Ioniþã, personajul principal din po -
vestirea Iapa lui Vodã de Mihail Sadoveanu. 

2. Caracterizeazã-l pe Farfuridi din piesa O scrisoare pierdutã de
I.L. Caragiale, reliefând limbajul acestuia ca mijloc de carac te -
rizare a personajului.

EVALUARE CURENTĂ

Discursul lui Farfuridi
(caricatură de Aurel Jiquidi)

Cetăţenul turmentat 
(desen de Corneliu Baba)

Agamemnon Dandanache
(desen de Corneliu Baba)

POVESTIREA UNEI EXPERIENÞE PERSONALE

Înainte de a aborda nuvela Domnul Vucea de Barbu Delavrancea, þi s-a cerut,
ca un exerciþiu de comunicare oralã, povestirea unei întâmplãri amuzante
legate de cele petrecute la ºcoalã. Alege-þi aceastã întâmplare (sau una diferitã)
pe care sã o prezentaþi în scris.
Pentru ca redactarea sã fie reuºitã:
l organizeazã-þi un plan;
l urmãreºte cu atenþie secvenþele naraþiunii, astfel încât sã existe o succesiune
logicã;
l utilizeazã alineatul pentru a trece de la un moment la altul; 
l foloseºte adecvat timpurile verbale (imperfectul pentru descrierea cadrului
sau a personajelor; prezentul, perfectul compus sau perfectul simplu pentru a
indica momente precise ale acþiunii);
l dupã redactare definitiveazã textul, verificând totodatã respectarea normelor
de ortografie ºi punctuaþie.
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Scena I

Leonida: Aºa, cum îþi spusei, mã scol într-o dimineaþã, ºi, ºtii obiceiul meu, pui mâna
întâi ºi-ntâi pe „Aurora Democraticã“, sã vãz cum mai merge þara. O deschiz... ºi ce
citesc? Uite, þiu minte ca acuma: „11/23 Fãurar... a cãzut tirania! Vivat Republica!“

Efimiþa: Auzi colo!
Leonida: Rãposata dumneaei – nevastã-mea a d-întâi – nu se sculase încã. Sar jos

din pat ºi-i strig: „Scoalã, cucoanã, ºi te bucurã, cã eºti ºi dumneata mumã din popor;
scoalã, c-a venit libertatea la putere!“

Efimiþa (afirmativ): Ei!
Leonida: Când aude de libertate sare ºi dumneaei rãposata din pat... cã era

republicanã! Zic: grãbeºte-te degrab Miþule, ºi... hai ºi noi pe la revuluþie. Ne
îmbrãcãm, domnule, frumos, ºi o luãm repede pe jos pân’ la teatru... (Cu gravitate): Ei,
când am vãzut... ºtii cã eu nu intru la idee cu una cu douã...

Efimiþa: Þi-ai gãsit!... dumneata nu eºti d-ãia. Ehei! ca dumneata, bobocule, mai rar
cineva.

Leonida: Ori sã zici nu ºtiu ce ºi nu ºtiu cum, cã adicãtelea „acu, unde eºti tu
republican, þii parte naþiunii...“

Efimiþa: Aº!
Leonida: Dar, când am vãzut, am zis ºi eu: sã te fereascã Dumnezeu de furia

poporului!... Ce sã vezi, domnule? Steaguri, muzici, chiote, tãmbãlãu mare; ºi lume,
lume... de-þi venea ameþealã, nu altceva.

Efimiþa: Bine cã n-am fost în Bucureºti pe vremea aia! Cum sunt eu nevricoasã,
Doamne fereºte! pãþeam alte alea...

(I.L. Caragiale, Conul Leonida faþã cu Reacþiunea)

Dicþionar explicativ
fãurar, subst. m. – februarie (pop.); în text e vorba despre rãsturnarea de la domnie a lui Al.

I. Cuza.

1. Precizeazã dacã fragmentul selectat este un text ficþional sau nonficþional. 10 p.

2. Identificã în text douã elemente specifice operei dramatice. 10 p.

3. Aratã cine este în acest dialog emiþãtorul (E) ºi cine este receptorul (R). 10 p.

4. Comenteazã urmãtoarea replicã a lui Leonida, insistând asupra semnificaþiei pe
care personajul o dã cuvântului „revoluþie“:
Zic: grãbeºte-te degrab, Miþule, ºi... hai ºi noi pe la revuluþie. 10 p.

5. Precizeazã stilul funcþional în care este redactat textul de mai sus. 10 p.

6. Motiveazã folosirea semnelor de punctuaþie în urmãtoarea frazã:
Uite, þiu minte ca acum: „11/23 Fãurar... a cãzut tirania! Vivat Republica!“10 p.

7. Rezumã în maximum 10 rânduri conþinutul fragmentului. 20 p.

8. Numeºte douã trãsãturi ale stilului oficial (administrativ). 10 p.

Din oficiu: 10 p.
Total: 100 de puncte

TEST DE EVALUARE PENTRU MODULUL 2


