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Cu bastonul prin Bucureºti de Tudor Arghezi

LIMBÃ ªI COMUNICARE
STILURILE FUNCÞIONALE ALE LIMBII ROMÂNE

Stilul publicistic (jurnalistic)

NIVELUL LEXICO-SEMANTIC
Erori semantice: pleonasmul

NIVELUL MORFOSINTACTIC
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Notă biobibliografică

ÎNAINTE DE TEXT

LUMEA CĂRŢILOR

1. Descrie oral, în faþa colegilor tãi, cea mai frumoasã cãlãtorie pe
care ai fãcut-o în viaþa ta.

2. Imagineazã-þi o cãlãtorie pe care doreºti sã o realizezi – în spaþiu
sau în timp; prezintã ce te-ar atrage în aceastã cãlãtorie: ineditul
ei, spiritul de aventurã, descoperirea unor noi teritorii, a unor
noi civilizaþii etc.

3. Alege una dintre ipostazele cãlãtorului, menþionate mai jos, ºi
gãseºte argumente în favoarea ei: explorator, cuceritor, turist,
sol, aventurier, navigator.

4. Numeºte câþiva cãlãtori celebri ale cãror expediþii de-a lungul
timpului au dus la descoperirea unor noi þinuturi.

ROMANÞA CELOR TREI CORÃBII

de Ion Minulescu

Pornirã cele trei corãbii...
Spre care þãrm le-o duce vântul?...
Ce porturi tainice,
Ascunse cercetãtoarelor priviri,
Le vor vedea sosind mânate de dorul tristei pribegii?...
Ce valuri nemiloase,
Mâine,
Le vor deschide-n drum mormântul?...

Pornirã cele trei corãbii, purtând în pântecele lor
Grãmezi de aur,
Chihlibare,
Smaralde verzi
ªi-opale blonde;
Iar sus, pe bord,
Tristeþea-acelor romanþe veºnic vagabonde,
Cântate,
Azi, în drum spre Poluri,
Iar mâine-n drum spre-Ecuator!...

Pornirã cele trei corãbii...
ªi-abia se mai zãresc –
Se-ngroapã
În golul zãrilor pãtate de violetul înserãrii;
Iar albul pânzelor întinse,
În cenuºiul depãrtãrii,
Zideºte trei mausoleuri în care dorm cei duºi pe apã.

Pornirã celor trei corãbii...
ªi-n urma lor rãmase portul,

Ion Minulescu (1881-1944), poet,
prozator şi dramaturg. Se naşte la
Bucureşti, ca fiu al unor negustori.
După examenul de bacalaureat (1900)
pleacă în capitala Franţei, unde pe -
trece cinci ani în atmosfera boemei
pariziene.

După întoarcerea în ţară colabo -
rează la multe dintre revistele epocii,
publicând poezii, proză, teatru şi tra -
du ceri. Este un mare prieten al pic -
to  rilor, oficiază expoziţii şi colecţio -
nează obiecte de artă.

Volumele de versuri Romanţe
pentru mai târziu (1908) şi De vorbă
cu mine însumi (1913) îi aduc o mare
popularitate. Membru fondator al
Societăţii Scriitorilor Români, este dis -
tins în anul 1928 cu Premiul Naţional
de poezie.

S-a remarcat prin romanul Corigent
la limba română (1929), volum auto -
biografic plin de pitoresc şi umor.

Literatură
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Mai trist ca muntele Golgotei însângerat de-un asfinþit,
ªi-n urma lor,
Pe cheiul umed,
Un singur albatros rãnit
Mai sta de pazã,
Ca Maria,
Venitã sã-ºi vegheze mortul!...

SUGESTII PENTRU INTERPRETAREA TEXTULUI

Poezia Romanþa celor trei corãbii de Ion Minulescu, axatã pe
tema cãlãtoriei, debuteazã printr-un ºir de trei interogaþii rãmase fãrã
un rãspuns.

Textul are un vers-cheie (Pornirã cele trei corãbii) a cãrui re -
petiþie marcheazã ºi structura stroficã. Plecarea corãbiilor sugereazã
nostalgia depãrtãrilor, chemarea spre þinuturi exotice, dar totodatã ºi
golul rãmas în port dupã pierderea lor în zare. În plan simbolic,
aceastã plecare apare ca o ipostazã a unei cãutãri de naturã spiritualã.

Melancolia ºi tristeþea lãsate de corãbii în urma lor fac loc, tot
mai accentuat, în finalul poeziei unor conotaþii sumbre, care dau
textului un ton elegiac.

DICŢIONAR EXPLICATIV
romanþã, s.f. – specie a genului liric care abordeazã motive poetice

dominate de sentimente de tristeþe, neliniºte, nostalgie
chihlibar (chihlimbar), s.n. – rãºinã fosilã coloratã (mai ales galbenã),

folositã la fabricarea unor obiecte de podoabã
smarald, s.n. – piatrã preþioasã strãlucitoare de culoare verde
opal, s.n. – piatrã semipreþioasã, cu aspect alb-lãptos ºi reflexe irizate
mausoleu, s.n. – monument funerar de mari proporþii
Golgota, s.pr. – colinã lângã oraºul Ierusalim, locul unde Isus a fost

crucificat.

Genul liric – gen literar care se
caracterizează prin modalitatea directă
a comunicării. Termenul „liric“ pro -
vine de la denumirea unui instru -
ment muzical – lira, însemnul zeului
Apollo. Iniţial, în Grecia antică, poe zia
lirică desemna orice fel de poezie
compusă spre a fi cântată. Ulterior a
ajuns să însemne o creaţie literară
concentrată asupra vieţii lă untrice, cu
toată gama trăirilor sufle teşti (emoţii,
sentiment, atitudini, stări etc.)

Eu liric – cel care „vorbeşte“ în
text şi nu trebuie confundat cu per -
soana reală a creatorului. Prin in -
termediul eului liric se face auzită
vocea poetului.

Poezia Romanţa celor trei corăbii
face parte din volumul Romanţe
pentru mai târziu publicat în anul
1909.

EXPLORAREA TEXTULUI 

I. ÎNÞELEGEREA TEXTULUI

1. Exprimã-þi impresia pe care þi-a lãsat-o lectura acestei poezii a
lui Ion Minulescu.

2. Aratã rolul celor trei interogaþii prin care se deschide poezia.
3. Selecteazã versurile în care sunt enumerate pietre preþioase ce

sugereazã pitorescul, exoticul.
4. Gãseºte sinonime pentru cuvintele corãbii ºi mânate.
5. Cuvintele Poluri – Ecuator sunt: a) sinonime; b) omonime; c) pa -

ronime; d) antonime?
6. Ce sugereazã textul prin menþionarea celor douã noþiuni geo -

gra fice aflate la o imensã distanþã?
7. Extrage elemente care þin de cromatica textului ºi aratã semni -

fi caþia lor.
8. Identificã, în poezie, epitete cu valoare cromaticã.
9. Comenteazã sensurile versului: Zideºte trei mausoleuri în care

dorm cei duºi pe apã.

Portul Constanţa
(gravură din sec. al XIX-lea)
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Albatrosul este un simbol întâlnit ºi în literatura universalã.
Explicã semnificaþia acestui simbol prezent în poezia Albatrosul
de Charles Baudelaire:

Din joacã, marinarii pe bord, din când în când,
Prind albatroºi, mari pãsãri cãlãtorind pe mare,
Care-nsoþesc, tovarãºi de drum cu zborul blând,
Corabia pornitã pe valurile-amare.

Pe punte jos ei care sus în azur sunt regi
Acuma par fiinþe stângace ºi sfioase
ªi-aripile lor albe ºi mari le lasã, blegi,
Ca niºte vâsle grele s-atârne caraghioase.

Cât de greoi se miºcã drumeþul cu aripe!
Frumos cândva, acuma ce slut e ºi plãpând!
Unu-i loveºte pliscul cu gâtul unei pipe
ªi altul fãrã milã îl strâmbã ºchiopãtând.

Poetul e asemeni cu prinþul vastei zãri
Ce-ºi râde de sãgeatã ºi prin furtuni aleargã;
Jos pe pãmânt ºi printre batjocuri ºi ocãri
Aripile-i imense l-împiedicã sã meargã.

(Traducere de Al. Philippide)

DINCOLO DE TEXT

Motiv – unitate structurală a
ope rei literare. Se manifestă ca o si -
tuaţie tipică, purtătoare de semni fi -
caţie.

Motivul este un element al operei
literare cu un pronunţat caracter de
generalitate: un obiect (oglinda, codrul,
lacul, marea, luna, steaua etc.), un
număr simbolic (trei, şapte, mai ales
în basme), o maximă, o formulă
(fortuna labilis – „soarta schim bă -
toare“, carpe diem – „bucură-te de
ziua de astăzi“) care se repetă în
momente variate ale aceleiaşi opere
sau în creaţii diferite.

Motivul central, cu grad sporit de
repetabilitate, poartă numele de lait -
motiv.

Repetiţie – procedeu stilistic
folosit la toate nivelurile limbii (fo ne -
tic, morfologic, lexical şi sintactic),
constând în reluarea unui sunet, a
unei forme gramaticale, a unui cu -
vânt sau a unei structuri sintactice.

Epitet – figură de stil care ex pri -
mă o însuşire a unui obiect, a unei
acţiuni.

Poetul francez
Charles Baudelaire

10. Explicã motivul pentru care portul rãmas în urmã este mai trist
ca muntele Golgotei.

11. Ce simbolizeazã albatrosul rãnit din ultima strofã?
12. Indicã tema acestei poezii.
13. Explicã rolul pe care îl are repetiþia în aceastã poezie.

II. APROFUNDAREA TEXTULUI

1. Aratã cãrui gen literar aparþine acest text. Argumenteazã.
2. Ce observaþii poþi face în legãturã cu ritmul ºi rima acestei poezii?

Compar-o cu una dintre poeziile studiate în gimnaziu.
3. Romanþa celor trei corãbii este un text ficþional sau nonfic þio -

nal? Argumenteazã.
4. Ce corelaþii se pot face între acest text ºi finalul evangheliilor

din Biblie?
5. Explicã de ce poetul a izolat cuvintele mâine, chihlibare, cãutate,

se-ngroapã, ca Maria, alcãtuind fiecare în parte câte un vers?
6. Care este motivul poeziei?
7. Realizeazã o comparaþie între mesajul transmis de aceastã poezie

ºi cel din urmãtoarele versuri:

Dintre sute de catarge
Care lasã malurile,
Câte oare le vor sparge
Vânturile, valurile?

(Mihai Eminescu, Dintre sute de catarge
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POVESTEA LUI HARAP-ALB
(fragment)

de Ion Creangã

ªi dând iar pinteni calului, porneºte mai repede. ªi mergând el
[fiul craiului] tot înainte prin codri întunecoºi, de la un loc se în -
chide calea ºi încep a i se încurca cãrãrile, încât nu se mai pricepea
fiul craiului acum, încotro sã apuce ºi pe unde sã meargã.

– Ptiu, drace, iaca în ce încurcãturã am intrat. Asta-i mai rãu
decât poftim la masã, zise el. Nici tu sat, nici tu târg, nici tu nimica.
De ce mergi înainte, numai peste pustietãþi dai; parcã a pierit sã -
mânþa omeneascã de pe faþa pãmântului. Îmi pare rãu cã n-am luat
mãcar spânul cel de-al doilea cu mine. Dacã s-a aruncat în partea
mâne-sa, ce-i vinovat el? Tata aºa a zis, însã, la mare nevoie, ce-i de
fãcut? Vorba ceea: Rãu-i cu rãu, dar e mai rãu fãr’ de rãu.

ªi tot horhãind el când pe o cãrare, când pe un drum pãrãsit,
numai iaca ce iar îi iese Spânul înainte, îmbrãcat altfel ºi cãlare pe
un cal frumos, ºi prefãcându-ºi glasul, începe a cãina pe fiul craiu -
lui, zicând:

– Sãrmane omule, rãu drum ai apucat. Se vede cã eºti strãin ºi nu
cunoºti locurile pe aici. Ai avut mare noroc de mine, de n-ai apucat
a coborî priporul ista, cã erai prãpãdit. Ia, colo devale, în fundãtura
ceea, un taur grozav la mulþi bezmetici le-a curmat zilele. ªi eu, mai
dãunãzi, cât mã vezi de voinic, de-abia am scãpat de dânsul, ca prin
urechile acului. Întoarce-te înapoi, ori dacã ai de dus înainte, ie-þi în
ajutor pe cineva. Chiar ºi eu m-aº tocmi la d-ta, dacã þi-a fi cu plãcere.

– Aºa ar trebui sã urmez, om bun – zise fiul craiului – dar þ-oi
spune drept, tata m-a dat în grijã când am pornit de acasã, ca sã mã
feresc de omul roº, iarã mai ales de cel spân, cât oi putea; sã n-am
de-a face cu dânºii nici în clin, nici în mânecã; ºi dacã n-ai fi spân,
bucuros te-aº tocmi.

– Hei, hei, cãlãtorule, dacã þi-i vorba de aºa, ai sã-þi rupi
ciochinele umblând ºi tot n-ai sã gãseºti slugã, cum cauþi dumneata,
cã pe aici sunt numai oameni spâni. ª-apoi când este la adicãtelea,
te-aº întreba ca ce fel de zãticnealã ai putea sã întâmpini din pricina
asta? Pesemne n-ai auzit vorba ceea, cã de pãr ºi de coate goale nu
se plânge nimene. ªi când nu sunt ochi negri, sãruþi ºi albaºtri! Aºa
ºi dumneata: mulþumeºte lui Dumnezeu cã m-ai gãsit ºi tocmeºte-mã.
ªi dacã-i apuca odatã a te deprinde cu mine, ºtiu bine cã n-am sã

1. Se poate considera cã o cãlãtorie în necunoscut este echivalentã
cu o aventurã? Argumenteazã-þi rãspunsul.

2. Aminteºte-þi un text literar studiat în gimnaziu sau citit de tine
ca lecturã suplimentarã în care este prezentat un personaj ce
pleacã într-o cãlãtorie. Povesteºte oral întâmplãrile descrise de
autor.

3. Prezintã în faþa colegilor un film care te-a impresionat ºi a cãrui
acþiune poate fi încadratã în tema „Aventurã, cãlãtorie“.

ÎNAINTE DE TEXT

Ion Creangă (1839– 1889), pro -
zator. S-a născut în satul Humuleşti,
judeţul Neamţ, într-o familie cu mulţi
copii. E fiul lui Ştefan a Petrei
Ciubotariul şi al Smarandei, fiica lui
David Creangă, al cărui nume de
familie scriitorul îl va adopta.

Începe să înveţe în satul natal de
la bădiţa Vasile, dascălul bisericii.
Bunicul David Creangă îl duce la
Broşteni, unde rămâne a scurtă pe -
rioadă. Stă acasă un timp, după care
este înscris la Şcoala Domnească
din Târgul Neamţ, cu numele de Ion
Ştefănescu. Aici îl are profesor pe
ieromonahul Isaia Teodorescu, cel
mare la inimă, iar la gură şi mai mare,
evocat în povestirea Popa Duhu.
Urmează apoi şcoala de catiheţi din
Fălticeni (fabrica de popi), care se
desfiinţează în scurt timp. În 1855
pleacă la Seminarul de la Socola, al
cărui absolvent va fi trei ani mai târziu.

Din 1864 frecventează la Iaşi
cursurile Şcolii Normale „Vasile Lupu“,
condusă de Titu Maiorescu. Re mar -
cat de critic, în acelaşi an este numit
institutor la şcoala primară de la Trei
Ierarhi. La şcoală e iubit de elevii
săi, în special pentru harul său de
povestitor.

În toamna anului 1875 îl cu -
noaşte pe Mihai Eminescu, revizor
la Iaşi, de care îl va lega o trainică
prietenie. Eminescu, intuindu-i ta len -
tul, îl îndeamnă să scrie şi îl duce la
societatea literară „Junimea“, unde
Creangă citeşte Soacra cu trei nurori

Notă biobibliografică
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şi provoacă o vie impresie. Poves -
tea e publicată imediat în revista
„Convorbiri literare“ şi poate fi con si -
derată, într-un anumit sens, debutul
povestitorului.

În anii următori, „Convorbiri lite -
rare“ îi publică aproape tot ce scrie:
Dănilă Prepeleac, Moş Nichifor
Coţcariul, Povestea lui Stan Păţitul,
Povestea lui Harap-Alb, Ivan Turbincă,
Povestea unui om leneş etc. Tot în
revista junimistă apare opera sa
fundamentală Amintiri din copilărie,
o evocare a „paradisului pierdut“.

În ultimii ani ai vieţii se înteţesc
atacurile de epilepsie (boală care îl
chinuia de mult), iar la suferinţele
proprii se adaugă cele ale priete -
nului său Eminescu, la amurgul
căruia asistă îndurerat. Îl va urma la
scurtă vreme, în cea de pe urmă zi a
anului 1889.

pot scãpa uºor de dumneata, cãci aºa sunt eu în felul meu, ºtiu una
ºi bunã: sã-mi slujesc stãpânul cu dreptate. Hai, nu mai sta la în do -
ialã, cã mã tem sã nu ne apuce noaptea pe aici. ªi când ai avea încaltea
un cal bun, calea-valea, dar cu smârþogul ista îþi duc vergile.

– Apãi dã, Spânule, nu ºtiu cum sã fac, zise fiul craiului. Din
copilãria mea sunt deprins a asculta de tata ºi tocmindu-te pe tine,
parcã-mi vine nu ºtiu cum. Dar fiindcã mi-au mai ieºit pânã acum
înainte încã doi spâni ºi cu tine al treilea, apoi mai îmi vine a crede
cã aiasta-i þara spânilor ºi n-am încotro; mort-copt, trebuie sã te iau
cu mine, dacã zici cã ºtii bine locurile pe aici.

ªi din douã vorbe fiul craiului îl tocmeºte, ºi dupã aceea pornesc
împreunã sã iasã la drum, pe unde aratã Spânul. ªi mergând ei o
bucatã bunã, Spânul se preface cã-i e sete ºi cere plosca cu apã de
la stãpânu-sãu. Fiul craiului i-o dã, ºi Spânul, cum o pune la gurã,
pe loc o ºi ia oþerindu-se ºi varsã toatã apa dintr-însa. Fiul craiului
zice atunci supãrat:

– Dar bine, Spânule, de ce te apuci? Nu vezi cã pe aici e mare
lipsã de apã? ªi pe arºiþa asta o sã ne uscãm de sete.

– Sã avem iertare, stãpâne! Apa era bâhlitã ºi ne-am fi putut
bolnãvi. Cât despre apã bunã nu vã îngrijiþi; acuº avem sã dãm peste
o fântânã cu apã dulce ºi rece ca gheaþa. Acolo vom poposi puþin, oi
clãtãri plosca bine º-oi umple-o cu apã proaspãtã, ca sã avem la
drum, cãci mai încolo nu prea sunt fântâni, ºi din partea apei, mi se
pare cã i-om duce dorul.

ªi cârnind pe o cãrare, mai merg ei oleacã înainte pânã ce ajung
într-o poianã, ºi numai iaca ce dau de o fântânã cu ghizdele de ste -
jar ºi cu un capac deschis în lãturi. Fântâna era adâncã ºi nu avea
nici roatã, nici cumpãnã, ci numai o scarã de coborât pânã la apã.

– Ei, ei! Spânule, acum sã te vãd cât eºti de vrednic, zise fiul cra -
iului.

Spânul atunci zâmbeºte puþin ºi coborându-se în fântânã umple
plosca º-o pune la ºold. Apoi, mai stând acolo în fund pe scarã, aproape
de faþa apei, zice:

– Ei, da ce rãcoare-i aici:
Chima rãului
Pe malul pârâului!
Îmi vine sã nu mai ies afarã. Dumnezeu sã uºureze pãcatele celui

cu fântâna, cã bun lucru a mai fãcut. Pe arºiþele ieste, o rãcorealã
ca asta mult plãteºte!

Mai ºede el acolo puþin ºi apoi iese afarã, zicând:
– Doamne, stãpâne, nu ºtii cât mã simþesc de uºor, parcã îmi vine

sã zbor, nu altceva. Ia vârã-te ºi dumneata oleacã, sã vezi cum ai sã
te rãcoreºti; aºa are sã-þi vie la îndemânã dupã asta, de are sã þi se
parã cã eºti uºor cum îi pana...

Fiul craiului, boboc în felul sãu la trebi de aieste, se potriveºte
Spânului ºi se bagã în fântânã, fãrã sã-i trãsneascã prin minte ce i
se poate întâmpla. ªi cum sta ºi el acolo de se rãcorea, Spânul face
tranc! capacul pe gura fântânii. Apoi se suie deasupra lui ºi zice cu
glas rãutãcios:

– Alelei! feciori de om viclean, ce te gãseºti; tocmai de ceea ce
te-ai pãzit n-ai scãpat. Ei, cã bine te-am cãptuºit! Acum sã-mi spui
tu cine eºti; de unde vii, ºi încotro te duci, cã de nu, acolo îþi pu -
trezesc ciolanele!

Povestea lui Harap-Alb
(ilustraţii de A. Murnu)
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Fiul craiului, ce era sã facã? Îi spuse toate cu
de-amãnuntul, cãci dã, care om nu þine la viaþã
înainte de toate?

– Bine, atâta am vrut sã aflu din gura ta, pui de
viperã ce mi-ai fost, zice atunci Spânul. Numai
catã sã fie aºa, cã de te-oi prinde cu ocaua micã,
greu are sã-þi cadã. Chiar acum aº putea sã te
omor, în voia cea bunã, dar mi-i milã de tinereþele
tale... Dacã mai vrei sã mai vezi soarele cu ochii
ºi sã mai calci pe iarbã verde, atunci jurã-mi-te pe
scuþiºul paloºului tãu cã mi-i da ascultare ºi su -
punere întru toate, chiar ºi-n foc de þi-aº zice sã te
arunci. ªi de azi înainte, eu sã fiu în locul tãu
nepotul împãratului, despre care mi-ai vorbit, iarã
tu sluga mea; ºi atâta vreme sã ai a mã sluji, pânã
când îi muri ºi iar îi învia. ªi oriunde vei merge cu
mine, nu care cumva sã bleºteºti din gurã cãtrã
cineva despre ceea ce a urmat între noi, cã te-am
ºters de pe faþa pãmântului. Îþi place aºa sã mai

trãieºti, bine de bine; iarã de nu, spune-mi verde
în ochi, ca sã ºtiu ce leac trebuie sã-þi fac...

Fiul craiului, vãzându-se prins în cleºte ºi fãrã
nici o putere, îi jurã credinþã ºi supunere întru
toate, lãsându-se în ºtirea lui Dumnezeu, cum a vrea
el sã facã. Atunci Spânul pune mâna pe car tea, pe
banii ºi pe armele fiului de crai ºi le ie la sine, apoi
îl scoate din fântânã ºi-i dã paloºul sã-l sã rute, ca
semn de pecetluire a jurãmântului, zi când:

– De acum înainte sã ºtii cã te cheamã Harap-Alb;
aista þi-i numele ºi altul nu.

Dupã aceasta încãlecã fiecare pe calul sãu ºi
pornesc, Spânul înainte ca stãpân, Harap-Alb în
urmã, ca slugã, mergând spre împãrãþie, Dumnezeu
sã ne þie, cã cuvântul din poveste, înainte mult mai
este.

ªi merg ei, ºi merg cale lungã sã le-ajungã,
trecând peste nouã mãri, peste þãri ºi peste nouã
ape mari, ºi într-o târzie vreme ajung la împãrãþie.

DICŢIONAR EXPLICATIV

a horhãi, vb. – a umbla în neºtire, a rãtãci
spân, adj. – care este (biologic) lipsit de barbã ºi de mustãþi
a cãina, vb. – a compãtimi, a deplânge
zãticnealã, s.f. – nemulþumire, stânjenire
bâhlit, adj. – stãtut
ghizd, s.n. – perete fãcut din bârne, piatrã, cu care se cãptuºeºte pe

dinãuntru o fântânã
oca, s.f. – veche unitate de mãsurã pentru capacitãþi ºi greutãþi, egalã cu

circa un litru (sau cu un kilogram); a prinde cu ocaua micã, expr. = a prinde
(pe cineva) cu o minciunã, cu o faptã necinstitã

a bleºti, vb. – a vorbi mult, a flecãri, a trãncãni

SUGESTII PENTRU INTERPRETAREA TEXTULUI

Povestea are multe asemãnãri cu basmul, de care se apropie prin
natura unor întâmplãri fantastice trãite de personaje imaginare. Dacã
basmul este o oglindire a vieþii în moduri fabuloase (G. Cãlinescu),
povestea, dincolo de punctele comune cu basmul, pare ceva mai
„realistã“. Diferenþierile sunt greu de fãcut; basmul este un termen
pentru ceea ce în popor este cunoscut sub numele de „poveste“. Ion
Creangã a preferat termenul de poveste pentru scrierile lui.

Humuleºteanul n-a scos materia poveºtilor sale, dupã cum au
crezut unii, din propria imaginaþie. Unor teme populare (bine cu nos -
cu te în România, dar ºi în multe alte þãri), cãrora le-a respectat
esenþa, autorul le-a dat o interpretare personalã, de unde ºi farmecul
poveºtilor lui.

În creaþia popularã, tipul de poveste pe care Creangã o propune
cititorilor sãi (Povestea lui Harap-Alb) se încadreazã într-o arie
tematicã mai largã, un ciclu al „încercãrilor grele“, în care eroul face
isprãvi ieºite din comun ºi a cãror realizare devine posibilã cu aju -
torul unor însoþitori nãzdrãvani sau al unor animale recunoscãtoare.

Basm cult – specie a genului
epic în care se narează întâmplări
fantastice ale unor personaje imagi -
nare.

Pagină autografă din
Povestea lui Harap-Alb
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Povestea lui Harap-Alb poate fi cititã pe doua niveluri. Un prim
nivel ar fi acela al interpretãrilor curente, prin care luãm contact cu
povestea unui personaj ºi tot ceea ce decurge din întâmplãrile prin
care trece. Un al doilea nivel, mai complex ºi mult mai interesant,
este acela prin care cititorul, depãºind ceea ce sugereazã în aparenþã
naraþiunea, pãtrunde în straturile ei profunde ºi identificã semni fi -
caþiile simbolice. Din acest unghi al interpretãrii, Povestea lui Harap-Alb
este un bildungsroman, o „carte“ a formãrii unui personaj, a evolu -
þiei sale de la ipostaza de novice, de începãtor, la cea de iniþiat, de om
cu experienþã de viaþã.

Ritualul iniþierii este un vechi fundament al poveºtii. Drumul per -
so najului central nu este altceva decât un traseu de iniþiere, cu probe
care trebuie trecute. Fiul craiului va parcurge o cale pe care ºi tatãl
sãu, cândva, a strãbãtut-o. De aceea este sfãtuit de o babã gârbovã de
bãtrâneþe (în fapt, o travestire a Sfintei Duminici, cu rol de maestru
spiritual) sã cearã de la tatãl sãu calul, armele ºi hainele acestuia din
vremea când a fost mire. Mezinul va trece o primã probã, cea a în frun -
tãrii ursului (o deghizare a tatãlui, pentru a-l încerca), remi niscenþã a
unui ritual din culturile arhaice (una dintre probele iniþiatice pe care
trebuie s-o treacã tânãrul era reprezentatã de lupta cu ursul ºi apoi
uciderea lui).

Deºi a fost avertizat de tatã sã se fereascã de Spân, fiul craiului,
încã nematurizat, dupã o scurtã ezitare, acceptã tovãrãºia acestuia.
Ajungând la o fântânã, novicele cade în cursa pe care Spânul i-a în -
tins-o: intrã în fântânã ºi nu mai poate ieºi decât dupã ce acceptã sã
dea ascultare ºi sã fie supus întru toate Spânului. Acesta este momen -
tul când personajul capãtã ºi un nume: Harap-Alb. Numele perso na -
jului are o anumitã semnificaþie, prin alãturarea unor termeni contrari.
În mentalitatea popularã, harapul sau arapul era o persoanã cu pielea
de culoare închisã (negru, arab). Prin analogie, termenul a fost atri -
buit ºi þiganilor, care în Þãrile Române au stat în condiþii de robi pânã
la jumãtatea secolului al XIX-lea. Harapul a devenit astfel sinonim
cu rob.

Fragmentul din Povestea lui Harap-Alb conþine câteva semni fi -
caþii simbolice. Fântâna este o etapã a drumului iniþiatic. Personajul
nu se poate încã apãra de capcane; boboc în felul sãu la trebi de
aieste, el coboarã la rãcoare ca fiu de împãrat ºi va ieºi rob, un rob
alb. Intrarea în fântânã reprezintã o schimbare a identitãþii ºi începe rea
unei noi vieþi. Personajul trebuie sã parcurgã o experienþã dramaticã,
pentru a „re-naºte“ cu un nou statut. Din aceastã perspectivã, el este
un nou-nãscut. Nou-nãscutul primeºte un nume, Harap-Alb. „Re-
naºterea“ trebuie pusã în legãturã cu ideea morþii ºi învierii sim -
bolice, prezentã în orice ritual de iniþiere în culturile vechi.

I. ÎNÞELEGEREA TEXTULUI

1. Exprimã-þi impresia pe care þi-a lãsat-o lectura acestui frag -
ment.

2. Stabileºte ideile principale ale textului.
3. Aratã intenþia Spânului sesizabilã din vorbele spuse în mo men -

tul întâlnirii cu fiul craiului.

EXPLORAREA TEXTULUI 

Ion Creangă, diacon
(1859/1860)
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„Un portret din vremea diaconiei
arată încă subţirel, prelung la faţă, cu
mustaţă fină şi bărbia tunsă, ghicin -
du-se bălaie, însprâncenat şi cu  cău -
tătura pătrunzătoare, şiret în colţul
buzelor şi jovial.“

(G. Călinescu)

4. Comenteazã semnificaþia din context a urmãtoarei replici datã
de Spân: ªi când nu sunt ochi negri, sãruþi ºi albaºtri!

5. Explicã motivul îndoielii în care se aflã fiul craiului, pus sã
aleagã între sfaturile tatãlui ºi îndemnul Spânului.

6. Prezintã planul pus la cale de Spân care goleºte plosca, deºi era
mare nevoie de apa din ea.

7. Prin ce diferã fântâna la care ajung de una obiºnuitã?
8. Explicã semnificaþia cuvantului boboc, dedusã din contextul

urmãtor: Fiul craiului, boboc în felul sãu la trebi de aieste, se
potriveºte Spânului ºi se bagã în fântânã, fãrã sã-i trãsneascã
prin minte ce i se poate întâmpla.

9. Comenteazã înþelesul zicalei de ceea ce te-ai pãzit n-ai scãpat,
prin raportare la situaþia creatã.

10. Precizeazã sensul propriu al expresiei „a prinde cu ocaua micã“
ºi explicã apoi sensul ei figurat din text.

11. Precizeazã sensul cuvantului „spân“ (ca substantiv comun) ºi
simbolul Spânului (personaj de basm).

12. În ce constã jurãmântul pe care trebuie sã-l facã fiul craiului
dacã vrea sã mai vadã soarele cu ochii ºi sã mai calce pe iarbã
verde.

13. Aratã semnificaþia pe care o are aceastã replicã a Spânului:
– De acum înainte sã ºtii cã te cheamã Harap-Alb; aista þi-i
numele ºi altul nu.

14. Þine cont de formulele stereotipe ale basmului ºi explicã rolul
din naraþiune al acestui enunþ: Dumnezeu sã ne þie, cã cuvântul
din poveste, înainte mult mai este.

15. Rezumã în 10 rânduri conþinutul acestui fragment din manual.

II. APROFUNDAREA TEXTULUI

1. Extrage din text elemente care denotã oralitatea stilului, caracte -
risticã fundamentalã a prozei lui Creangã (de ex.: proverbe ºi
zicãtori, interjecþii ºi exclamaþii, locuþiuni ºi expresii etc.).

2. Relevã semnificaþia numelui Harap-Alb, rezultat al unui oxi -
mo ron (= figurã de stil care constã în asocierea ingenioasã a
douã cuvinte exprimând noþiuni contradictorii).

3. Gãseºte o semnificaþie simbolicã pentru intrarea ºi ieºirea din
fântânã a fiului de crai.

4. Caracterizeazã personajul Harap-Alb, pe baza informaþiilor pe
care fragmentul þi le oferã.

5. Explicã de ce Povestea lui Harap-Alb este un basm. Argumenteazã,
amintindu-þi ceea ce ai învãþat în gimnaziu.

6. Identificã elemente prin care sã justifici cã fragmentul din ma -
nual se poate înscrie în tema „Aventurã, cãlãtorie“.

1. Citeºte basmul Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte
ºi aratã aspectele care îl apropie de tema „Aventurã, cãlãtorie“.

2. Numeºte o altã operã literarã care se încadreazã temei amintite
ºi prezintã-i conþinutul.

3. Povesteºte un film pe aceeaºi temã.

DINCOLO DE TEXT

Salonul societăţii Junimea
din Iaşi, unde Ion Creangă
a citit pentru prima oară
Povestea lui Harap-Alb

Bojdeuca din Ţicău (Iaşi),
unde Ion Creangă a scris
Povestea lui Harap-Alb
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John Noble Wilford, publicist ame -
rican, este autorul cărţii The Mysterious
History of Columbus. Articolul Desco -
perindu-l pe Columb a fost publicat
în The New York Times Magazine în
anul 1991.

Cristofor Columb
(pictură din anul 1519)

TEXTE NONLITERARE
DESCOPERINDU-L PE COLUMB

(fragment)

de John Noble Wilford

Puþine poveºti din istoria omenirii sunt mai cunoscute decât cea
în care Cristofor Columb navigheazã cãtre vest în cãutarea Indiilor
ºi ajunge sã descopere Lumea Nouã. Numele corãbiilor sale, Nina,
Pinta ºi Santa Maria, ne sunt întipãrite în minte. ªtim cum acest
Columb, un navigator de origine modestã ºi vagã, era mânat de un
vis care devenise o obsesie, cum, în 1492, el nu a gãsit bogãþiile
Chitaiului ci o puzderie de insule mici populate de oameni priete -
noºi, cum el a numit aceºti oameni „indieni“, fiind convins cã se aflã
în imediata vecinãtate a continentului asiatic.

Totuºi, povestea lui Columb este exasperant de incompletã. Când
ºi cum, în viaþa lui nestatornicã, ºi-a conceput el cutezãtorul plan de
explorare? Se presupune cã intenþia sa era sã traverseze Marea
Oceanicã spre vest pentru a ajunge în Cipangu, cum era numitã pe
atunci Japonia, ºi în regiunea cunoscutã în general drept Indii. Dar
cãuta el cu adevãrat Indiile? Cum putem naviga noi pe apele infor -
ma þiilor ambigue ºi contradictorii privind toate locurile vizitate de
Columb ºi toate faptele sale?

Poetul american Walt Whitman ºi-l imagina pe Columb aflat pe
patul morþii, torturat de îndoieli de sine, pãrând sã prevadã vicisi tu -
dinile care îl aºteptau în traversarea istoriei:

Ce ºtiu eu despre viaþã? sau despre mine?
Nu-mi ºtiu nici munca din trecut sau de acum;
Doar presupuneri mereu schimbãtoare despre ea,
Despre lumi mai noi, ivirea lor maiestuoasã
Ridiculizându-mã, perplexându-mã.

Omul care, în 1493, în timpul cãlãtoriei de întoarcere în Europa,
îi scria mentorului sãu proclamând descoperirea pe care o fãcuse ºi
declarându-ºi certitudinea cã nu va fi uitat probabil cã nu avea
asemenea gânduri. Aºa cum mintea sa rigidã nu putea asimila ceea
ce el fãcuse ºi vãzuse, tot astfel, probabil cã el nu se gândea la „pre -
su  punerile mereu schimbãtoare“ ale posteritãþii cu privire la faptele
sale ºi el însuºi. Dar soarta a vrut ca el sã fie din întâmplare
mijlocitorul unei descoperiri transcendentale ºi, drept rezultat, sã fie
lãsat în voia mãrii furtunoase a istoriei, purtat la început de valuri
cãtre neantul uitãrii, adus apoi de curenþi repezi la limanul de aur al
omagiului ºi legendei, iar acum, în anii recenþi, prins în vârtejul
unor controverse privind viaþa sa ºi rãspunderea sa pentru aproape
tot ce s-a petrecut de atunci pânã azi.

Reputaþia lui Columb a urmat un drum ciudat de-a lungul isto -
riei. Obsesia ºi obstinaþia lui, pre cum ºi iscusinþa sa marinãreascã
au permis Europei sã traverseze oceanul. „Amiralul a fost primul
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om care a deschis porþile acestui ocean, care fu -
seserã ferecate pânã atunci vreme de atâtea mii de
ani“, scria Bartolomé de Las Casas, un misionar
spaniol, cu o jumãtate de veac mai târziu într-o
relatare cuprinzãtoare a cãlãtoriilor, scriere ce
con tinuã sã fie astãzi o sursã principalã de infor -
maþii cu privire la Columb. „El a fost cel care a
dat lumina cu ajutorul cãreia toþi ceilalþi ar putea
sã vadã frumosul descoperirilor“. Pe atunci însã,
Columb nu era nicidecum luceafãrul istoric de
mai târziu. La început, reputaþia sa a fost lezatã de
eºecurile sale ca administrator colonial ºi de un
proces lung între coroanã ºi moºtenitorii lui, proces
care a ridicat îndoieli privind adevãratul sãu aport
la conceperea expediþiei cãtre vest în cãutarea
Indiilor. (Mãrturiile depuse de unii marinari care
fãcuserã parte din echipajele lui Columb sugerau
cã meritul cu privire la aceastã idee revenea în
bunã parte unuia dintre cãpitanii sãi). Cu timpul,
Las Casas i-a silit pe contem po ranii sãi sã se
întrebe dacã existã o justificare moralã a trata -
men tului bru tal admi nistrat indie ni lor de cãtre
Columb ºi succesorii sãi.

La începutul secolului al XVI-lea, navigatorul
italian Amerigo Vespucci, un observator mai re -
cep tiv al Lumii Noi ºi autorul unor relatãri mai
captivante, rãpise deja faima lui Columb ca dese -
nator al hãrþii lumii. Steaua lui Columb era de
asemenea eclipsatã de exploratori precum Cortes
ºi Pizarro, care au adus Spaniei aur ºi glorie ºi au
avut norocul sã cucereascã nu un arhipelag, ci
imperii pline de splendoare, precum cel al azte -
cilor din Mexic ºi cel al incaºilor din Peru, ºi de
navigatori portughezi ca Vasco da Gama, care a
ajuns cu adevãrat în Indii, ºi Magellan, a cãrui
cãlãtorie în jurul lumii, fãcutã la 30 de ani dupã
ce Columb descoperise insulele Mãrii Caraibelor,
a fost prima confirmare concretã a sfericitãþii
lumii (ºi a ºters totodatã orice îndoialã privind
amploarea erorii comise de Columb când crezuse
cã ajunsese în Asia).

Multe cãrþi din istoria generalã scrise în se co -
lul al XVI-lea fie cã îl menþionau pe Columb în
trecere, fie cã îl omiteau cu totul. Scriitorii din
acea vreme „dovedeau puþin interes privind per -
so nalitatea ºi cariera lui, iar unii dintre ei nici
mãcar nu erau în stare sã scrie corect numele lui
de botez“, spune istoricul britanic J. H. Elliott. În
acest sens, vina este atribuitã în parte lui Peter
Martyr, un preot italian de la curtea din
Barcelona, a cãrui corespondenþã, începând din
lunile de dupã întoarcerea lui Columb, era cititã
de multã lume. În aceste epistole, anii descoperi -
rilor ocupã un loc proeminent, dar Columb însuºi
nu se bucurã de o prea mare atenþie, deºi tãria de
caracter ºi curajul lui sunt recunoscute.

La mijlocul secolului al XVI-lea, Columb a în -
ceput sã iasã din umbra uitãrii, nu însã ca om ºi
figurã istoricã, ci ca mit ºi simbol. În 1552, într-o
evaluare rãsunãtoare care avea sã fie repetatã de
nenumãrate ori, istoricul Francisco Lopez de
Gómara a scris cã „evenimentul cel mai mare de
la crearea lumii pânã azi (excluzând încarnarea ºi
moartea Celui care a creat-o) a fost descoperirea
Indiilor“. Columb a ajuns sã fie întruchiparea
exploratorului ºi descoperitorului, vizionarului ºi
omului curajos – eroul care a învins opoziþia ºi
adversitãþile ºi a schimbat cursul istoriei.

La sfârºitul secolului al XVI-lea, exploratorii ºi
scriitori englezi recunoºteau rolul lui ca deschi zã -
tor de drumuri ºi izvor de inspiraþie. Columb era
omagiat în poezii ºi piese de teatru, mai cu seamã
de cãtre italieni. Curând, chiar ºi Spania s-a alã -
tu rat acestui cor omagial – în 1614, o piesã de
teatru care se bucura de mult succes îl portretiza
pe Columb drept visãtor care se împotrivea for -
þelor tradiþiei adânc înrãdãcinate, un om mânat de
un þel unic ºi care a triumfat, o întruchipare a spi -
ri tului care îl determinã pe om sã exploreze ºi sã
descopere necunoscutul.

DICŢIONAR EXPLICATIV

Chitai, s.pr. – China
mentor, s.m. – conducãtor spiritual, îndrumãtor
transcendental, adj. – care este deasupra lumii reale
vizionar, adj. – care se lasã stãpânit de vise, de idealuri (nelegate de rea -

li tatea imediatã)
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EXPLORAREA TEXTULUI 
1. Prin ce se aseamanã ºi prin ce se deosebeºte acest text de ce le -

lalte studiate în cadrul temei „Aventurã, cãlãtorie“? Gândeºte-te
la tema abordatã, corespondenþa dintre realitate ºi faptele pre -
zen tate, limbajul folosit.

2. Ce consideri cã a avut un rol esenþial în redactarea acestui text:
fantezia/ imaginaþia autorului sau reflectarea cât mai veridicã a
realitãþii prezentate? Argumenteazã.

3. Selecteazã informaþiile pe care le aduce autorul pentru a arãta
cum a fost descoperitã America (Lumea Nouã) de cãtre Cristofor
Columb.

4. Explicã de ce, în timpul vieþii, reputaþia lui Columb nu a fost
una deosebitã.

5. Cum a ieºit Columb din umbra uitãrii, devenind un simbol ºi
un mit?

6. Extrage din text numele altor mari exploratori care au avut o
contribuþie esenþialã în descoperirea unor teritorii necunoscute.

7. Precizeazã lucrurile noi pe care le-ai aftat despre Columb în
urma lecturii acestui text publicistic.

8. Numeºte câteva trãsãturi definitorii ale personalitãþii lui
Cristofor Columb, pe baza informaþiei oferite de text.

9. Justificã includerea acestui text în tema „Aventurã, cãlãtorie”.

EVALUARE CURENTĂ

Redacteazã un jurnal de lecturã de maximum 2 pagini în care sã
scrii despre textele citite de tine având tema „Aventurã, cãlãtorie“.
Textele pot fi atât cele din manual, cât ºi cele din lecturile tale
particulare. Acest jurnal poate fi elaborat potrivit planului prezentat
la pagina 21 din manual.

Textele jurnalistice sunt de o
mare varietate: articole de ziar, ştiri,
reportaje, editoriale, interviuri, rela tări,
cronici culturale, sportive etc. Unele
reproduc informaţia nudă, altele îm -
bină informaţia cu un comentariu
venit din partea autorului, ceea ce
impune şi o implicare subiectivă a
acestuia.

Hartă a lumii (circa 1543-1545)
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

VECHIUL TESTAMENT.
FACEREA

Capitolul 7. 
Potopul

1. Dupa aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: „Intrã în corabie,
tu ºi toatã casa ta, cãci în neamul acesta numai pe tine te-am vãzut
drept înaintea mea.

2. Sã iei cu tine toate animalele curate câte ºapte perechi, parte
bãrbãteascã ºi parte femeiascã, iar din animalele necurate câte
douã perechi, bãrbat ºi femeie.

3. De asemenea ºi din pãsãrile cerului sã iei: din cele curate câte
ºapte perechi, parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã, iar din toate pã -
sãrile necurate câte douã perechi, parte bãrbãteascã ºi parte feme -
iascã, ca sã le pãstrez soiul pentru tot pãmântul.

4. Cãci peste ºapte zile eu voi vãrsa ploaie pe pãmânt, patruzeci
de zile ºi patruzeci de nopþi ºi am sã pierd de pe faþa pãmântului toate
fãpturile câte am fãcut“.

5. ªi a fãcut Noe toate câte i-a poruncit Domnul Dumnezeu.
6. Noe însã, când a venit asupra pãmântului potopul de apã, era

de ºase sute de ani.
7. ªi a intrat Noe în corabie ºi împreunã cu el au intrat fiii lui,

femeia lui ºi femeile fiilor lui, ca sã scape de apele potopului.
8. Din pãsãrile curate ºi din pãsãrile necurate, din animalele cu rate

ºi din animalele necurate, din fiare ºi din toate cele ce se miºcã pe
pãmânt.

9. Au intrat la Noe în corabie perechi, perechi, parte bãrbãteascã
ºi parte femeiascã, cum poruncise Dumnezeu lui Noe.

10. Iar dupã ºapte zile au venit asupra pãmântului apele poto -
pului.

11. În anul ºase sute al vieþii lui Noe, în luna a doua, în ziua a
douãzeci ºi ºaptea a lunii acesteia, chiar în acea zi, s-au desfãcut
toate izvoarele adâncului celui mare ºi s-au deschis jghiaburile ce -
rului.

12. ªi a plouat pe pãmânt patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi.
13. În ziua aceea a intrat Noe în corabie ºi împreuna cu dânsul

au intrat Sim, Ham ºi Iafet, fiii lui Noe, femeia lui Noe ºi cele trei
femei ale fiilor lui.

14. Din toate soiurile de fiare de pe pãmânt, din toate soiurile de
animale, din toate soiurile de vietãþi ce miºunau pe pãmânt, din
toate soiurile de zburãtoare, din toate pãsãrile, din toate înaripatele.

Potopul este una dintre cele mai
cunoscute secvenţe ale Bibliei. După
ce Dumnezeu a făcut lumea şi oa me -
nii au început a se înmulţi pe pământ,
Creatorul a constatat că răutatea lor
a crescut şi că toate cugetele şi do -
rinţele inimii lor sunt îndreptate la
rău în toate zilele. Regretând că l-a
creat pe om, Dumnezeu a hotărât
să-l piardă de pe faţa pământului.
Noe, pentru că era un om drept şi cu
frica lui Dumnezeu, a aflat milă de la
Creator, care i-a spus să-şi facă o
corabie. În această corabie trebuia
să intre, în afara lui Noe, copiii lui,
femeia sa, femeile feciorilor săi,
animale şi păsări, parte bărbătească
şi parte femeiască.
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Capitolul 8.
Încetarea potopului

15. ªi din tot trupul, în care se aflã duh de
viaþã, au intrat la Noe în corabie, perechi, perechi,
parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã.

16. ªi cele ce au intrat la Noe în corabie din tot
trupul au intrat parte bãrbãteascã ºi parte feme -
iascã, precum poruncise Dumnezeu lui Noe. ªi a
închis Domnul Dumnezeu corabia pe dinafarã.

17. Potopul a þinut peste patruzeci de zile ºi pa -
tru zeci de nopþi ºi s-a înmulþit apa ºi a ridicat co -
rabia, ºi aceasta s-a înãlþat deasupra pãmântului. 

18. ªi a crescuta apa mereu ºi s-a înmulþit foarte
tare pe pãmânt, ºi corabia se purta pe deasupra apei.

19. ªi a sporit apa pe pãmânt atât de mult, încât
a acoperit toþi munþii cei înalþi, care erau sub cer.

20. ªi a acoperit apa toþi munþii cei înalþi,
ridicându-se cu cincisprezece coþi mai sus de ei.

21. ªi a murit tot trupul ce se miºca pe pãmânt:
pãsãrile, animalele, fiarele, toate vietãþile ce mi -
ºu nau pe pãmânt ºi toþi oamenii.

22. Toate cele de pe uscat, câte aveau suflare
de viaþã în nãrile lor, au murit.

23. ªi aºa s-a stins toatã fiinþa care se afla pe
faþa a tot pãmântul, de la om pânã la dobitoc ºi
pânã la târâtoare ºi pânã la pãsãrile cerului, toate
s-au stins de pe pãmânt, ºi a rãmas numai Noe ºi
ce era cu el în corabie.

24. Iar apa a crescut mereu pe pãmânt, o sutã
cincizeci de zile.

1. Dar ºi-a adus aminte Dumnezeu de Noe, de
toate fiarele, de toate animalele, de toate pãsãrile
ºi de toate vietãþile ce se miºcau, câte erau cu dânsul
în corabie; ºi a adus Dumnezeu vânt pe pãmânt ºi
a contenit apa de a mai creºte.

2. Atunci s-au încuiat izvoarele adâncului ºi
jgheaburile cerului ºi a încetat ploaia din cer.

3. Dupã o sutã cincizeci de zile, a început a se
scurge apa de pe pãmânt ºi a se împuþina.

4. Iar în luna a ºaptea, în ziua douãzeci ºi ºapte
a lunii acesteia, s-a oprit corabia pe munþii Ararat.

5. Apa a scãzut mereu pânã în luna a zecea; iar
în ziua întâi a lunii a zecea s-au arãtat vârfurile
munþilor.

6. Dupã patruzeci de zile a deschis Noe fe reastra,
pe care o fãcuse la corabie.

7. ªi a dat drumul corbului, ca sã vadã de a
scãzut apa pe pãmânt. Acesta zburând, nu s-a mai
întors pânã ce a secat apa de pe pãmânt.

8. Apoi dupã dânsul a trimis porumbelul, ca sã
vadã de s-a scurs apa de pe pãmânt.

9. Porumbelul însã, negãsind loc de odihnã
pentru picioarele sale, s-a întors la el, în corabie;
cãci era încã apã pe toatã faþa pãmântului. ªi-a
întins Noe mâna si l-a apucat ºi l-a bãgat la sine,
în corabie.

10. ªi aºteptând încã alte ºapte zile, a dat iarãºi
drumul porumbelului din corabie.

11. ªi porumbelul s-a întors la el spre searã, ºi
iatã avea în ciocul sãu o ramurã verde de mãslin.
Atunci a cunoscut Noe cã s-a scurs apa de faþa
pãmântului.

12. Mai zãbovind încã alte ºapte zile, iarãºi a
dat drumul porumbelului ºi el nu s-a mai întors.

13. Iar în anul ºase sute unul al vieþii lui Noe,
în ziua întâi a lunii întâi, secând apa de pe pãmânt,
a ridicat Noe acoperiºul corabiei ºi a privit: ºi
iatã se zbicise faþa pãmântului.

14. Iar în luna a doua, la douãzeci ºi ºapte ale
lunii acesteia, pãmântul era uscat.

15. Atunci a grãit Domnul Dumnezeu lui Noe ºi
a zis:

16. „Ieºi din corabie tu, ºi împreunã cu familia
ta, fiii tãi ºi femeile fiilor tãi.

17. Scoate de asemenea împreunã cu tine toate
vietãþile, care sunt cu tine, ºi tot trupul de la pã -
sãri ºi pânã la animale, ºi toate vietãþile ce se
miºcã pe pãmânt, ca sã se împrãºtie pe pãmânt, sã
se prãseascã ºi sã se înmulþeascã pe pãmânt.“

18. Atunci a ieºit Noe din corabie; ºi împreunã
cu el au ieºit fiii lui, femeia lui ºi femeile fiilor lui;

19. Toate fiarele, toate animalele, toate pã sã ri -
le ºi toate câte se miºcã pe pãmânt, dupã felul lor,
au ieºit din corabie.
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20. Apoi a fãcut Noe un jertfelnic Domnului; ºi a luat din ani ma -
lele cele mai curate ºi din toate pãsãrile cele curate ºi le-a adus
ardere de tot pe jertfelnic.

21. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasma bunã ºi a zis
Domnul Dumnezeu în inima sa: „Am socotit sã nu mai blestem
pãmântul pentru feþele omului, pentru cã cugetul inimii omului se
pleacã la rãu din tinereþile lui ºi nu voi mai pierde toate vietãþile,
cum am fãcut.

22. De acum cât va trãi pãmântul, semãnatul ºi seceratul, frigul
ºi cãldura, vara ºi iarna, ziua ºi noaptea nu vor mai înceta!

EXPLORAREA TEXTULUI 

1. Cum îl avertizeazã Dumnezeu pe Noe înainte de venirea poto -
pului?

2. Prezintã imaginea înfricoºãtoare a potopului biblic.
3. Descrie ce se întâmplã dupã încetarea potopului.
4. Comenteazã mesajul lui Dumnezeu cuprins în versetele 21 ºi

22 ale capitolului 8.

DICŢIONAR EXPLICATIV

a (se) zbici, vb. = a (se) usca la suprafaþã; a (se) zvânta
jertfelnic, s.n. = loc destinat aducerii jerfelor

Dumnezeu măsoară lumea cu compasul
(ilustraţie dintr-o Biblie, cca 1250)

Creaţia cu universul şi omul cosmic
(Hildegard din Bingen, cca 1230)
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[LEGENDA LUI NECULAI MILESCU
SPÃTARIUL]

de Ion Neculce

Era un boier, anume Neculai Milescu Spãtariul, de la Vaslui de
moºia lui, prè învãþat ºi cãrturar, ºi ºtiè multe limbi: elineºte, slo ve -
neºte, greceºte ºi turceºte. ªi era mândru ºi bogat, ºi umbla cu povo -
dnici înainte domneºti, cu buzdugane ºi cu paloºe, cu soltare tot
sirmã la cai. ªi lui ªtefãniþã-vodã îi era prè drag, þi-i þinè pre bine,
ºi tot la masã îl punè, ºi sã giuca în cãrþi cu dânsul, ºi la sfaturi, cã
era atunce grammatic la dânsul. Iar când au fost odatã, nu s-au
sãturat de bine ºi de cinste ce avè la ªtefãnþã-vodã, ce au ºedzut ºi
au scris niºte cãrþi viclene ºi le-au pus într-un bãþu sfredelit ºi le-au
trimis la Constantin-vodã cel Bãtrân Bàsãrabã în Þara Leºascã, ca
sã se ridice de acolo cu oºti sã vie sã scoatã pe ªtefãniþã-vodã din
domnie. Iar Constantin-vodã n-au vrut sã se apuce de acele lucruri
ce-i scriè, ce s-au sculat ºi au trimis bãþul cel sfredelit cu cãrþi cu tot
înapoi la ªtefãniþã-vodã, de le-au dat. Deci ªtefãniþã-vodã, cum au
vãdzut bãþul cu cãrtile, s-au prè mâniet ºi l-au ºi adus pre acel
Nicolai Milescul înaintea lui, în casa cè micã, ºi au pus pre cãlãu de
i-au tãiat nasul. Scoþând ªtefãniþã-vodã hamgeriul lui din brâu, au
dat de i-au tãiat cãlãului nasul. ªi n-au vrut sã-l lasã pe cãlãu sã-i
taie nasul cu cuþitul lui (de) cãlãu, ce cu hamgeriul lui ªtefãniþã-
vodã în grabã i-au tãiat nasul. Dupã acee, Nicolai Cârnul au fugit
în Þara Nemþascã ºi au gãsit acolo un doftor, de-i tot slobodziè
sângele din obraz ºi-i boþiè la nas, ºi aºe din dzi în dzi sângele se
închega, de i-au crescut nasu la locu, de s-au tãmãduit. Iar când au
vinit aice în þarã, la domnia lui Iliieº-vodã, numai de abiè s-au fost
cunoscut nasul cã-i tãiat. Numai tot n-au ºedzut în þarã mult, de
ruºine, ce s-au dus la Moscu, la mareli împãrat, la Alecsii Mihailovici,
la tatãl marelui Petru împãrat, carele au vinit la noi aice în
Moldova. ªi pentru învãþãtura lui au fost terziman împãratului ºi
învãþa ºi pre fiul împãratului, pre Petru Alecsievici, carte. ªi era la
mare cinste ºi bogãþie. ªi l-au trimis împãratul Alecsii Mihailovici
sol la marele împãrat al chitailor, de au zãbovit la Chitai vreo doi,
trii ani. ªi au avut acolo multã cinste ºi dar de la marele împãrat al
chitailor, ºi multe lucruri de mirat au vãdzut la acè împãrãþie a
chitailor. ªi i-au dãruit un blid plin de pietre scumpe ºi un diamant
ca un ou de porumbu. ªi întorcându-se pe drum înapoi, s-au în tâm plat
de au murit împãratul Moscului, pre nume Alecsii Mihailovici, iar
senatorii de la Moscu i-au ieºit întru întâmpinare ºi i-au luat aceli
daruri ºi tot ce au avut ºi l-au fãcut surgun la Sibir. ªi au ºedzut
câþiva ani în surgun la Sibir. Iarã mai pe urmã, ridicându-sã Petru

O samă de cuvinte
de Ion Neculce

Legenda lui Neculai Milescu Spă -
tarul face parte din O samă de cuvinte,
parte introductivă a Letopiseţului Ţării
Moldovei de Ion Neculce. Aici auto -
rul a grupat 42 de legende despre
voievozi, boieri sau simpli oameni,
toate bazate pe tradiţie.

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ
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EXPLORAREA TEXTULUI 
1. Selecteazã pasajul în care cronicarul prezintã calitãþile de cãr -

tu rar ale lui Neculai Milescu Spãtariul.
2. Identificã în text cele trei modificãri ale numelui personajului

Neculai Milescu Spãtariul.
3. Motiveazã hotãrârea împãratului, þarul rus Alecsii Mihailovici,

de a-l trimite pe Neculai Cârnul sol la mareli împãrat al chi -
tailor.

4. Comenteazã semnificaþia urmãtorului fragment: ªi când au ras
barbeli, împãratul a moscalilor, atunce când s-au schimbat portul,
atunce singur împãratul i-au ras barba cu mâna lui.

5. Demonstreazã cã ambele „metamorfoze“ ale feþei lui Neculai
Milescu Spãtariul reprezintã consecinþa acþiunilor concrete ale
personajului, în prima ºi în ultima parte a vieþii sale.

DICŢIONAR EXPLICATIV

povodnic, s.m. – cal care merge pe lângã cel din ham, purtat de cãpãstru
soltar, s.n. – pãturã de postav care se punea pe spinarea calului
grammatic, s.n. – cel care scria în cancelaria domneascã
hamger, s.n. – pumnal curbat care se purta la brâu
terziman, s.m. – interpret, traducãtor, dragoman
chitai, s.m. – chinez
Sibir, s.pr. – numele rusesc al Siberiei
surgun (surghiun), s.n. – exil, deportare
olac, s.n. – curier poºtal
stoliþã, s.f. – reºedinþã, capitalã (în Rusia)
hazna, s.f. – clãdire sau încãpere a visteriei în care se pãstrau un tezaur,

o sumã de bani sau alte lucruri de preþ
moscal, s.m. – rus

Semnături ale lui Ion Neculce

împãrat, fiul lui Alecsii Mihailovici, carele au vinit
aice în þarã, în Moldova, de s-au bãtut turcii la Prut,
la Stãnileºti, din gios de Huºi, în þinutul Fãlciului,
agiuns-au Cârnul din Sibir cu cãrþi la dânsul; la
împãratul Petru Alecsievici, de i-au fãcut ºtire de
toate ce-au fãcut ºi cum este în surgun.

Atunce Petru Alecsievici împãrat îndatã au
chemat senatorii ºi au întrebat dzicând: „Unde
este dascãlul meu cel ce m-au învãþat carte? Acum
curund sã-l aduceþi“. ªi îndatã au rãpezit de olac
ºi l-au adus la Petru Alecsievici, împãratul Moscului,
în stoliþã. ªi l-au întrebat ce-au vãdzut ºi ce-au
pãþit ºi i-au plãtit lucrurile toate acele de la se na -
tori ce-i luasã, pânã la un cap de aþã ºi diamantul
cel mare. ªi împãratul, dupã ce l-au vãzut s-au
mirat ºi l-au dat în haznaoa cè împãrãteascã, iar
Cârnului i-au dat optdzãci de pungi cu bani. ªi

l-au luat iarã în dragoste ºi în milã ºi l-au pus iar
sfetnic.

ªi când au ras barbeli, împãratul a moscalilor,
atunce când s-au schimbat portul, atunce singur
împãratul i-au ras barba cu mâna lui. ªi au trãit
Cârnul pânã la a doa domnie a lui Mihai-vodã
Racoviþã, ºi atunce au murit. Care mare cinste
i-au fãcut împãratul la moartea lui ºi mare pãrere
de rãu au avut dupã dânsul, cã era trebuitoriu la
aceli vremi. 

Rãmas-au acelui Cârnu ficiori ºi nepoþi, ºi au
agiunsu unii de au fost polcovnici spre slujba oº -
tirii. Cã sã însurasã el acolo, de luasã moscalcã.
ªi s-au mai dus dupã dânsul de aice din Moldova
trii nepoþi de frate, de sã aºedzase ºi ei pe lângã
unchiu-sãu. ªi aceie avè milã de la împãrãþie, ºi
acolo au murit.
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CU BASTONUL PRIN BUCUREªTI.
URBEA
(fragment)

de Tudor Arghezi

Nu e numaidecât obligatoriu sã te duci prea departe, dacã te
plimbi, ºi sã fugi din oraºul tãu, pe care de cele mai multe ori nici
nu l-ai vãzut...

Þi-ai fãcut deprinderea sã vezi cã lucrurile dimprejur sunt fãrã
interes ºi cã valoarea li se mãsoarã cu miile de kilometri. Cu aºa
socotealã, lucrurile cele mai frumoase sunt, ca în ipoteza poeticã,
acelea la care nu ajungi niciodatã, cãci oriunde te-ai afla distanþele
se micºoreazã ºi raporturile dintre dorinþa infinitã ºi realitãþile limitate
rãmân constante.

Dorinþa noastrã de necunoscut, atunci când nu e un plagiat sno -
bism, e desigur ºi ea realã, dar poate sã fie de multe ori satisfãcutã
trecând peste drum. Necunoscutul se aflã aici, la îndemâna noastrã
ºi pentru locuri ºi pentru oameni, alãturi de necunoscutul nostru, din
noi, cel mai apropiat ºi cel mai depãrtat: numai cã trebuie cãutat –
ºi chiar dacã nu l-ai gãsit, cãlãtoria cãtre el e încã o descoperire.

Datoria fiecãruia este sã-ºi înveþe punctul pe care stã, oraºul în
care trãieºte, þara ºi continentul mai târziu; cu toate cã unii din noi,
prin inversarea posibilitãþilor de cãlãtorie neînlesnite în interiorul
þãrii de o politicã a drumului în condiþii repetat uºoare, cunosc mai
bine strãinãtatea ºi descoperã locul de baºtinã abia dupã ce au
strãbãtut Europa.

Pe timpuri, toate drumurile erau umblate pe jos. Un muncitor
francez îºi cãpãta calificarea întreagã ºi autoritatea meseriei numai
dupã înconjurul þãrii fãcut cu piciorul (le tour de France). Cãlãtoria
perfecþiona educaþia profesionalã ºi de sentiment.

Þara noastrã nu-i mai puþin frumoasã ca Franþa ºi nu se ºtie
dacã e vreo þarã mai puþin frumoasã decât alta; fizionomia þãrilor
urmeazã alte reguli decât ale omului. Avem o foarte frumoasã þarã,
pe care nu voim s-o aflãm ºi e drept cã nici nu scriem cãrþile
trebuincioase, menite sã ne împingã sã plecãm pe drumurile ei ºi sã
o cutreierãm pe toatã.

Un bun program de început fusese iniþiativa ministrului Haret
pentru a se scrie de cãtre învãþãtori ºi preoþi monografia fiecãrui
stat ºi oraº. Programul a fost însã pãrãsit. În 2-3 ani de activitate,
împãrþitã pe câteva mii de condeie, am fi putut avea deocamdatã în
embrioane toatã þara strânsã laolaltã, ºi din biblioteci ºi arhive
putea sã porneascã, organizatã pe un plan, o mare miºcare de cãrþi,

Tudor Arghezi (1880-1967), poet,
prozator şi publicist
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Volumul Cu bastonul prin Bucureşti
de Tudor Arghezi a fost publicat în
anul 1961.

Ateneul Român,
un simbol al Bucureştiului
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care ar fi documentat ºi strâns pentru conºtiinþa
fiecãrui cetãþean unitatea de limbã a unui popor.

Nici oraºul sau satul în care trãim nu-i mai
urât decât altul, atât de urât încât sã nu prezinte
nici un interes; ba câteodatã e mai frumos decât
toate celelalte. E adevãrat cã vizitatorul dã ade -
seori de contrastul de neînþeles dintre douã sate
sau mahalale alãturate. Într-un sat e ordine, e curat,
uliþele ºi casele sunt atrãgãtoare, oamenii voioºi,
primitori, ºcoala e veselã, biserica proaspatã, lângã
satul de mai la vale, mai posomorât, cu toate cã e
mai bogat. Diferenþa simpaticã nu vine de la avuþie.
Dar satul tãu tot e mai frumos decât toate cele lal te,
ºi atunci când e mai urât, oriºicum, are origina -
litatea lui, care e ºi ea o frumuseþe.

Immanuel Kant n-a ieºit niciodatã din Königsberg,
oraºul lui de naºtere ºi de moarte, ºi a trãit 80 de
ani. De vreme ce neîntrerupt a putut sã fie nou
pentru el, i-a fost de ajuns. S-ar putea rãspunde cã
i-ar fi omului de ajuns ºi odaia în jurul cãreia
poate cãlãtori ºi cã lui Diogene i-a trebuit numai
o putinã rãsturnatã, în care locuia întins pe spate
dinaintea unui petic de nisip netezit, pe care scria
cu degetul. Stâlpnicii din Vieþile Sfinþilor nici nu
s-au miºcat din loc. Toate dovedesc cã omului îi
trebuie ºi altceva, nu numai spaþiu, ºi cã spaþiul,
strâmt pentru unii, e pentru alþii vast. Universul e
pretutindeni, ºi pretutindeni egal: atârnã de om
cum îºi alege centrul într-un contur. Omul strâns
în sine, care se uitã mai mult în sine decât în afarã,
nici n-are nevoie de spaþiu. Drumurile sunt în
sufletul lui, turist al metrului pãtrat ºi al reveriei.

Pe acest om nu-l putem invita la drum, dar pil -
da lui spune cã nici nu e trebuinþã de mii de kilo -
metri alergaþi, ca sã gãseºti ce cauþi nou. Douã
picioare zdravene, o pãreche de încãlþãminte grele,
care uºureazã pasul, un baston, un prieten sau un
câine e tot ce trebuie ca sã umbli prin spaþiile de
grãdini ºi vile ale Bucureºtilor, lung pe cea mai
scurtã diagonalã de vreo 20 de kilometri. Antrenat
fãrã sã bagi de seamã din priveliºte în priveliºte,
poþi nimeri cine ºtie unde, într-o vecinãtate a ora -
ºului, la 20, la 30 de kilometri. Atunci e la locul lui
ºi sacul de spinare.

În drumurile mele am ajuns pe la Ciorogârla ºi
Bolintin, pe la Cãldãruºani, prin Gagu ºi Moara

Sãracã, pe la Budeºti, Þigãneºti, Cãlugãreni,
Cernica... E cea mai mare distanþã a drumeþului
cu piciorul, acoperitã mai uºor cu bicicleta, roata
depãrtãrilor scurte, cea mai inteligentã, mai
agreabilã ºi mai comodã, cãreia îi poþi încredinþa
cu folos ºi sacul din spate, ºi pe care la trebuinþã
o poþi lua ºi pe ea în spinare, mai uºoarã în gre -
utate ca o pãreche de bocanci purtaþi cu agerime.
Dacã þi-e norocul sã ai o bicicletã pliantã care se
frânge în douã, ducerea ei pe douã bretele prinsã
pe umeri la suiºurile înalte, e o jucãrie.

Atari îngrijiri fac parte dintr-un program de
cãlãtorie sistematic. O simplã plimbare nu trece
niciodatã de ºase ore, dus, întors; pregãtirile sunt
de prisos ºi riscã sã fie ridicole, ca la alpiniºtii
încãrcaþi cu arsenalul de frânghii ºi scule noi,
cumpãrate duminica pentru fotografii pe un vârf
de 2000 de metri parcurºi cu funicularul. O plim -
bare azi, alta mâine, trei, patru ceasuri de drum pe
zi sau la câteva zile, îndestuleazã curiozitatea des -
co peririlor în Capitalã. Lucrurile noi sunt nesfâr -
ºite ºi chiar celor vãzute de mai multe ori li se
gãsesc alte aspecte. Întoarcerea acasã e vioaie ºi
plinã de mulþumire. O comparaþie dintre impre -
siile de drum ºi cele cãpãtate în acelaºi volum de
timp dintr-o lecturã pe scaun a hotãrât de partea
celor dintâi, impresiile fiind directe, fãrã tãlmaci
de impresii strãine, confuze ºi de alt nivel de
sensibilitate faþã de nivelul tãu. De altfel, caietul
ºi creionul ºi eventual aparatul fotografic, însãr ci -
nat sã reþie din sutele de imagini ale unuia ºi ace -
luiaºi punct poziþia lui unicã, portretul adevãrat al
unei priveliºti, le-ai luat cu tine, ºi, la rigoare, ai
vârât în buzunar ºi o carte de versuri, lectura
potrivitã cu pasul.

Bucureºtii nu sunt un oraº standardizat ºi constru -
it în serie, de la un capãt la altul. În Bucureºti sunt
adunate mai multe oraºe ºi târguri cu câte o ca -
rac teristicã particularã. Varietatea, datoritã ab -
sen  þei unui plan de sistematizare iniþial ºi inspi ra -
þiei personale a fiecãrui constructor ºi necesitãþii
cum a înþeles-o el de a-ºi adapta clãdirea unei
situaþii de fantezie, fãrã sã se gândeascã la o este -
ti cã ordonatã, care dã aglomeraþiilor dense o þinutã
geometricã ºi o ireproºabilã croialã de vitrinã, e
rezultatul întâmplãrii. Urbanismul, care a regle -
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EXPLORAREA TEXTULUI 
1. Comenteazã semnificaþia primului paragraf al textului, ple -

doarie pentru o altfel de cãlãtorie.
2. Care este diferenþa dintre un turist, în sens propriu, ºi un „turist

al reveriei“?
3. Prezintã imaginea Bucureºtiului aºa cum apare în textul lui

Tudor Arghezi.

DICŢIONAR EXPLICATIV

plagiat, adj. – care a fost însuºit de la altcineva
snobism, s.n. – atitudine specificã snobului (persoanã care admirã ºi

adoptã fãrã discernãmânt ºi cu orice preþ tot ce este la modã)
stâlpnic, s.m. – sfânt care ºi-a petrecut viaþa ca sihastru pe vârful unui

munte
arhondaric, s.n. – aripa sau casa specialã a unei mãnãstiri rezervatã

gãzduirii oaspeþilor

mentat în toatã Europa contrastele, simetriile ºi
alternanþele dintre suprafeþele clãdite ºi zonele
numite verzi, a fost surprins sã gãseascã la ivirea
lor pe lume, aci, un oraº într-o grãdinã, gata fãcut,
ºi s-a simþit destul de contrariat în ceea ce priveºte
organizarea ºtiinþificã municipalã. E o tradiþie ca
fiece locuinþã, cât de neînsemnatã, cu prispã ºi cu
stâlpii de sprijin ai streaºinii, sã aibã, pe lângã
gospodina cu tulpan a casei, care le stropeºte
dupã-amiaza, ºi câteva brazde de muºcatã,
garoafe ºi zorele, o boltã de viþã ºi pomi. De sus,
oraºul se aratã ca o vastã livadã clãditã pentru
tihna unei populaþii de cetãþeni mijlocii, dominat
de clopotniþe ºi cupole. Un aer aproape mãnãsti -
resc a rãmas în multe colþuri de cartiere, de
contemplare, ºi unele strãzi par încã ºi azi cã duc
printre chilii la un arhondaric. Cele mai multe
biserici cu un trecut au fost mãnãstiri, din care au
rãmas trei întregi, Antim, Mitropolia ºi Icoana, ºi
caracterul împãrtãºit de toate clãdirile vechi bo -
iereºti, prezent ºi astãzi în câteva resturi de timp,
a influenþat arhitectura nouã în cãutarea unui stil
concordant cu trecutul. Pânã dãunãzi, viaþa civilã
a fost intim legatã de viaþa religioasã monasticã.

Cãlãtoriile mele au fost fãcute anapoda, fãrã
program, aºa cum stã bine plimbãrii de care am
de dat socotealã, în dezordinea întâmplãrii ºi
afarã de judecãþile nodului în papurã ºi dincolo de
orice nomenclaturi. Trãisem o parte din viaþã în
oraºele strãine ºi ajunsesem sã nu mai apreciez ca
lucruri excepþionale ºi caracteristice asfaltul, fa -
ianþa, porþelanul, robinetul, becul electric, radia -
torul, comune pretutindeni ºi interesând mai mult
încãlþãmintea ºi apartamentul, cât ºi o curãþenie
meticuloasã devenitã manie glacialã ºi þinând loc
de frumuseþe ºi gust, peisaje de cofetãrie ºi cartã
poºtalã ilustratã, transpusã în viaþã. Frumuseþea
unui pãmânt ºi a unui oraº e uneori ca la pãsãri ºi
animale, independentã de higienicul, conforta -
bilul ºi tehnicul organizat. Un fulg a cãzut din
aripa vulturului înãlþat în vazduh, ºi cãderea lui
legãnatã de luminã e tot atât de frumoasã ca o ca -
tedralã de douãsprezece veacuri.

Mã silesc sã-mi aduc aminte cum se cheamã
atâtea unghere originale ºi atrãgãtoare, care po -
vestite se desineazã pe jumãtate cu numele res pec -
tiv ºi nu pot pune dedesubtul celor mai sugestive
nici o iniþialã.
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STILURILE
FUNCŢIONALE ALE

LIMBII ROMÂNE
STILUL PUBLICISTIC (JURNALISTIC)

Limbă şi comunicare

Stilul publicistic, prin specificul conþinutului sãu, se carac te -
rizeazã prin eclectism (= împrumutarea unor trãsãturi specifice altor
stiluri). Datoritã diversitãþii tipurilor de text, „literatura“ publicisticã
poate fi apropiatã fie de stilul artistic (beletristic), fie – din contrã –
de stilul ºtiinþific. De la stilul artistic împrumutã tendinþa spre o
exprimare expresivã, dorinþa de originalitate, de individualizare. De
stilul ºtiinþific se apropie prin caracterul obiectiv, concizie, precizie
ºi claritate.

Stilul publicistic se întâlneºte în presa scrisã ºi audiovizualã.
Textele sunt foarte variate: articole, ºtiri, reportaje, editoriale, in -
terviuri, cronici, relatãri etc. În timp ce unele reproduc informaþii,
altele însoþesc transmiterea informaþiei cu un comentariu, ceea ce
duce la implicarea autorului în ceea ce a scris.

Principalele trãsãturi ale stilului publicistic sunt: 
l folosirea unui vocabular bogat ºi divers; 
l utilizarea termenilor neologici, ºtiinþifici;
l accesibilitatea (se adreseaza unui public divers, nespecializat);
l întrebuinþarea unor procedee prin care se stârneºte curiozitatea

publicului (titluri ºi subtitluri câteodatã frapante, imagini etc.);
l respectarea normelor limbii literare; 
l exprimarea, uneori, a unei atitudini în raport cu o anumitã rea -

li tate.

EXERCIŢIU

Identificã în articolul Descoperindu-l pe Columb de John Noble
Wilford trãsãturi ale stilului publicistic.

Presă tipografică
din sec. al XVII-lea
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NIVELUL LEXICO-SEMANTIC

ERORI SEMANTICE

PLEONASMUL

EXERCIŢII

1. Analizeazã structura urmãtoarelor pleonasme ºi aratã care este
greºeala:

vine din nou iarãºi
am conlucrat împreunã
schiþã sumarã
procent la sutã

Citeºte cu atenþie textul:

RICÃ: Angel radios! precum am avut onoarea
a vã comunica în precedenta mea epistolã, de
când te-am vãzut întâiaºi datã pentru prima oarã
mi-am pierdut uzul raþiunii; da, sunt nebun...

(I.L. Caragiale – O noapte furtunoasã)

Explicã eroarea cuprinsã în declaraþia perso -
najului: de când te-am vãzut întâiaºi datã pentru

prima oarã.

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

Pleonasmul (din gr. pleonasmos – „a fi în plus“)
este o greºealã de limbã care ia naºtere din fo lo -
sirea alãturatã a douã sau mai multe cuvinte, dintre
care unul repetã parþial sensul celuilalt. Vorbitorul
face, în mod inutil, o „risipã“ de exprimare, uti -
lizând mai multe elemente de expresie decât ar fi
strict necesar. De exemplu, a aduce la acelaºi numitor
comun este un pleonasm pentru cã înseamnã: a) „a
face ca douã sau mai multe fracþii ordinare sã aibã
acelaºi numitor“; b) „a împãca puncte de vedere
diferite“, iar adjectivul comun dubleazã un sens
care a fost deja exprimat, deci este inutil. În exem -
plul a rosti o scurtã alocuþiune existã o formulare
pleonasticã întrucât alocuþiunea înseamnã „scurtã
cuvântare ocazionalã“, iar adãugarea adjectivului
scurtã devine inutilã.

Pleonasmul are cauze diverse; ele pot fi de na -
turã lexicalã (a aproba pozitiv, contrabandã ilegalã,
tricicletã cu trei roþi, avansaþi înainte!), cele mai
numeroase, sau de naturã gramaticalã (mai supe -
rior, foarte optim etc., ºtiindu-se cã adjectivele
superior ºi optim nu au grade de comparaþie).

În ultima vreme, împrumuturile din limba en -
glezã au devenit o importantã sursã a pleonasmu lui,
din cauza necunoaºterii sensului exact al cuvân -
tului împrumutat, ca în urmãtoarele construcþii
pleonastice: summit la vârf (summit înseamnã
„conferinþã la nivel înalt, la vârf“), hit de mare
succes (hit – ca ºi sinonimul sãu, ºlagãr – în -
seamnã „cântec de succes“) ori conducerea ma -
nagerialã (management înseamnã „ºtiinþa or ga -
nizãrii ºi conducerii întreprinderilor“).

Din punctul de vedere al acceptãrii pleonas -
mului în exprimarea îngrijitã, se poate face dis -
tincþia între pleonasmele intolerabile (ca în exem -
plele de mai sus) ºi pleonasmele tolerabile în diverse
grade. Se apreciazã a fi pleonasme tolerabile anu -
mite expresii fixe ca: praf ºi pulbere, oale ºi
ulcele, întuneric beznã etc.

Pleonasmul tolerabil este considerat o figurã
de stil din categoria figurilor insistenþei (enume ra -
þia, hiperbola, imprecaþia, perifraza etc.), folosit
cu intenþie de expresivitate, pentru sublinierea celor
comunicate: foc ºi parã; în fel ºi chip; se suceºte,
se-nvârteºte; vai ºi amar; ce-a fãcut, ce-a dres; cu
chiu, cu vai etc.
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a suprapus peste
panoramã de ansamblu
coboarã jos
s-a întors înapoi
chiar el însuºi în persoanã
întrajutorare reciprocã
foarte rarisim
a preferat mai bine
au convieþuit împreunã
cel mai optim
obstacol care împiedicã
a îndrumat calea.

2. Explicã de ce aceste construcþii sunt considerate pleonastice:

perspective de viitor
protagonist principal
conducere managerialã
mijloace mass-media.

3. Argumenteazã dacã sunt sau nu pleonasme urmãtoarele for -
mulãri caracteristice stilului administrativ:

nul ºi neavenit
definitiv ºi irevocabil
anexez alãturat
având în vedere ºi luând în considerare
drept pentru care.

4. Exprimarea personajelor din opera lui I.L. Caragiale este plinã
de greºeli de limbã. În ce constã eroarea în urmãtoarele
exemple:

domnule, musiu
june tânãr
madam, cucoanã
pardon, sã iertaþi
numaidecât momental
la fel identice
ºi eþetera
în stare a fi capabil.

5. Presa audio-vizualã, din grabã ori neatenþie, poate rãspândi ex -
primãri pleonastice, nesesizate de publicul neinformat. Explicã
aceste erori din exemplele:
privatizarea marilor mamuþi industriali
înalþi prelaþi bisericeºti
prognozele pentru viitor
privind retrospectiv în urmã
despãgubirea pagubelor produse de inundaþii
personalitãþi care au fost nemijlocit în mijlocul evenimentelor.

Desen de M.C. Escher

Desen de M.C. Escher
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NIVELUL MORFOSINTACTIC

EXERCIŢIU

Marcheazã, prin rescriere, forma corectã din urmãtoarele exemple:
te-ai complace/ te-ai complãcea;
vei cade/ vei cãdea;
ar apãrea/ ar apare;
va decade/ va decãdea;
þi-ar displace/ þi-ar displãcea;
ar dispare/ ar dispãrea;
va încape/ va încãpea;
þi-ar pare bine/ þi-ar pãrea bine;
îi va place/ îi va plãcea;
aº prevede/ aº prevedea;
va zace/ va zãcea.

Actualizarea cunoºtinþelor din gimnaziu

Gramatica este ºtiinþa care studiazã structura
unei limbi, regulile de construire corectã a enun -
þurilor într-o limbã.

Ea are douã discipline: morfologia (din gr.
morfe „formã“ + logos „ºtiinþã“, „învãþãturã“) ºi
sintaxa (din gr. sintaxis „îmbinare“).

Gramatica (morfologia ºi sintaxa) se constituie
dintr-un ansamblu de reguli privitoare la modi -
ficarea cuvintelor ºi la îmbinarea lor în propoziþii.
Cuvintele singure (prin ele însele) nu pot servi –
decât cu rare excepþii – comunicãrii dintre oameni.
Pentru comunicare e nevoie de îmbinarea cuvin -
telor în propoziþii ºi fraze prin care oamenii sã
poatã exprima idei ºi judecãþi. În aceste îmbinãri
între cuvinte se stabilesc anumite raporturi, a cãror
exprimare se realizeazã astfel: pe de o parte, prin
modificãri aduse formei cuvântului ºi, pe de altã
parte, prin construirea cu ajutorul cuvintelor a
unor unitãþi gramaticale mai mari, care sunt pro -
po ziþiile ºi frazele.

Ca unitãþi ale gramaticii, cuvintele sunt împãr -
þite în clase, cunoscute sub numele de pãrþi de
vorbire, ca re reprezintã unitãþile fundamentale ale
morfologiei.

Pãrþile de vorbire sunt de douã feluri:
l flexibile: substantivul, articolul, adjectivul,

pronumele, numeralul, verbul; 
l neflexibile: adverbul, prepoziþia, conjuncþia,

interjecþia.

Aºadar, morfologia studiazã cuvântul ca uni -
tate gra maticalã, adicã forma cuvântului în funcþie
de anu mite categorii gramaticale (gen, numãr, caz,
grad de comparaþie, persoanã, diatezã, mod, timp).
Sin taxa se ocupã cu studiul combinaþiilor de cu -
vinte (pãrþi de vorbire) în propoziþie (sintaxa pro -
po ziþiei) ºi cu îmbinarea propoziþiilor în frazã
(sintaxa frazei).

UNELE TENDINÞE ÎN
MORFOSINTAXA LIMBII ROMÂNE

În morfosintaxa limbii române se manifestã ur -
mãtoarele tendinþe:

a) în flexiunea nominalã: înlocuirea treptatã a
formei de vocativ cu forma de nominativ (Mario –
Maria);

b) generalizarea pluralului cu -e la substan -
tivele neutre mai noi (nivele), pluralul în -uri pãs -
trându-se numai la cuvintele vechi (ceasuri);

c) tendinþa de trecere a verbelor de conjugarea
a II-a la conjugarea a III-a: a rãmâne s-a impus ºi
e acceptat de limba literarã, iar a apare ºi a place,
în loc de a apãrea ºi a plãcea, se întâlnesc tot mai
frecvent ºi sunt incorecte;

d) folosirea greºitã a imperativelor neliterare
nu fã, nu (te) du, nu zi, în loc de: nu face, nu (te)
duce, nu zice, recomandate de norma literarã;

e) folosirea incorectã a pronumelui relativ fãrã
prepoziþie în acuzativ (Omul care îl vãd, în loc de
Omul pe care îl vãd) etc.
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EXERCIŢIU

Identificã în urmãtorul fragment tipuri de enunþuri (enun þia tive,
interogative, exclamative, neexclamative):

Domnul se uitã la mine cu niºte ochi osteniþi. Intrasem în
pãmânt. Când deschise gura, mi se pãru cã mã ºi înghite.
– Ei... bãiete... de câþi ani eºti?
– De opt... am împlinit la Sân-Petru...
Glasul îmi tremura ca ºi cum mi-ar fi bãtut toaca pe beregatã.
– ªtii sã citeºti?
– ªtiu...
– Scoate „Lectura“.

ENUNÞURI ENUNÞIATIVE, INTEROGATIVE, EXCLAMATIVE,
NEEXCLAMATIVE

Reciteºte cu atenþie urmãtorul fragment:

Fiul craiului, boboc în felul sãu la trebi de
aieste, se potriveºte Spânului ºi se bagã în fân -
tânã, fãrã sã-i trãsneascã prin minte ce i se poate
întâmpla. ªi cum sta ºi el acolo de se rãcorea,
Spânul face tranc! capacul pe gura fântânii. Apoi
se suie deasupra lui ºi zice cu glas rãutãcios:

– Alelei! fecior de om viclean, ce te gãseºti;
tocmai de ceea ce te-ai pãzit n-ai scãpat. Ei, cã
bine te-am cãptuºit! Acum sã-mi spui tu cine eºti;
de unde vii, ºi încotro te duci, cã de nu, acolo îþi
putrezesc ciolanele!

l În acest text se comunicã o informaþie sau se
cere o informaþie?

l Care este atitudinea Spânului faþã de ceea ce
exprimã (bucurie, plãcere, satisfacþie etc.) sau cele
exprimate nu lasã sã se întrevadã starea de spirit a
personajului?

Din definirea sintaxei, rezultã cã existã douã
unitãþi – deosebite ierarhic – prin care se poate
realiza comunicarea: propoziþia, ca unitate de grad
mai mic, ºi fraza, ca unitate de grad mai mare.
Termenul enunþ se poate referi atât la o propoziþie
(independentã), cât ºi la o frazã.

Dupã scopul comunicãrii, enunþurile sunt de
douã feluri: enunþiative (cele care dau o infor ma -

þie, comunicã un anumit lucru) ºi interogative (cele
care cer o informaþie, formuleazã o între bare).

Enunþuri enunþiative:

Domnul era încruntat ºi galben. Domnul striga
pe bãieþi c-un glas ascuþit. Bãeþii stau ca sfinþii în
bãnci.

(Barbu Delavrancea, Domnul Vucea)

Enunþuri interogative:

– Dar bine, Spânule, de ce te apuci? Nu vezi cã
pe aici e mare lipsã de apã?

(Ion Creangã, Povestea lui Harap-Alb)

Dupã atitudinea vorbitorului faþã de ceea ce
exprimã, enunþurile sunt tot de douã feluri: ex -
clamative (cele care exprimã starea de spirit a vor -
bi torului, atitudinea lui de surprindere, admiraþie,
indignare, regret etc.) ºi neexclamative (cele care
nu lasã sã se vadã starea de spirit a vorbitorului).
De exemplu, propoziþia El le ºtie pe toate este o
simplã constare ºi se constituie ca un enunþ ne -
excla mativ. Aceeaºi propoziþie El le ºtie pe toate!
prin semnul exclamãrii aºezat la sfârºit introduce
o nuanþã, fie de admiraþie, fie de ironie (în funcþie
de context) ºi devine un enunþ exclamativ.
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Bag mâna în ghiozdanul fãcut de mama dintr-o foaie de cua -
drilat ºi scot Lupul ºi mielul. Aºa ziceam noi cãrþii de citire,
fiindcã începea cu: Lupul ºi mielul...
Ceru ºi el o carte º-o deschise.
Mie-mi juca cartea în mâini ºi-mi jucã pânã cãzu jos.
Bãieþii râserã.
Mã plecai sã iau cartea. Domnul strigã aºa de tare „tãcere!“,
cã încremenii cum eram, adus de mijloc.
– Ia-þi cartea! Deschide-o la foaia 50 ºi citeºte!

(Barbu Delavrancea, Domnul Vucea)

ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

Acordul este potrivirea de formã, în ceea ce priveºte categoriile
gramaticale comune (persoanã, numãr gen, caz) între cuvintele
legate prin anumite raporturi sintactice. Existã trei tipuri de acord:
acordul gramatical, acordul dupã înþeles ºi acordul prin atracþie.

În cele mai multe situaþii acordul predicatului cu subiectul se face
strict gramatical. Existã însã ºi abateri de la regulile acordului.

Acordul logic sau dupã înþeles apare în propoziþiile cu subiect
exprimat printr-un substantiv colectiv (majoritate, serie, mulþime,
grãmadã etc.). În acest caz predicatul se pune la plural (ex.: O
mulþime de oameni au venit sã vadã spectacolul), admiþându-se
acordul logic.

Acordul prin atracþie apare în situaþia când predicatul nu se
acordã cu subiectul lui, ci cu un alt cuvânt din propoziþie, de care
este mai aproape sau care se impune mai mult atenþiei. În exemplul
în lume-i veselie, amor, sperare, viaþã (V. Alecsandri, Oaspeþii
primãverii) acordul se face prin atracþie numai cu primul element al
subiectului multiplu.

EXERCIŢIU

Alege varianta corectã:
l Majoritatea oamenilor este interesatã/ sunt interesaþi de com -

baterea corupþiei. 
l O grãmadã de lucruri mi-au rãmas/ mi-a rãmas de fãcut. 
l O serie de întrebãri s-a pus/ s-au pus în legãturã cu priva -

tizarea.
Disperarea artistului, desen de

Johann Heinrich Fussli
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COMUNICAREA ORALĂ

MONOLOGUL

EXERCIŢII

1. Înainte a de a studia poezia Romanþa celor trei corãbii de Ion
Minulescu þi se cerea sã-þi imaginezi o cãlãtorie (în spaþiu sau
în timp) ºi sã o prezinþi. Dupã ce ai aflat acum regulile ºi
tehnicile unui monolog eficient, sistematizeazã-þi ideile ºi
susþine un monolog în faþa clasei, respectând exigenþele arãtate
mai sus. 

2. Organizaþi un concurs în care trei elevi sã þinã câte un monolog
pe aceeaºi temã datã sau pe o temã la alegere. Câºtigãtorul va
fi desemnat de un juriu format din cinci elevi care vor aprecia
atât adecvarea la scopul comunicãrii (informarea, argu men ta -
rea, divertismentul etc.), cât ºi folosirea elementelor nonver bale
ºi paraverbale.

Reciteºte din piesa O scrisoare pierdutã de I.L.
Caragiale „discursul“ lui Farfuridi (cuprins în
fragmentul selectat în manual) ºi apoi discursul lui
Mihail Kogãlniceanu rostit la alegerea domnito -
rului Alexandru Ioan Cuza.

Aratã ce diferenþã este între cele douã mesaje
transmise auditoriului.

Monologul este vorbirea neîntreruptã a cuiva,
o replicã de dimensiuni ample emisã de o persoanã
sau un personaj, care îºi exprimã sentimente, gân -
duri, idei etc. 

Existã mai multe tipuri de monolog: povestirea
sau relatarea oralã, descrierea oralã, argumentarea
oralã a unei opinii, discursul unei personalitãþi pu -
blice etc. Pentru ca un monolog sã fie eficient, el
trebuie adecvat la situaþia de comunicare (audi -
toriu, context) ºi la scopul comunicãrii (informa -
rea, argumentarea, divertismentul etc.).

De regulã, un monolog este structurat în trei
pãrþi: introducerea, cuprinsul ºi încheierea. Intro -
du cerea are rolul de a capta atenþia ºi bunãvoinþa
auditoriului. Cuprinsul (partea cea mai întinsã) tre -
buie sã se remarce prin claritatea ideilor, coerenþa
lor, puterea de convingere, accentuarea anumitor
termeni. Încheierea trebuie sã ofere o concluzie.

În timpul susþinerii unui monolog se reco mandã
ca vorbitorul sã stabileascã un contact vizual cu
auditoriul. De asemenea, el nu poate ignora reacþia
ascultãtorului/ ascultãtorilor ºi este necesar sã-ºi
modifice discursul în funcþie de aceasta.

Elementele nonverbale (mimica, gestica, poziþia
corpului) ºi paraverbale (accentul, tona li tatea, pa -
u zele în vorbire, ritmul expunerii) au un rol im -
portant în convingerea auditoriului. Miºcarea
braþelor, privirea, limbajul trupului pot exprima
uneori mai mult decât cuvintele.
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Completeazã urmãtorul formular pentru obþinerea paºaportului: 

COMUNICAREA SCRISĂ

1. COMPLETAREA FORMULARELOR
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2. DESCRIEREA UNUI PRODUS FINIT. INSTRUCÞIUNI DE
FOLOSIRE A UNUI APARAT

În mod obiºnuit, orice produs finit este însoþit de
o fiºã tehnicã necesarã consumatorului pentru a avea
informaþii cu privire la caracteristicile tehnice ale
obiectului, la felul cum acesta se poate utiliza etc.

O fiºã tehnicã trebuie sã fie în aºa fel redactatã,
încât informaþiile oferite (clare, concise) sã poatã fi
înþelese cu uºurinþã de consumator, chiar dacã acesta
nu este familiarizat cu domeniul respectiv. De obicei,
redactarea fiºei este o asociere între un text scris ºi
imagini (scheme) reprezentând produsul finit respectiv.

Este o practicã deja curentã ca fiºa de prezentare
a produsului finit sã fie urmatã de instrucþiunile de
folosire a produsului. Urmãreºte modul cum se
realizeazã aceasta în cazul unei maºini de gãtit.

MAªINA DE GÃTIT

DESCRIEREA GENERALÃ A APARATULUI

Dimensiuni:

Prezentare: 
l Carcasã din tablã de oþel vopsitã
l Grãtar din oþel emailat 
l Plitã din oþel emailat
l Capace arzãtor din oþel emailat
Plitã: 
l Încãrcare termicã a arzãtoarelor:

MAºINA DE GÃTIT CU GAZE CU 4 ARZÃTOARE ºI CU 3
ARZÃTOARE

Cuptor:
l Dimensiuni: Înãlþime: 31 cm

Lãþime: 36,4 cm
Adâncime: 41,0 cm

l Capacitate: 46 dm3

l Încãrcare: Cuptor: 2800 W
l Accesorii: Tavã de fript

Tavã de copt
Grãtar cuptor

PLACA FRONTALÃ

Maºina de gãtit cu gaze cu 3 arzãtoare model ZC 5030

Maºina de gãtit cu gaze cu 4 arzãtoare model ZC 5040

UTILIZARE

PLITA

Fiecare arzãtor este comandat de cãtre un robinet cu
dispozitiv de blocare de siguranþã a cãrui deschidere se
face prin rapãsare ºi rotire spre stânga.

Poziþia închis

Poziþia deschis la maximum

Poziþia economic

Aprindere: Aprinderea se poate face apropiind un
chibrit aprins sau un aprinzãtor de arzãtor, dupã care se
apasã ºi se roteºte butonul spre stânga pânã la poziþia
„deschis la maximum“.
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PREPARATE POZIÞIA BUTONULUI

Cozonaci
Prãjituri cu brânzã

Prãjituri cu mere
Tort, piºcoturi

Biscuiþi, prãjituri subþiri
Pâine

1. Redacteazã o fiºã de descriere a unui produs finit specific do -
meniului tãu de specializare.

2. Redacteazã o fiºã cu instrucþiunile de folosire a produsului res -
pectiv.

EVALUARE CURENTĂ

În cazul în care presiunea de alimentare cu gaze
naturale de la reþea este foarte mare, aprinderea ar zã -
toarelor plitei fiind greoaie din cauza desprinderii flã cã -
rilor, vã recomandãm sã manevraþi butoanele robine -
telor arzãtoarelor la poziþia economic sau la o poziþie
intermediarã între „poziþia economic“ ºi „poziþia
deschis la maximum“.

Este indicat de a alege arzãtorul în funcþie de dia -
metrul vasului utilizat astfel încât flãcãrile sã nu de -
pãºeascã marginile vasului. Diametrele vaselor care pot
fi utilizate pe fiecare arzãtor în parte sunt urmãtoarele:

l arzãtor semirapid 12,30 kw      - min. 180 mm
l arzãtor semirapid 21,70 kw      - min. 120 mm
l arzãtor auxiliar 0,85 kw - min. 80 mm

Este interzisã folosirea vaselor cu baza concavã sau
convexã pe plitã.

CUPTOR

Arzãtorul cuptor este comandat de cãtre un robinet
cu dispozitive de blocare de siguranþã a cãrui deschi -
dere se face prin apãsare ºi rotire spre stânga.

Aprindere: Se deschide uºa cuptorului, se ridica
apoi cãpãcelul care acoperã orificiul de aprindere, se
apropie flacãra unui chibrit sau un aprinzãtor, se apasã
butonul, se roteºte spre stânga pânã la poziþia „deschis
la maximum“. Se verificã dacã arzãtorul este aprins. În
caz de stingere accidentalã a flãcãrilor, se închide robi -
netul ºi se va încerca o nouã aprindere.

Înainte de folosi pentru prima datã cuptorul se va
lãsa sã se încãlzeascã în gol timp de o jumãtate de orã
la poziþia „deschis la maximum“. În cazul folosirii gazului
petrolier lichefiat GPL se recomandã funcþionarea cup to -
rului în gol cu uºa întredeschisã câteva minute. Se pre -
încãlzeºte cuptorul timp de 15 minute la poziþia „deschis
la maximum“, apoi se aduce butonul în poziþia doritã.

Ghid de utilizare a cuptorului: La utilizarea cup -
to rului pentru coacere se va introduce tava de fript sub
grãtarul cuptor (pe care se aºazã tava de copt), pânã la
fund, cu orificiile orientate spre uºa cuptorului.

Din cauza marii varietãþi de materiale din care sunt
executate vasele utilizate de dumneavoastrã (metal, ce -
ra micã, sticlã termorezistentã etc.) indicaþiile date în
tabelul de mai jos sunt orientative. De aceea, experienþa
dumneavoastrã vã va permite sã gãsiþi reglajul optim.
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Departe, undeva, sunt porturi care aºteaptã...
Pe mãri, ca pãsãri albe corãbii se îndreaptã.

Pe þãrmuri, undeva, se-nalþã palmierii...
Se-naripeazã pânza în vântul primãverii.

La poluri, undeva, gheþari sunt ºi morene...
Ce vise cheamã zborul corsarelor carene?

Ning aur, undeva, pãdurile mimozii...
În galbena-nnoptare mai stau visând matrozii...

Prin insuli, undeva, creole au ochi stranii...
Pe punte tot vegheazã sub punte cãpitanii.

O, þarã, undeva, a basmelor arabe!...
Îmbãtrânesc piloþii cãtând în astrolabe.

Golcunda, undeva, Formoza, dorm sub stele...
E greu în inimi dorul, ºi ancorele-s grele.

Rãsare, undeva, Ofirul – ce departe...
Sunt morþi conchistadorii, galerele sunt sparte.

(Ion Pillat, Departe)

Mic dicþionar explicativ
morenã, s.f. – pietriº, nisip, sfãrâmãturi de stânci transportate de gheþari în alunecarea lor.
corsar, s.m. – pirat, hoþ de mare; (aici) adj. – aparþinând unei corãbii care atacã ºi jefuieºte
carenã, s.f. – parte a corpului unei nave, care ºe gãseºte sub linia de plutire
mimozã, s.f. – arbust tropical cultivat, cu flori foarte parfumate
astrolab, s.n. – instrument pentru determinarea poziþiei aºtrilor
Golcunda, s.pr. – oraº ruinat din India
Formoza, s.pr. – denumirea portughezã a insulei Taiwan, situatã lângã coasta de sud-est a

Chinei
Orfir, s.pr. – regiune nelocalizatã cu precizie, situatã, probabil, în nordul Arabiei sau în estul

Africii
conchistador, s.m. – aventurier spaniol pornit sã cucereascã teritorii în America
galerã, s.f. – veche navã cu pânze ºi vâsle mânuite, de obicei, de sclavi sau condamnaþi.

1. Precizeazã care este cuvântul-cheie al textului. 10 p.
2. Ce sugereazã numele proprii Golcunda ºi Formoza. 10 p.
3. Identificã în strofele 2, 3, 4, 5 ºi 6 câte un cuvânt prin care se exprimã în mod diferit

noþiunile de „corabie“/ „corãbier“ . 10 p.
4. Extrage din text un enunþ exclamativ ºi unul interogativ. 10 p.
5. Comenteazã semnificaþia titlului. 10 p.
6. Stabileºte o legãturã/ asemãnare între aceastã poezie ºi Romanþa celor trei corãbii

de Ion Minulescu. 20 p.
7. Numeºte o caracteristicã a genului liric, dedusã din text. 10 p.
8. Numeºte douã trãsãturi ale stilului publicistic. 10 p.

Din oficiu: 10 p.
Total: 100 de puncte

TEST DE EVALUARE PENTRU MODULUL 3
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accent 37
acordul predicatului
cu subiectul 131
antonime 36
autor, narator, cititor 21
basm cult 105
caracterizarea personajului 93
cerere 80
comic 63
completarea formularelor 133
descrierea unui produs finit 134
despãrþirea în silabe 38
dialog 89
discurs 67
epitet 102
eu liric 101
ficþiune 54
gen dramatic 65
gen epic 12
gen liric 101
hiperbolã 54
laitmotiv 102
moduri de expunere 22
monolog 132

motiv 102
nuvelã 112
omonime 83
paronime 81
pleonasm 125
povestire 54
realitate ºi ficþiune 61
repetiþie 102
rezumat 43
schiþã 21
semne de ortografie 87
semne de punctuaþie 85
sinonime 35
situaþia de comunicare 40
stil artistic (beletristic) 32
stil oficial (administrativ) 80
stiluri funcþionale 32
stil publicistic (jurnalistic) 124
stil ºtiinþific 34
temã 12
text argumentativ 68
text ficþional / text nonficþional 54
text jurnalistic 114
text ºtiinþific 26
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CUPRINS

MODULUL 1. ªCOALA

LITERATURÃ
Lumea cãrþilor
Domnul Vucea de Barbu Delavrancea
Bacalaureat de I. L. Caragiale
Texte nonliterare
ªcoala la rãscruce (text ºtiintific)
Lecturã suplimentarã
Corigenþa de Mircea Eliade
La ºcoalã, dar nu rãmânem acolo de Marin Sorescu

LIMBÃ ªI COMUNICARE
Stilurile funcþionale ale limbii române
Stilul artistic (beletristic)
Stilul ºtiintific
Nivelul lexico-semantic
Relaþii semantice: sinonimia, antonimia

Elemente de foneticã
Accentul. Despãrþirea cuvintelor în silabe
Comunicarea
Situaþia de comunicare. Elementele situaþiei de comunicare
Comunicarea scrisã

Rezumatul
Test de evaluare

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 Lapuºneanul de Costache Negruzzi
LIMBÃ ªI COMUNICARE
Stilurile funcþionale ale limbii române
Stilul oficial (administrativ)
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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

MODULUL 3. AVENTURÃ, CÃLÃTORIE

LITERATURÃ
Lumea cãrþilor
Romanþa celor trei corãbii de Ion Minuleseu
Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangã
Texte nonliterare
Descoperindu-l pe Columb de John Noble Wilford (text jurnalistic)
Lecturã suplimentarã
Potopul, Încetarea potopului (Vechiul Testament, Facerea)
[Legenda lui Neculai Milescu Spãtariul] de Ion Neculce
Cu bastonul prin Bucureºti de Tudor Arghezi

LIMBÃ ªI COMUNICARE
Stilurile funcþionale ale limbii române
Stilul publicistic (jurnalistic)
Nivelul lexico-semantic
Erori semantice: pleonasmul
Nivelul morfosintactic
Enunþuri enunþiative, interogative, exclamative, 
neexclamative
Acordul predicatului cu subiectul
Comunicarea oralã
Monologul

Comunicarea scrisã
Completarea formularelor
Descrierea unui produs finit. Instrucþiuni de folosire a unui aparat
Test de evaluare


