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1 Joc [i joac\
Alfred Downing Fripp, Privind la pe[ti

LITERATUR|
„LUMEA
CA SPECTACOL ”
Ion Creang\,
Amintiri din copil\rie
LITERATURA —
JOC AL CREATIVIT|ÞII
ARTISTICE
Tudor Arghezi,
Hor\ de b\ie]i
„P|PU{|RII LITERARE”
Eugen Ionescu,
Elegie pentru
p\pu[a cu t\râ]e
POEZIA LUDIC|
Lewis Carroll,
Bâzdâbocul

FICÞIUNE {I REALITATE
JOCUL CA METAFOR|
A EXISTENÞEI
Lucian Blaga,
Hronicul [i cântecul
vârstelor

ELEMENTE DE
COMUNICARE {I LIMB|
Comunicarea. Comunicarea
verbal\
Tipuri de texte
Comicul
Elemente verbale ale comunic\rii

„LUMEA CA SPECTACOL”
(PRE)TEXT

ION CREANG|
(1837–1889)

S-a n\scut la Humuleºti,
`n 10 iunie 1839, „din p\rin]i români: ªtefan a lui
Petrea Ciubotariul din Humuleºti ºi so]ia sa, Smaranda, n\scut\ (David)
Creang\, din satul Pipirig,
jude]ul Neam]ului”, o familie ce pre]uia ºtiin]a de
carte. Aceasta o va determina pe Smaranda s\-ºi
doreasc\ cu ardoare ca
b\iatul s\ fie dat la ºcoal\
[i s\-[i continue `nv\]\tura.
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Ap\rute din cele mai vechi timpuri, jocurile
sunt activit\]i desf\[urate dup\ anumite reguli.
Solicitând pasiune, iscusin]\, imagina]ie [i perseveren]\, jocurile devin, `n varietatea [i complexitatea lor, atât de atr\g\toare [i de provocatoare,
`ncât oamenii `[i petrec o bun\ parte din timp
`nv\]ând s\-[i foloseasc\ priceperile, deprinderile
[i cuno[tin]ele impuse de aceste jocuri.
~ncerca]i s\ defini]i jocul. Explica]i `n cel mult
zece enun]uri ce reprezint\ pentru voi jocul.
Numi]i [i descrie]i unul dintre tipurile de jocuri
preferate de voi:
• jocuri de copii • jocuri competi]ionale • jocuri
strategice • c\r]ile de joc • jocurile cu ]inte •
jocurile cu zaruri • jocurile cu hârtie [i creion •
jocurile de mas\ • jocurile electronice • jocurile
de bibliotec\.

AMINTIRI DIN COPIL|RIE
de ION CREANG|
(fragment)
II
Nu [tiu al]ii cum sunt, dar eu, când m\ gândesc la
locul na[terii mele, la casa p\rinteasc\ din Humule[ti,
la stâlpul hornului unde lega mama o [far\ cu motocei la cap\t, de cr\pau mâ]ele jucându-se cu ei, la
prichiciul vetrei cel humuit, de care m\ ]ineam când
`ncepusem a merge cop\cel, la cuptiorul pe care m\
ascundeam, când ne jucam noi b\ie]ii de-a mijoarca,

JOC {I JOAC|

Copil\ria ºi-o petrece `n
Humuleºti, sat aºezat la
r\scruce de drumuri dintre munte [i locurile mai
joase ale Moldovei. Ion
Creang\ deprinde primele
no]iuni de ºcoal\ „dup\
moda veche”, pe lâng\
biserica satului, cu tân\rul
dasc\l de biseric\ Vasile a
Ilioaiei, numit de copii
„b\di]a Vasile”. Observând
buna memorie a b\iatului
[i u[urin]a de a citi, bunicul David l-a trimis pe
Ionic\, `mpreun\ cu fiul
s\u mai mic, Dumitru, la
Broºteni, la ºcoala condus\ de profesorul Nanu.
Re`ntors acas\, prin 1853,
este `nscris la ªcoala Domneasc\ din Târgu-Neam],
unde `l are ca `nv\]\tor pe
originalul c\lug\r Isaia
Teodorescu, eroul din
Popa Duhu. ~n scriptele
ºcolii figura cu numele de
ªtef\nescu Ion. ~n 1854
frecventeaz\ „ºcoala de
catihe]i”, recent `nfiin]at\
la F\lticeni. Aici se produce o schimbare de
nume: tân\rul este `nscris
`n catalog ca Ion Creang\.
Dup\ desfiin]area acestei
[coli, Creang\ a primit sfatul [i recomandarea de a
merge la Seminarul Teologic „Veniamin Costache”
de la Iaºi. ~ºi termin\ studiile din primul ciclu seminarial, devenind diacon.
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[i la alte jocuri [i juc\rii pline de hazul [i farmecul
copil\resc, parc\-mi salt\ [i acuma inima de bucurie!
{i, Doamne, frumos era pe atunci, c\ci [i p\rin]ii, [i
fra]ii, [i surorile `mi erau s\n\to[i, [i casa ni era
`ndestulat\, [i copiii [i copilele megie[ilor erau de-a
pururea `n petrecere cu noi [i toate `mi mergeau dup\
plac, f\r\ leac de sup\rare, de parc\ era toat\ lumea a
mea!
{i eu eram vesel ca vremea cea bun\ [i sturlubatic
[i copil\ros ca vântul `n tulburarea sa.
{i mama, care era vestit\ pentru n\zdr\v\niile sale,
`mi zicea cu zâmbet uneori, când `ncepea a se ivi
soarele dintre nouri dup\ o ploaie `ndelungat\: „Ie[i,
copile cu p\rul b\lan, afar\ [i râde la soare, doar s-a
`ndrepta vremea”. {i vremea se `ndrepta dup\ râsul
meu...
{tia, vezi bine, soarele cu cine are de-a face, c\ci
eram feciorul mamei, care [i ea cu adev\rat c\ [tia a
face multe [i mari minun\]ii: alunga nourii cei negri
de pe deasupra satului nostru [i ab\tea grindina `n
alte p\r]i, `nfigând toporul `n p\mânt afar\, dinaintea
u[ii; `nchega apa numai cu dou\ picioare de vac\, de
se `ncrucea lumea de mirare; b\tea p\mântul sau
p\retele sau vrun lemn, de care m\ p\leam la cap, la
mân\ sau la picior, zicând: „Na, na!” [i `ndat\-mi trecea durerea... Când vuia `n sob\ t\ciunele aprins, care
se zice c\ face a vânt [i vreme rea, sau când ]iuia
t\ciunele, despre care se zice c\ te vorbe[te cineva de
r\u, mama `l mustra acolo `n vatra focului, [i-l buchisa
cu cle[tele, s\ se mai potoleasc\ du[manul. {i mai
mult decât atâta: oleac\ ce nu-i venea mamei la
socoteal\ c\ut\tura mea, `ndat\ preg\tea, cu degetul
`mb\lat, pu]in\ tin\ din colbul adunat pe opsasul
`nc\l]\rii; ori mai `n grab\ lua funingin\ de la gura
sobei, zicând: „Cum nu se dioache c\lcâiul sau gura
sobei, a[a s\ nu mi se dioache copila[ul!” [i-mi f\cea
apoi câte un benchi boghet `n frunte ca s\ nu-[i
pr\p\deasc\ odorul!... [i altele multe `nc\ f\cea.
A[a era mama `n vremea copil\riei mele, plin\ de
minun\]ii, pe cât mi-aduc aminte; [i-mi aduc bine
aminte, c\ci bra]ele ei m-au leg\nat, când `i sugeam
]â]a cea dulce [i m\ alintam la sânu-i gângurind [i
uitându-m\ `n ochii ei cu drag! {i sânge din sângele ei
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Prin septembrie 1858 se
`nscrie la „ªcoala preparandal\”, un fel de „fabric\
de `nv\]\tori” improvizat\,
de unde este admis din
8 ianuarie 1864 la ªcoala
Normal\ de la Trei Ierarhi,
condus\ de T. Maiorescu.
Este remarcat pentru sârguin]a dovedit\ ºi pentru
voca]ia pedagogic\. Primeºte o suplinire la clasa I
a ªcolii de aplica]ie, unde
este titularizat la 2 noiembrie 1864. Public\ o serie
de manuale didactice. La
15 iunie 1872 „este exclus
dintre clericii altarului” [i
se mut\ la marginea
Þic\ului din Iaºi, unde,
obligat de o serie de greut\]i, `ºi deschide un debit
de tutun. ~n 1874, T. Maiorescu `l re`ncadreaz\ `n
`nv\]\mânt, oferindu-i-se
un post de institutor la o
[coal\ de b\ie]i.
Ajuns la vârsta de treizeci ºi opt de ani, Creang\
se `nf\]iºeaz\ drept un
mare scriitor, dar geniul
s\u creator a fost descoperit de M. Eminescu, pe
atunci revizor ºcolar la Iaºi
ºi Vaslui. Povestitorul este
introdus de c\tre poet `n
cenaclul „Junimii”, inaugurându-[i ciclul de Pove[ti
cu lectura povestirii Soacra
cu trei nurori, publicat\
apoi `n „Convorbiri literare” (1 octombrie 1875).
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[i carne din carnea ei am `mprumutat, [i a vorbi de la
dânsa am `nv\]at. Iar `n]elepciunea de la Dumnezeu,
când vine vremea de a pricepe omul ce-i bine [i ce-i
r\u.
Dar vremea trecea cu am\gele [i eu cre[team pe
nesim]ite, [i tot alte gânduri `mi zburau prin cap [i alte
pl\ceri mi se de[teptau `n suflet, [i `n loc de `n]elepciune, m\ f\ceam tot mai neastâmp\rat [i dorul meu era
acum nem\rginit; c\ci sprin]ar [i `n[el\tor este gândul
omului, pe ale c\ruia aripi te poart\ dorul necontenit
[i nu te las\ `n pace, pân\ ce intri `n mormânt.
~ns\ vai de omul care se ia pe gânduri! Uite, cum
te trage pe furi[ apa la adânc, [i din veselia cea mai
mare cazi deodat\ `n uricioasa `ntristare.
Hai mai bine despre copil\rie s\ povestim, c\ci ea
singur\ este vesel\ [i nevinovat\. {i drept vorbind,
acesta-i adev\rul.
Ce-i pas\ copilului, când mama [i tata se gândesc la
neajunsurile vie]ii, la ce poate s\ le aduc\ ziua de
mâine, sau c\-i fr\mânt\ alte gânduri pline de `ngrijire. Copilul `nc\lecat pe b\]ul s\u gânde[te c\ se afl\
c\lare pe un cal de cei mai stra[nici, pe care alearg\
cu voie bun\, [i-l bate cu biciul, [i-l strune[te cu tot
dinadinsul, [i r\cne[te la el din toat\ inima, de-]i ie
auzul; [i de cade jos, crede c\ l-a trântit calul, [i pe b\]
`[i descarc\ mânia `n toat\ puterea cuvântului...
A[a eram eu la vârsta cea fericit\, [i a[a cred c\ au
fost to]i copiii, de când `i lumea asta [i p\mântul,
m\car s\ zic\ cine ce-a zice.
Când mama nu mai putea de obosit\ [i se l\sa câte
oleac\ ziua s\ se hodihneasc\, noi b\ie]ii tocmai atunci r\dicam casa `n slav\. Când venea tata noaptea
de la p\dure din Dumesnicu, `nghe]at de frig [i plin
de promoroac\, noi `l sp\riam s\rindu-i `n spate pe
`ntuneric. {i el, cât era de ostenit, ne prindea câte pe
unul, ca la baba-oarb\, ne r\dica `n grind\, zicând:
„Tâta mare!” [i ne s\ruta mereu pe fiecare. Iar dup\
ce se aprindea opai]ul [i tata se punea s\ m\nânce,
noi scoteam mâ]ele de prin ocni]e [i cotru]\ [i le
floc\iam [i le [motream dinaintea lui, de le mergea
colbul; [i nu puteau sc\pa bietele mâ]e din mâinile
noastre pân\ ce nu ne zgâriau [i ne stupeau ca pe noi.

JOC {I JOAC|

~n revista junimist\ v\d
lumina tiparului [i alte
povestiri, apoi primele
dou\ p\r]i din Amintiri din
copil\rie (1881), partea a
treia ap\rând `n num\rul
din 1 martie 1882 al revistei junimiste. ~n 1877, pe
când lucra la „povestea”
despre Harap-Alb, sufer\
prima criz\ de epilepsie.
Dup\ 1884, boala „fratelui
Mihai” va contribui tot mai
adânc la agravarea propriei s\n\t\]i. ~n 1887
renun]\ la `nv\]\mânt ºi
solicit\ pensionarea. Boala
i se agraveaz\. La 31 decembrie 1889, `n noaptea
de Anul Nou, povestitorul
se stinge din via]\.

Nicolae Vermont, Botezul
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— ~nc\ te ui]i la ei, b\rbate — zicea mama — [i li
dai paièle! a[\-i? Ha, ha! bine v-au mai f\cut,
pughibale spurcate ce sunte]i! C\ nici o lighioaie nu
se poate aciua pe lâng\ cas\ de r\ul vostru. Iac\, dac\
nu v-am s\celat ast\zi, face]i otrocol prin cele mâ]e [i
da]i la om ca cânii prin b\]. |ra! D-apoi ave]i la [tiin]\
c\ v\ prea `ntrece]i cu dediochiul. Acu[ ieu varga din
coard\ [i v\ croiesc de v\ merg peticile.
— Ia las\-i [i tu, m\i nevast\, las\-i c\ se bucur\ [i
ei de venirea mea, zicea tata, dându-ne hu]a. Ce le
pas\: lemne la trunchi sunt; sl\nin\ [i f\in\ `n pod
este de-a volna; brânz\ `n putin\, aseminea; curechi
`n poloboc, slava Domnului! Numai de-ar fi s\n\to[i
s\ m\nânce [i s\ se joace acum cât `s mititei, c\ le-a
trece lor zburd\ciunea, când or fi mai mari [i i-or lua
grijile `nainte; nu te teme c\ n-or sc\pa de asta. {-apoi
nu [tii c\ este o vorb\: Dac\-i copil, s\ se joace; dac\-i
cal, s\ trag\; [i dac\-i pop\, s\ ceteasc\...
— Þie, omule — zise mama — a[a ]i-i a zice, c\ nu
[ezi cu dân[ii `n cas\ toat\ ziulica s\-]i scoat\ peri
albi, mânca-i-ar p\mântul s\-i m\nânce, Doamne
iart\-m\! De-ar mai veni vara s\ se mai joace [i pe-afar\ c\ m-am s\turat de ei ca de mere p\dure]e. Câte
dr\c\rii le vin `n cap, toate le fac. Când `ncepe a toca
la biseric\, Zahei al t\u cel cuminte fuga [i el afar\ [i
`ncepe a toca `n stative, de pârâie p\re]ii casei [i
duduie fere[tile. Iar strop[itul de Ion, cu talanca de la
oi, cu cle[tele [i cu v\trariul, face o hodorogeal\ [i un
t\r\boi, de-]i ie auzul; apoi `[i pune câte o ]oal\ `n
spate [i câte-un coif de hârtie `n cap [i cânt\ „aliluiia
[i Doamne miluie[te, popa prinde pe[te”, de te scot
din cas\. {i asta `n toate zilele de câte dou\-trei ori,
de-]i vine câteodat\ s\-i co[e[ti `n b\taie, dac-ai sta s\
te potrive[ti lor.
— ... Poi d\, m\i femeie, tot e[ti tu bisericoas\, de
s-a dus vestea; `ncaltea ]i-au f\cut [i b\ie]ii biseric\
aici pe loc, dup\ cheful t\u; m\car c\-]i `ntr\ biserica
`n cas\, de departe ce-i... De-amu pune]i-v\ pe f\cut
privigheri de toat\ noaptea [i parascovenii câte v\
place, m\i b\ie]i, dac\ vi-i voia s\ v\ deie m\-ta `n
toate zilele numai colaci de cei un[i cu miere de la
Patruzeci de sfin]i [i coliv\ cu miez de nuc\.
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Femei torcând. Ilustra]ie de K. Hielscher

— Ei, apoi! minte ai, omule? M\
mieram eu de ce-s [i ei a[a de cumin]i,
mititeii; c\ tu le dai nas [i le ]ii hangul. Ia
prive[te-i cum stau to]i treji [i se uit\
]int\ `n ochii no[tri, parc\ au de gând s\
ne zugr\veasc\. Ian s\-i fi sculat la
treab\, [-apoi s\-i vezi cum se codesc, se
drâmboiesc [i se sclifosesc, zise mama.
Hai! la culcat, b\ie]i, c\ trece noaptea;
vou\ ce v\ pas\, când ave]i de mâncare
sub nas!
{i dup\ ce ne culcam cu to]ii, noi
b\ie]ii, ca b\ie]ii, ne luam la hârjoan\ [i
nu puteam adormi de incuri, pân\ ce era
nevoit\ biata mama s\ ne fac\ musai
câte un [urub – dou\ prin cap, [i s\ ne
deie câteva tapangele la spinare. {i tata,
s\turându-se câteodat\ de atâta g\l\gie,
zicea mamei:
— Ei taci, taci! ajung\-]i de-amu,
herghelie! {tiu c\ doar nu-s babe s\ chiroteasc\ din picioare!
~ns\ mama ne mai da atunci câteva
pe deasupra [i mai `ndesate, zicând:
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— Na-v\ de cheltuial\, ghiavoli ce
sunte]i! Nici noaptea s\ nu m\ pot
hodihni de incotele voastre?
{i numai a[a se putea lini[ti biata
mam\ de r\ul nostru, biat\ s\ fie de
p\cate! {-apoi socoti]i c\ se mântuia
numai cu atâta? Þ-ai g\sit! A doua zi
des-diminea]\ le `ncepeam din cap\t. {i
iar lua mama n\na[a din coard\ [i iar ne
jn\p\ia, dar noi parc\ bindiseam de
asta?... Vorba ceea:
Pielea rea [i r\p\noas\:
Ori o bate, ori o las\.
{i câte nu ne venea `n cap, [i câte nu
f\ceam cu vârf [i `ndesate, mi-aduc
aminte, de parc\ acum mi se `ntâmpl\.
Mai pas\ de ]ine minte de toate cele
[i acum a[a, dac\ te sluje[te capul, bade
Ioane!
(Ion Creang\,
Poveºti, amintiri, povestiri,
Editura Minerva, Bucureºti,
1975 — Patrimoniu)

JOC {I JOAC|
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LUMEA SATULUI —
„DORUL DE HUMULE{TI”
Universul
Amintirilor din copil\rie
Lumea satului, fundal al
evolu]iei protagonistului
„~ntoarcerea la origine”:
„o posibilitate de a `nnoi [i
regenera existen]a celui
care o `ntreprinde”
(Mircea Eliade)
Casa p\rinteasc\: loc
privilegiat al copil\riei
(spa]iu ocrotitor; „spa]iucuib” — Vl. Streinu)

1. Preciza]i coordonatele spa]iului-cadru `n care se
desf\[oar\ ac]iunea din fragmentul literar dat.
2. Argumenta]i `n cel mult 5 enun]uri ce reprezint\, `n viziunea autorului, lumea satului.
3. Identifica]i detaliile `n m\sur\ s\ reconstituie
atmosfera din anii copil\riei `n fragmentul literar studiat.
Satul, `ntâmpl\rile [i oamenii reprezint\, `n evocarea scriitorului, o proiec]ie `n imagine obiectiv\ a
unui dor de copil\rie [i de locurile acesteia, fabulosul `mbinându-se cu istoricul. ~n Amintiri din
copil\rie, Ion Creang\ a amestecat via]a cu fic]iunea,
materialul documentar, etnografic stând al\turi de
imagini artistice de o frapant\ originalitate, de caractere individualizate, desf\[urate `ntr-un spa]iu [i un
timp al lor.

COPIL|RIA — SPAÞIU AL JOCULUI

Spa]iul imaginar
Tema: „un material primar de baz\”
(Ph. Chardin)
Fic]iunea: reprezentare
produs\ de imagina]ia
cuiva f\r\ corespondent în
realitate. Calitatea ei de a
sugera întâmpl\ri adev\rate, cele înf\]i[ate reprezentând de fapt o pl\smuire a imagina]iei.

1. Identifica]i patru-cinci elemente prin care s\ stabili]i prezen]a, `n acest fragment, a temei jocului.
2. Descoperi]i, `n acest context, motivele literare
`n jurul c\rora este construit textul.
3. Explica]i, din aceast\ perspectiv\, titlul operei
literare Amintiri din copil\rie de Ion Creang\. Ave]i
`n vedere [i urm\toarea opinie critic\:
„~n Amintirile lui Creang\ nu este nimic individual, cu caracter de confesiune ori de jurnal. Creang\
poveste[te copil\ria copilului universal.”
(G. C\linescu)
4. Ce rela]ie pute]i stabili `ntre tema Amintirilor
din copil\rie [i spa]iul `n care este plasat\ ac]iunea
din aceast\ oper\ literar\?
5. Identifica]i principalele teme `n func]ie de care
se organizeaz\ universul fic]ional din Amintiri din
copil\rie de Ion Creang\.
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Autor: creator al unei
opere literare, persoana ce
semneaz\ cartea [i a c\rei
via]\ se desf\[oar\ în afara
lumii evocate de ea.
Narator: povestitor (element în constituirea discursului), ipostaz\ literar\
a autorului real, a c\rui
via]\ se desf\[oar\ numai
în lumea creat\ de autor.

Identitatea autor–narator poate fi `ntâlnit\ `n
genul memorialistic — `n
amintiri, jurnal etc.
Autobiografia: specie a
literaturii memorialistice
cuprinzând povestirea propriei vie]i de c\tre o personalitate literar\, artistic\, istoric\, politic\ etc.
Poate lua aspect de roman.

{t. Dimitrescu, Târg la S\li[te
(fragment)
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MOTIVUL [i TEMA: no]iuni fundamentale care
denumesc aspecte esen]iale ale structurii operei literare.
Tema (fr. thème, lat. lit. thema, „subiect” de
discu]ie, de tratat `ntr-o lucrare) reprezint\ un
aspect general al realit\]ii surprins artistic `n opera
literar\ (natura, dragostea, destinul, copil\ria, avari]ia etc.). „Conceptul de tem\, spune Toma[evski,
este unul de `nsumare, de unificare a materialului
lexical al lucr\rii.” „Motivele se coreleaz\ `ntre ele,
constituind ]es\tura tematic\ a lucr\rii.” (B. Toma[evski, Teoria literaturii. Poetica)
Toate elementele constructive ale operei literare
contribuie la configurarea temelor. Tema `[i subordoneaz\, de obicei, motivele, dar `n opera literar\ de
mic\ `ntindere se `ntâmpl\ ca tema [i motivul s\
coincid\.

JOCUL — UN MOD DE EXISTENÞ|
1. ~n]eleas\ ca stare de maxim\ libertate [i fericire, copil\ria este o vârst\ care se confund\ cu jocul.
Selecta]i, din textul studiat, secven]ele care ilustreaz\
diferite ipostaze ale jocului.
2. Cum v\ explica]i pl\cerea pentru joc a copiilor?
Numi]i câteva dintre jocurile specifice copil\riei voastre, eviden]iind, unde e cazul, `nsu[irile pe care o
parte dintre conven]iile acestor jocuri le solicit\ participan]ilor.
3. Alc\tui]i familia lexical\ a substantivelor
copil\rie [i joc.
„Într-o lume ca spectacol, povestitorul î[i asum\
rolul celui ce parcurge drumul ini]ierii în cunoa[terea cosmosului totalizant al obiectelor [i
fiin]elor [...]. Actul înscen\rii devine o reeditare a
existen]ei anterioare, gesturile se ritualizeaz\, universul dobânde[te candoarea [i puritatea lumii primare, toate acestea ca reflex al unei promisiuni de
libertate pe care o ofer\ jocul.”
(Constantin M. Popa)

JOC {I JOAC|
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JOCURI {I JUC|RII
Mitul este o povestire
fabuloas\ care cuprinde
credin]e ale popoarelor
antice despre originea universului [i a fenomenelor
naturii, despre evenimente petrecute `n timpuri
arhaice, despre zei [i eroi
legendari etc.
Tr\s\turi definitorii:
— Mitul este o poveste al
c\rei subiect se refer\ la
un eveniment creator petrecut la `nceputul lumii.
— Faptele relatate se caracterizeaz\ prin permanen]\ (timpul mitic) [i
repetabilitate (timpul istoric).
— Personajele mitice sunt
f\pturi supranaturale (zei,
semizei, eroi etc.).
— Miturile au valoare explicativ\ (de exemplu,
explic\ fenomene ale naturii).
— Mitul se `nrude[te cu
literatura.

1. Citi]i cu aten]ie textul urm\tor:
„Când venea tata noaptea de la p\dure din Dumesnicu, `nghe]at de frig [i plin de promoroac\, noi `l
sp\riam s\rindu-i `n spate pe `ntuneric. {i el, cât era
de ostenit, ne prindea câte pe unul, ca la baba-oarba,
ne r\dica `n grind\, zicând: «Tâta mare!» [i ne s\ruta
mereu pe fiecare. Iar dup\ ce se aprindea opai]ul [i
tata se punea s\ m\nânce, noi scoteam mâ]ele de prin
ocni]e [i cotru]\ [i le floc\iam [i le [motream dinaintea lui, de le mergea colbul; [i nu puteau sc\pa bietele
mâ]e din mâinile noastre pân\ ce nu ne zgâriau [i ne
stupeau ca pe noi.
— ~nc\ te ui]i la ei, b\rbate — zicea mama — [i li
dai paiele! a[\-i? ha, ha! bine v-au mai f\cut, pughibale
spurcate ce sunte]i! C\ nici o lighioaie nu se poate
aciua pe lâng\ cas\ de r\ul vostru. Iaca, dac\ nu v-am
s\celat ast\zi, face]i otrocol prin cele mâ]e [i da]i la
om ca cânii prin b\]. Acu[ ieu varga din coard\ [i v\
croiesc de v\ merg peticele!
— Ia las\-i [i tu, m\i nevast\, las\-i c\ se bucur\ [i
ei de venirea mea, zicea tata, dându-ne hu]a.”
a) Selecta]i din acest fragment elementele referitoare la copil\rie [i la anumite forme de manifestare
a acesteia. Ce forme ale jocului apar `n acest text?
b) Exprima]i-v\ p\rerea cu privire la reac]ia
p\rin]ilor fa]\ de jocurile copiilor.
c) Transforma]i `n vorbire indirect\ schimbul de
replici dintre p\rin]ii lui Nic\.
2. G\si]i câte un sinonim pentru cuvintele subliniate `n textul de mai jos:
„Hai mai bine despre copil\rie s\ povestim, c\ci ea
singur\ este vesel\ [i nevinovat\.”
3. Indica]i patru expresii / locu]iuni care s\
con]in\ cuvântul joc. Folosi]i, `n acest sens, defini]ia
acestui cuvânt, a[a cum apare `n Dic]ionarul explicativ al limbii române (DEX).
4. Explica]i `n]elesul expresiei: „ridicam casa `n
slav\”.
5. Preciza]i sensurile pe care Ion Creang\ le
atribuie cuvintelor subliniate `n contextele urm\toare:
11
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Mitul este o nara]iune
care are `n centru un
eveniment creator plasat
la `nceputuri, dar f\r\ o
determinare temporal\
precis\ (aatemporal) datorit\ marii lui puteri de
generalizare [i repetare.
Amintiri din copil\rie
este o oper\ `n mare parte
de fic]iune. Episoadele,
imprecise ca datare, sunt
n\scocite `n scopul de a
produce haz. Accentul nu
cade pe epic, ci pe reprezentarea dramatic\.
Amintirea: specie a genului epic `n proz\, apar]inând literaturii memorialistice, cuprinzând `ntâmpl\ri tr\ite, impresii
din via]a scriitorului. Amintirile se bazeaz\ pe
m\iestria artistic\ a scriitorului `n evocarea diferitelor `ntâmpl\ri, neurm\rind oglindirea cronologic\ a `ntregii lui vie]i, ci
prezentarea discontinu\ a
anumitor etape, momente
din via]a acestuia.
Punctul de vedere (viziunea): optica sau perspectiva din care sunt `nf\]i[ate
evenimentele ce compun
universul fictiv al unei
operei literare. Reprezint\
un reper fundamental pentru cititor, pentru `n]elegerea ºi interpretarea faptelor narate.
12

a) „Dac\-i copil, s\ se joace, dac\-i cal, s\ trag\...”
b) „Dac\ te-ai b\gat `n joc, trebuie s\ joci.”
6. Alc\tui]i:
a) patru contexte `n care derivate ale cuvintelor
copil [i joc s\ fie folosite, pe rând, ca adjective [i ca
substantive;
b) dou\ enun]uri cu expresii sau locu]iuni verbale
care s\ aib\ `n structura lor cuvântul joc.
„Scriitori ca Creang\ nu pot ap\rea decât acolo
unde cuvântul e b\trân, greu de sub`n]elesuri,
aproape echivoc [i unde experien]a s-a condensat `n
formule nemi[c\toare, tuturor cunoscute, a[a `ncât
opera literar\ s\ fie aproape numai o reaprindere a
unor elemente tocite de uz. Era mai firesc ca un astfel de scriitor de cuvinte s\ r\sar\ peste câteva
veacuri, `ntr-o epoc\ de umanism românesc. N\scut
cu mult mai devreme, Creang\ s-a ivit acolo unde
exist\ o tradi]ie veche [i deci [i un fel de erudi]ie, la
sat, [i `nc\ la satul de munte de dincolo de Siret, unde
poporul e neamestecat [i p\str\tor [i-[i exprim\
experien]a impersonal [i aforistic...
Exist\ latent, `n popor, mii de Creang\: unul singur pân\ acum a sublimat mesajul lor.
Creang\ este o expresie monumental\ a naturii
umane `n ipostaza ei istoric\ ce se nume[te poporul
român sau, mai simplu, e poporul român `nsu[i, surprins `ntr-un moment de genial\ expansiune. Ion
Creang\ este, de fapt, un anonim.”
(G. C\linescu, Ion Creang\: Via]a [i opera)

JOCUL — ~NTRE TRADIÞIE {I MAGIE
1. Transcrie]i din opera literar\ Amintiri... (capitolele I–IV) cel pu]in patru-cinci secven]e `n care sunt
descrise diferite jocuri [i `ntâmpl\ri.
2. Defini]i copil\ria ca spa]iu al jocului [i al spiritului creator. Explica]i, `n acest sens, rolul compara]iilor din textul urm\tor `n eviden]ierea intensit\]ii
jocului la vârsta copil\riei:

JOC {I JOAC|

Se poate vorbi despre:
a) viziunea obiectiv\:
relatarea evenimentelor
exclude orice implicare a
celui care poveste[te;
nara]iunea poate fi atât la
persoana I, cât [i la persoana a III-a (la persoana I,
naratorul este doar un
martor al evenimentelor,
f\r\ s\ se implice);
b) viziunea subiectiv\:
relatarea evenimentelor
este `nso]it\ [i de informa]ii despre narator; dac\
povestirea este la persoana
I, naratorul este protagonist (particip\ la ac]iune);
dac\ povestirea este la persoana a III-a, pe lâng\ narator apare [i un personaj `n
con[tiin]a c\ruia se reflecpert\ celelalte personaje (p
sonaj reflector), din perspectiva c\ruia lu\m cuno[tin]\ de lumea evocat\.

1

„{i eu eram vesel ca vremea cea bun\ [i sturlubatic [i copil\ros ca vântul `n turbarea sa.”
Observa]i:
a) copil\ria: stare de libertate [i de fericire;
b) varietatea jocurilor ca forme de manifestare a
umanismului;
c) dimensiunea jocului `n evocarea copil\riei;
d) sentimentul de fericire ce domin\ evoc\rile
despre copil\rie [i jocuri;
e) rolul lexicului [i al unor procedee artistice `n
conturarea unor spa]ii de via]\ specifice copil\riei.
Operele literare sunt crea]ii care apar]in literaturii, art\ realizat\ prin cuvânt. Principala caracteristic\ a unei opere literare este transfigurarea artistic\
a elementelor realit\]ii cu scopul sensibiliz\rii `n
plan afectiv a celor c\rora li se adreseaz\. Opera literar\ se define[te ca o sintez\ `ntre un con]inut (elementele realit\]ii transfigurate subiectiv) [i o form\
(modul de organizare a con]inutului). Aceasta se
realizeaz\ printr-un limbaj specific, prin excelen]\
artistic, sprijinit `ndeosebi pe sensuri figurate. O caracteristic\ important\ a operei literare o constituie
prezen]a imaginilor artistice (poetice) [i a figurilor
de stil.
Literatur\: totalitatea scrierilor dintr-o limb\ sau
din toate limbile ºi din toate domeniile (literatur\
ºtiin]ific\, literatur\ de specialitate). Literatura
na]ional\ desemneaz\ ansamblul operelor literare
ale unui popor, scrise `n limba na]ional\ a acestuia.
Literatura universal\ include valorile literaturilor
na]ionale, operele cele mai reprezentative pentru
fiecare dintre aceste literaturi.

Scoar]\ româneasc\ de la 1850
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„TEORIA JOCURILOR” —
~NTRE JOCURI {I JUC|RII
Jocul — manifestare
spontan\ a instinctului
ludic. Importan]a jocului
`n l\rgirea „cercurilor concentrice ale cunoa[terii.
Orice joc este `n primul
rând [i mai presus de toate
o ac]iune liber\.”
(Johan Huizinga)
Formule ludic-infantile
Roger Caillois
(1913–1979)
Scriitor [i eseist francez.
Autor a numeroase lucr\ri
pe teme sociale, culturale
[i literare.

A. Paidia („ceea ce ]ine
de copil”; joac\, divertisment)

B. Ludus
(ludic: fr. ludique; lat. ludus „referitor la jocuri”)
• ludus, ludere, „joc, a
juca”; • iocus, iocari, „joc,
a juca”

14

1. „Prezent pretutindeni `n oper\, jocul are valoarea unei categorii estetice. Func]ia ludicului [...] este
poten]at\ de libertatea spiritului creator. Jucându-se,
copilul descoper\ m\re]ia crea]iei, dar [i `nva]\, la
rându-i, s\ construiasc\ prin imagina]ie o lume.”
(Constantin M. Popa)
Sus]ine]i afirma]ia de mai sus prin selectarea unor
secven]e sugestive prin interesul eroului Amintirilor
din copil\rie fa]\ de cele mai diverse forme de joc:
• joaca de-a biserica • joaca de-a calul • jocurile
`nainte de culcare • jocurile de la sc\ldat • jocurile
de-a baba-oarba • jocurile de la hor\ sau de la [ez\tori etc.
Ca tip de manifestare spontan\ a instinctului
ludic, jocul este definit de Roger Caillois (`n Teoria
jocurilor) cu termenul de paidia, `n m\sur\ s\
exprime, cu alte cuvinte, exuberan]a fericirii, puterea de improviza]ie [i veselia, nevoia de agita]ie, de
vacarm:
„La o extremitate domne[te aproape f\r\ s\-[i
`mpart\ domnia cu nimeni un principiu comun de
divertisment, de turbulen]\, de improviza]ie liber\ [i
de `ncântare f\r\ griji, prin care se manifest\ o oarecare fantezie necontrolat\ care se poate desemna
sub numele de paidia.
La extremitatea opus\, aceast\ exuberan]\
pozna[\ [i spontan\ este aproape `n `ntregime
absorbit\, `n orice caz disciplinat\, de o tendin]\
complementar\, invers\ sub unele aspecte, dar nu
sub toate, naturii sale anarhice [i capricioase: o
nevoie crescând\ de a o supune unor conven]ii arbitrare, imperative [i dinadins jenante, de a contrazice
tot mai mult, ridicând f\r\ `ncetare `n fa]a ei [icane
tot mai stânjenitoare, `n scopul de a-i `ngreuna ajungerea la rezultatul dorit. Acesta r\mâne perfect
inutil, cu toate c\ pretinde o cantitate mereu mai
mare de eforturi, r\bdare, `ndemânare sau ingeniozitate. Numesc ludus acest al doilea component.”

JOC {I JOAC|

1

Propunând o clasificare a jocurilor `n „multitudinea [i varietatea infinit\” a acestora, R. Caillois
distinge „patru rubrici principale, dup\ cum `n aceste jocuri predomin\ rolul competi]iei, al norocului, al
simulacrului sau al vertijului. Eu le numesc respectiv Agôn, Alea, Mimicry [i Ilinx. Toate patru sunt
legate de domeniul jocului: se joac\ fotbal, bile sau
[ah (agôn), se joac\ la rulet\ sau la loterie (alea), se
joac\ de-a pira]ii sau joac\ Neron sau Hamlet (mimicry), se joac\ pentru a provoca `n sine, printr-o
mi[care rapid\ de rota]ie sau de c\dere, o stare
organic\ de confuzie [i de z\p\ceal\ (ilinx).”

Nicolae Vermont, Copil

2. Defini]i con]inutul [i formele specifice de manifestare a celor patru categorii de joc stabilite de
R. Caillois.
3. Da]i exemple de jocuri din copil\ria voastr\,
`ncercând o repartizare a lor `n categoriile de mai sus.
4. Aminti]i dou\-trei tipuri de jocuri `n care rolurile
s\ fie asumate de adul]i. Numi]i elementele `n m\sur\
s\ determine, `n aceste ipostaze ale jocului, o trecere
dinspre lumea jocului spre cea a realit\]ii.
5. Selecta]i din Amintiri... (capitolele I–IV)
patru–cinci pasaje prin care s\ ilustra]i varietatea
jocurilor din aria clasific\rii operate de R. Caillois `n
eseul Jocurile [i oamenii (cap. Teoria jocurilor):

Jocuri competitive „]encu[a”; „de-a mijoarca”;
„baba-oarba”
(Agôn)

Exprim\
Spa]iul `ntrecerii:
dorin]a de casa p\rinteasc\
comunicare

Jocuri
(Alea)

„Ilustreaz\ dorin]a ]\ranului
român de a-[i domina destinul.” (Constantin M. Popa)

de

noroc „t\b\c\reasa”; „concina”

Jocuri ce presupun „a[ezarea po[telor”; „de-a
travestiul [i simu - papa”; „plugul”; „a sta la
lacrul (Mimicry)
taclale”; „arta (bucuria) rostirii”

„Atest\ apeten]a pentru
amuzamentul gratuit, dar [i
pentru superiorul joc al spiritului tradus prin jocul de
cuvinte.” (idem)

Jocuri ce au ca „hora” (dansul popular):
„Ca la u[a cortului, hori [i alte
rezultat apari]ia ver - Cor\biasca, M\riu]a, Horo- cântece scul\]ele, ca aceste,
tijului (Ilinx)
dinca, Alivencile, Þiitura
de jucam pân\ ce asudau
podelele.”
15
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UMOR {I BUN| DISPOZIÞIE
Portretizarea [i individualizarea personajelor
„Puterea lui Creang\ de
a individualiza atitudinile,
gesturile [i tipurile este
dintre cele mai mari.”
(Tudor Vianu)
Fars\, s.f. Faptul de a
p\c\li pe cineva cu scopul
de a se amuza; p\c\leal\,
fest\. (DEX)

1. „Privit între umori[tii lumii, Ion Creang\ este un
adev\rat umorist prin ceea ce istoric s-a constituit în
arta umorului”. (Eugen Todoran)
Relata]i, în maximum cinci enun]uri, o scen\
umoristic\ din Amintiri...
2. Compara]i farsele în serie din Amintiri... cu
întâmpl\ri din lumea lui P\cal\ sau a lui Harap-Alb.
3. Povesti]i celebra scen\ din capitolul al III-lea din
Amintiri... în care O[lobanu, chemat la tabl\, scap\
din sân „ursul” — rotocolul de m\m\lig\ cu brânz\
pr\jit pe j\ratic.
4. Comenta]i efectele comice ale altor dou\ jocuri
despre care se vorbe[te în Amintiri... Explica]i prin ce
aspecte stârnesc aceste întâmpl\ri o anumit\ bun\-dispozi]ie.

IPOSTAZE ALE
NARATORULUI-PROTAGONIST

Nicolae Grigorescu,
Studiu pentru un car cu boi
(fragment)

Umorul este una dintre
formele comicului care `nf\]iºeaz\ aspecte caraghioase, ridicole `ntr-o manier\ `ng\duitoare, f\r\ a
le sanc]iona drastic ori a le
nega total. Presupune inteligen]\, delicate]e ºi o ironie indulgent\. O form\ a
umorului este autopersiflarea.
16

Amintirea la Creang\ este un gest magic.
„A
Copil\ria, «partea cea mai bogat\ a vie]ii sale, peste
care, fire simpl\, nu poate trece» (G. C\linescu),
invadeaz\, acapareaz\ pagina la modul absolut ºi o
face obligându-l pe naratorul matur s\ se retrag\ `n
umbr\, s\ dispar\.”
(Irina Petraº)
1. Alc\tui]i în scris portretul lui Nic\, orientându-v\
dup\ întâmpl\rile al c\ror protagonist este acesta
(fragmentul studiat).
2. Realiza]i succinte prezent\ri ale celorlal]i copii
din Amintiri... Preciza]i ce semnifica]ii majore cap\t\
pentru copil peripe]iile [i evenimentele la care particip\.
3. Analiza]i ritmul rapid în care se succed întâmpl\rile în Amintiri..., eviden]iind modul în care
episoadele se grupeaz\ sub semnul jocului [i al
pl\cerii de a se hârjoni. Comenta]i tonalitatea optimist\, degajat\ a evoc\rii acestor peripe]ii.

JOC {I JOAC|

Naratorul-protagonist
Dimensiunea biografic\
(proprie romanului realist)
Op]iunea pentru nara]iunea la persoana I

1

„S\ se observe c\ atât Creang\, în ipostaza de
erou-povestitor, cât [i eroii ce-i populeaz\ amintirile
ori basmele au o unic\ vârst\, aceea în care sunt
fixa]i o dat\ pentru totdeauna de timpul etern al
povestirii [...]. Ideea este c\, înainte de a fi indivizi
umani, ei exprim\ diferitele vârste ale individualit\]ii
umane în structurile ei imuabile: copilul, tân\rul,
omul matur, b\trânul.”
(Nicolae Ciobanu)

AMINTIRI DIN COPIL|RIE ,
ROMAN AUTOBIOGRAFIC
Bildungsroman: roman
care prezint\ procesul de
formare a unei personalit\]i pe fundalul social al
epocii. Exemple de romane de formare: Anii de
ucenicie ai lui Wilhelm
Meister de Goethe; David
Copperfield de Dickens;
Un om sfârºit de G. Papini;
Jocul cu m\rgele de sticl\
de H. Hesse; Doctor Faustus de Th. Mann.
Identitatea autor–narator–erou: condi]ia esen]ial\
a existen]ei scrierii autobiografice
„Eroul poate s\ semene
cât vrea cu autorul, cât
timp el nu poart\ acela[i
nume, nu este nimic de
f\cut”.
(Philippe Lejeune)
Participarea liric\ a
povestitorului, care nu
poveste[te lumea, ci se
poveste[te pe sine contemplând lumea

1. Demonstra]i caracterul subiectiv al operei literare Amintiri din copil\rie de Ion Creang\. Ave]i în
vedere [i urm\toarea afirma]ie critic\:
„Ceea ce spune el nu e valabil prin con]inutul
obiectiv, ci prin cel subiectiv. Povestitorul, prin
judec\]ile asupra lumii din afar\, se caracterizeaz\
obiectiv numai pe sine.”
(G. C\linescu)
2. Argumenta]i, într-o compunere de maximum
10–15 rânduri, caracterul liric al Amintirilor... Ave]i în
vedere:
a) emo]ia etern\ a omului în fa]a copil\riei;
b) sentimentul ireversibilit\]ii timpului;
c) pl\cerea de a povesti despre propria existen]\ [i
de a se contempla povestind despre sine.
3. Explica]i, în cel mult trei–patru enun]uri,
efectele stilistice ale pronumelui -mi din enun]ul:
„[...] parc\-mi salt\ [i acum inima de bucurie.”
„Majoritatea jocurilor tradi]ionale aflate azi `n
repertoriul copiilor, ca ºi o bun\ parte a jocurilor
sportive, aveau cândva un caracter religios ºi un
substrat magic. Aceste tr\s\turi sunt prezente `ntr-o
seam\ de jocuri populare ce fac parte din riturile calendaristice de renovare a timpului ºi de stimulare a
for]elor naturii, precum Brezaia, Capra, Turca, Pluguºorul, Buhaiul, C\lu]ii etc. Au persistat `n comunitatea s\teasc\ a românilor ºi jocurile magice de
17

Literatur\

Nicolae Brana,
Amiaz\ pe câmp (fragment)

Amintiri din copil\rie:
— povestire retrospectiv\
în proz\, realizat\ de o persoan\ real\ despre propria
existen]\;
— accentul pus pe via]a
individual\, în particular
pe istoria propriei personalit\]i

provocare a ploii (Paparudele, Caloianul, MumaPloii) sau jocurile de izgonire a bolilor ºi a Ielelor,
precum Jocul c\luºarilor. Foarte vechi, având ºi un
caracter cvasiuniversal, sunt jocurile de noroc:
arºicile ºi zarurile [...]. Un complicat simbolism al
numerelor, culorilor ºi al formelor geometrice
includ ºi jocurile de c\r]i, `n special Tarotul. Jocurile
de `ntrecere `n for]\ ºi dexteritate, luptele ºi
turnirurile de tot felul includeau elemente de sacrificiu destinat unei divinit\]i protectoare, dar ºi de
simulare a for]elor vie]ii. [...] Jocurile tradi]ionale se
desf\ºoar\ dup\ un anumit scenariu. [...] Orice joc
tradi]ional `ncorporeaz\ gesturi ºi cuvinte magice,
dans ºi cântec, având func]ii de incanta]ie. [...]
Jocurile cu mingea, cu cercul, cu pietricica au avut
cândva un simbolism solar sau lunar ºi li se atribuiau
func]ii cosmologice. [...] Cercet\rile mai recente
asupra folclorului copiilor ne arat\, `n mod paradoxal, c\ repertoriul ludic infantil a conservat adesea
rituri, forme de magie verbal\, muzical\ ºi coregrafic\ disp\rute `n formele majore ale folclorului.”
(Ivan Evseev,
Enciclopedia semnelor ºi simbolurilor culturale)

ATELIER DE CREAÞIE

Aurel B\e[u,
Þ\r\nci pe gânduri (fragment)
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1. Indica]i dou\ argumente cu ajutorul c\rora s-ar
putea demonstra c\ Amintiri din copil\rie face parte
din categoria unui roman autobiografic. Ave]i `n
vedere ºi urm\toarea opinie critic\:
„Din perspectiva acestei condi]ii [a identit\]ii de
nume între autor, narator [i personaj], textul lui Ion
Creang\ ar reprezenta un roman autobiografic pentru c\ identitatea de nume a autorului cu personajul
nara]iunii nu se realizeaz\ la modul explicit: Amintiri
din copil\rie este o scriere semnat\ de Ion Creang\,
dar eroul povestirii se nume[te «Nic-a lui {tefan a
Petrei, om de treab\ [i gospodar din Humule[ti».”
(I. Holban, Ion Creang\ — Spa]iul memoriei)

LITERATURA — JOC AL
CREATIVIT|}II ARTISTICE
(PRE)TEXT
Bogate `n semnifica]ii, `n for]e expresive, cuvintele din rim\ au la Arghezi o mare putere de evocare. Selecta]i din lirica arghezian\ astfel de
asocieri de termeni, cu efecte artistice remarcabile: scântei – tei; leacul – berbeleacul; ropote –
clopote; târn\copul – n\pârstocul.

HOR| DE B|IEÞI
de TUDOR ARGHEZI
TUDOR ARGHEZI
(1880–1967)
S-a n\scut la 21 mai
1880, la Bucureºti. Debuteaz\ la vârsta de 16 ani, `n
„Liga ortodox\” a lui Al.
Macedonski, sub semn\tura Ion Theo. Conduce ºi
editeaz\ revistele „Cronica”, „Cuget românesc”,
„Bilete de papagal”, fiind
prezent `n presa vremii
peste 60 de ani.

~ntr-o ]ar\ care-a fost
Era mare cel mai prost.
Bi-ba, ba-ba
Li-ba, la-ba.
Þara unde-i bun tutunul
Avea pro[ti unul [i unul.
Bi-ba, bo-bi
Ri-bo, ro-bi.
Cine-oleac\-avea de cap
{i-l punea dup\ dulap.
Hu-hu, bu-hu
Bu-hu, hu-hu.
Pentru c\ omul cel mare
Se-alegea dup\ picioare.
I-ha, ba-ha
Ba-ha, i-ha.
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Debut editorial `n 1927,
cu volumul de versuri Cuvinte potrivite, urmat de
Flori de mucigai (1931);
C\rticic\ de sear\ (1935);
Versuri de sear\, Hore
(1939); Cântare omului
(1956); Stihuri pestri]e
(1957); Frunze (1961); Poeme noi (1963); Caden]e
(1964); Silabe (1965); Ritmuri (1966), al\turi de alte
volume `n proz\, traduceri
ºi tablete. Se poate spune
c\, dup\ Eminescu, Arghezi realizeaz\ cea mai
adânc\ reform\ a limbii
poetice pe care o poate
`nregistra istoria literaturii
noastre moderne.
Poetul se stinge din
via]\ la 14 iulie 1967, la
Bucureºti.

„Artist cu variate mijloace de expresie, cu o
sensibilitate alc\tuit\ din
rezonan]e de org\ [i suavit\]i de cor de `ngeri,
Tudor Arghezi [i-a creat o
limb\ poetic\ sc\p\rând
a[chii `nv\luite `n pulbere
fin\; `n cartea liricii noastre, `nceput\ de Eminescu,
poetul Cuvintelor potrivite
se a[az\ imediat `n primul
rang.”
(Pompiliu
Constantinescu)
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Umblau solii prin norod
C-un carâmb [i-un calapod.
Lu-la, la-lu
Vi-va, va-lu.
{i cinstirea ]i se da
Dup\ talp\ [i pingea.
Da-du, du-da
Ga-gu, gu-da.
Dar de[tep]ii fiind prea mul]i
Au r\mas pe drept descul]i.
I-ha, pa-pa
Pa-pa, i-ha.
Am o minte, vai de mine,
{i m\ face de ru[ine.
Cio-ca, bo-ca
Bo-ca, cio-ca.
Spune tu, pe ce-i cuno[ti
Dintre pro[ti pe cei mai pro[ti?
Zu-ri, zu-ra
Zu-ra, zu-ri
Dup\ chic\ sau chelie?
Dup\ unghii sau simbrie?
Pa-vu, ga-vu
La-vu, la-vu.
Finc\, vezi, mai-marele
{i-ascunde picioarele.
Tra-la, ra-la
La-la, la-la.
(Tudor Arghezi, Versuri.
Editura 100+1 Gramar, Bucureºti, 1998)

FORÞA PLASTIC| A EXPRESIEI
1. Citi]i cu voce tare poezia Hor\ de b\ie]i de
Tudor Arghezi. Ce anume vi se pare mai interesant la
o prim\ analiz\ formal\ („exterioar\”) a textului?
2. Inven]ia verbal\ arghezian\ st\ `n modul cu totul
inedit de asociere a cuvintelor. Alege]i, din acest text,
cele mai amuzante [i surprinz\toare jocuri de cuvinte
[i combina]ii sonore. Explica]i efectele fonetice

JOC {I JOAC|

Scrisoare cu tibi[irul
„Miracole nesfâr[ite zac `n
noi [i `mprejurul nostru...
[...] Miracolul suprem:
cuvântul, cu diviziunea lui:
limba. Cum s-au n\scut
cuvintele? [...] Dar al cui
este cuvântul? Al omului,
al naturii? Nu este cuvântul de-un neam cu apele,
cu vegetalele, cu minereul? A putut cineva s\-l
«fac\», s\-l fac\ viu [i energic, s\-l ]ie minte `naintea
tiparului, s\-l treac\ urma[ilor f\r\ catalog? Cuvântul
se mo[tene[te ca b\taia
inimii [i ca sângele; cu o
lingur\ de sânge s-a f\cut.”
(Tudor Arghezi)
Medita]ie asupra unor
aspecte din via]\
Efectul inedit al unor
armonii imitative
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comice ob]inute prin astfel de combina]ii. Sus]ine]i,
`n baza unor astfel de expresii, urm\toarea opinie:
„Jocul este modalitatea suprem\ de a cuprinde esen]a
[i universul” (R. Caillois).
Imagina]ie (fr. imagination < lat. imaginatio
„capacitatea de a-ºi aminti, de a rechema imagini”).
Etimologic, termenul desemneaz\ facultatea spiritului de a genera imagini, adic\ reprezent\ri vizuale,
tablouri, scene etc., v\zute anterior (imagina]ie
reproductiv\) sau compuse ulterior din fragmente
disparate ale unor reprezent\ri diverse (imagina]ie
productiv\ sau fantezie). ~n limbajul curent, imagina]ia a ajuns s\ `nsemne facultatea de a crea
reprezent\ri noi, de a inventa, de a `nchipui.
Fantezie (fr. fantaisie, gr. phantasia „imagina]ie”).
Imagina]ie creatoare, capacitatea de a da o form\
nou\, independent de realitate, unor percep]ii ºi
reprezent\ri anterioare, unor tr\iri interioare ºi unor
imagini. La grecii antici ºi, mai târziu, `n evul mediu,
fantezia `nsemna for]a creatoare, cu ajutorul c\reia
imaginea unui obiect poate fi evocat\ `n absen]a
obiectului real. ~n secolul al XIX-lea, se face distinc]ia `ntre fantezie ºi imagina]ie,, prima reprezentând o facultate creatoare, proprie artistului, iar cea
de-a doua privind experien]a comun\.

JOC COPIL|RESC —
FILOSOFIE DE VIAÞ|

Nicolae Iacobovitz,
Sc\rile

1. Formula]i succint ideea poetic\ dominant\
exprimat\ `n versurile lui T. Arghezi.
2. Cum se pune de acord problematica grav\ abordat\ de T. Arghezi cu tonalitatea juc\u[\ a unora dintre versurile poeziei?
3. Stabili]i patru particularit\]i de compozi]ie [i de
ordin structural `n poezia citat\.
4. Selecta]i cuvinte [i expresii menite s\ ilustreze:
a) medita]ia filosofic\ asupra unor defecte umane;
b) tonul glume], ironic, hâtru al poetului.
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„M\ lupt de o via]\
`ntreag\ cu cuvintele. Am
c\utat s\ le supun [i din
materia lor plastic\ s\
modelez, dup\ gând [i
sim]ire, un ve[tmânt nou
pentru idee, pentru sentiment. [...] Am [i uitat [irul
anilor de când le tot
potrivesc. Din z\bava asta
m-am ales cu mul]umirea
smerit\ de a fi stârnit
câteodat\ o vibra]ie nou\
`n vorbele din vechime [i,
rânduind un ritm mai rupt,
am prins fantoma câte
unei imagini poate c\ `mbietoare pentru om. C\ci
omului `i place poezia.”
(Tudor Arghezi)

5. Armonia construc]iei [i a sonorit\]ii versului
arghezian ating, `n Hor\ de b\ie]i, sfere, forme de vizibil\ originalitate. Descoperi]i, `n lirica lui T. Arghezi,
[i alte elemente de o `nc\rc\tur\ coloristic\ asem\n\toare celor din poezia Hor\ de b\ie]i.
6. Preciza]i ce aspecte umane sunt ironizate `n
versurile poeziei Hor\ de b\ie]i.
7. Transcrie]i `n caiete versurile care surprind
urm\toarele defecte umane:
a) prostia;
b) necinstea;
c) nedreptatea.
8. Identifica]i elementele `n m\sur\ s\ genereze
armonia particular\ a poeziei.
9. Comenta]i rolul refrenului `n poezia Hor\ de
b\ie]i.

Ironie (fr. ironie, lat. ironia „ironie”, gr. eironeia
„simulare”, „pref\c\torie”). Modalitate de exprimare
a coexisten]ei a dou\ judec\]i contrare: una exprimat\, socotit\ neadev\rat\, alta neexprimat\,
socotit\ adev\rat\. Cu alte cuvinte, ironia (zeflemeaua, persiflarea, batjocura) se manifest\ `n forme
disimulate, opuse celei exprimate. Atitudinea ironic\
este distant\ ºi critic\.
O form\ special\ de ironie este autoironia, `n care
autorul sau naratorul se ironizeaz\ pe sine `nsuºi.
Ironia nu trebuie confundat\ cu umorul.

FILONUL POPULAR
AL LIMBAJULUI ARGHEZIAN
Vasile Pintea,
Cosmic\

„Sectorul ginga[, pur” [i
„sectorul aspru” al limbii
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1. Fiind `n aparen]\ poezii–joc, poeziile din ciclul
Hore reu[esc o interferen]\ `ntre folclor, cu obiceiurile [i tradi]iile specifice, creionate literar, [i problematica etern uman\, care `[i g\sesc o nou\ [i original\ form\ de expresie. Comenta]i, din acest punct de
vedere, urm\toarele versuri de Tudor Arghezi:

JOC {I JOAC|

„Temperamentul s\u
poetic e construit pe contrast: nota grav\, sever\ `[i
`mbin\ reflexele de plumb
cu nota pre]ioas\, de o linie
supl\ [i simpl\ `n puritatea
ei; o ciudat\ `mbinare de
virilitate [i gra]ie feminin\,
de dur [i melodios fuzioneaz\ `ntr-o singur\ tonalitate.”
(Pompiliu
Constantinescu)

Rit. Ritual: veche credin]\ religioas\. Ceremonial desf\ºurat dup\ reguli
tradi]ionale, cu prilejul
naºterii, c\s\toriei, mor]ii,
cu prilejul sem\natului sau
al culesului etc.
Magie: „veche practic\
de ac]iune asupra obiectelor, fiin]elor ºi st\rilor
din natur\ ºi societate,
apelându-se la for]e supranaturale”.
(Ivan Evseev)

1

„Mâ]u vru s\ fie moa[e,
Dar se l\s\ p\guba[e
Din clasa-ntâia primar\
A fost broasca dat\-afar\,
Curcanul, umflat `n pene,
Scoate mo]ul din sprâncene
Cânt\-n poart\ caterinca.
Directoare: Baba Tinca.”
(Hor\-n b\t\tur\)
2. Descoperi]i `n versurile din Hor\ de b\ie]i elementele specifice ora]iilor [i versurilor populare de
mai jos:
a)
„Aluà-buà-buà
Aluà, ]ucu-l maica!
Dormi, puiu]ule, te-alin\,
Maica-i dus\ la f\rin\
....................................
Liu-liu-liu, puiu] micu],
Taci c\ ]i-oi da un puiu],
Un puiu] de rândunea
ªi cu tine s-abua.”
(Poezia riturilor de trecere. Naºterea)
b)
„Meletic\
peletic\
pog canopogo
cara gana carga
cararata pune etc.”
(Descântec)
3. Analiza]i rima, ritmul [i repeti]iile din poeziile
incluse `n ciclul Horelor argheziene.
4. Alege]i din versurile de mai sus ale poeziei
Hor\-n b\t\tur\ [i din poezia Hor\ de b\ie]i cele mai
amuzante asocieri lexicale.

ATELIER DE REDACTARE
1. Realiza]i fi[e literare cu citate din poeziile
ABECE, Cântec de boal\ [i Hor\ de hâtru, de Tudor
Arghezi, eviden]iind elementele `n m\sur\ s\
genereze armonia particular\ a versurilor din aceste
texte.
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2. Comenta]i, `ntr-o succint\ compunere, puterea
expresiv\ a asocia]iilor lexicale din textele numite `n
exerci]iul anterior.
3. Explica]i valoarea simbolic\ a termenului hor\
`n structura titlurilor poeziilor Hor\ de hâtru, Hor\ de
b\ie]i, Hor\ de gr\din\ [i Hor\-n b\t\tur\.

POEZIA CA JOC
Jocul: modul de a fi al
poetului
„Era evident\, `nc\ din
prima carte a lui Nichita
St\nescu, tendin]a de a
aºeza discursul liric sub
semnul jocului. [...] Formele ºi semnifica]iile jocului particip\ `n mod
esen]ial la definirea viziunii... Jocul va defini aici, `n
esen]\, o strategie a instaur\rii semnului. [...] Jocul st\nescian poate fi deci
caracterizat ca expresie a
libert\]ii fanteziste `n «lumea obiectelor». [...] Gesticula]ia erotic\ se men]ine `n zona ambigu\ dintre ritual ºi joc, `ntre gravitatea ºi solemnitatea ceremonialului ºi gratuitatea
jocului.”
(Ion Pop)
Nichita St\nescu
(1933–1983). Poet [i eseist.
S-a n\scut la 31 martie, la
Ploie[ti. Urmeaz\ clasele
gimnaziale [i liceale la
Ploie[ti (1944–1952). Absolvent al Facult\]ii de
Filologie din Bucure[ti
(1957).
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Frunz\ verde de albastru
de Nichita St\nescu
Frunz\ verde de albastru,
m\ doare un cal m\iastru,
c\ am zis doar un cuvânt
despre `ntregul p\mânt,
[i de bine-am zis de mor]i
[i de [ase-am zis la sor]i,
[i-am zis unu de doi
[i z\pad\ de noroi,
[i am vrut s\ fac cu gura
focul ce-l f\cea arsura
c\ n-am fost trezit, c\ dorm
pe un cal cu [a de domn,
alergând pe-un câmp de noapte
de la unu pân’ la [apte —
de la [apte pân’ la zece
mi-a c\zut o via]\ rece,
de la frunz\ pân’ la umbr\
mi-a c\zut o via]\ dubl\
ca p\mântul [i cu lun\,
noaptea când stau `mpreun\. [...]
{i-am zis verde de albastru,
m\ doare un cal m\iastru,
pe care m\ ]in c\lare
cu capul la cing\toare,
cu c\lcâiul la spinare
[i cu ochiul `n potcoave,
[i cu inima-n silabe
de m\ duc, m\ri, m\ duc
ca toamna frunza de nuc,
ori ca iarna frunza alb\
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Volume publicate: Sensul
iubirii (1960), O viziune a
sentimentelor (1964), 11
elegii (1966), Oul [i sfera
(1967), Laus Ptolomaei
(1968), Necuvintele (1969),
~n dulcele stil clasic
(1970), M\re]ia frigului
(1972), Operele imperfecte (1972), Epica Magna
(1978), Noduri [i semne
(1982), Respir\ri (1982).
Poetul se stinge din via]\
`n decembrie 1983.

de la floarea de z\pad\...
Frunz\ verde de albastru,
m\ doare un cal m\iastru,
potcovit pe lun\ plin\
cu miros de la sulcin\,
`nh\mat pe soare plin
tot cu miros de pelin,
[i ]inut de gât cu mine
tot `n dragoste de tine...

ATITUDINEA FAÞ| DE CUVÂNT
1. Citi]i cu aten]ie versurile de mai sus. C\uta]i
notele de ironie [i elementele fabulistice din acest
text.
2. Identifica]i aspectele proprii versurilor populare
(ritmul, rima, repeti]ia) `n acest text literar.

POEZIA CA JOC (FANTEZIE {I IRONIE)
Ecuson
de Emil Brumaru
Emil Brumaru (n. 1939)
Poet. Volume de versuri:
Versuri, Detectivul Artur,
Julien Ospitalierul, Cântece naive, Adio, Robinson
Crusoe, Ruina unui samovar, Dintr-o scorbur\ de
morcov.
„Poet de o candoare
liric\ deopotriv\ naiv\ [i
mimat\, complicându-[i cu
bun\ [tiin]\ [i cu art\
reveriile.”
(Ion Moldovan)

~]i trimit un ecuson,
Cel mai ginga[ [i mai trist.
E barat cu bulion
{i-n triunghiul de deasupra
Are-un melc cu crucifix
Care ]ine pe un corn
Patru fluturi ce-[i beau supa
Cu cravatele la fix.
Iar `n cel de dedesubt,
Lâng-un domn cu portocal\,
Dou\ râme pentru supt
~n clipa de plictiseal\.
Balada baionetei din Bayonne
de {erban Foar]\
Olanda vine din Olanda,
ca[mirul vine din Ca[mir;
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{erban Foar]\ (n. 1942).
Poet, istoric [i critic literar.
A publicat: Texte pentru
Phoenix (versuri), Simpleroze, {alul, E[arpele Isadorei, Areal, 7 poeme, Holorime (versuri).

Amedeo Modigliani,
Fat\ din popor

Poezia lui {erban Foar]\
„este un joc, evident, o
petrecere cu vorbe, dar ºi
o abilitate, o fantezie productiv\ ºi o ironie inteligent\”.
(Eugen Simion)
„Poetul se joac\ f\r\
complexe (figurate), f\r\ a
se jena de postura de
homo ludens.”
(Gheorghe Grigurcu)
„Poetul e un dansator
pe funie, jongler de cuvinte, inventator de rime
rare [...], exhibi]ionist plin
de ingenuitate ºi de har.”
(Nicolae Manolescu)
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c\ ni s-a ofilit ghirlanda
cu toate astea nu m\ mir...
... Am mai dansat o arlezian\,
a mai c\zut un batalion:
sclipea-n Artois o artezian\
[i-o baionet\ la Bayonne.
De la Berlin venea berlina
[i indigoul de la Ind;
iubea Marcel pe Albertina
[i era foarte suferind...
{i ne-a cuprins indiferen]a
[i-a mai pocnit câte-un balon:
sclipesc faian]ele-n Faenza
[i baionetele-n Bayonne.
Voltaire dormea `ntr-o volter\
[i, `ntre timp, filosofa;
a mai trecut de-atunci o er\,
a mai c\zut câte-o sofa...
... De ce se clatin\ iatacul
[i cad ghiulele pe balcon?
Opri]i,
Opri]i,
opri]i atacul
la baionet\, la Bayonne! [...]
1. Citi]i versurile de mai sus. ~ncerca]i o analiz\ `n
paralel a acestor texte, eviden]iind urm\toarele:
a) mesajul celor dou\ poezii; b) spiritul lor ludic;
c) semnifica]iile limbajului; d) suavitatea [i umorul
lor; e) muzicalitatea versurilor; f) structura poeziilor;
g) semnifica]ia titlurilor celor dou\ poezii.
2. Citi]i cuvintele [i expresiile din seria de mai jos.
Recombinând [i asociind ace[ti termeni, construi]i o
poezie care s\ se eviden]ieze prin schema poetic\
folcloric\ [i printr-o expresivitate sporit\ a rimei:
• de voie, de nevoie; • multe [i m\runte; • ca
vod\ prin lobod\; • vrând–nevrând; • harababura–b\t\tura; • onorabil–vulnerabil; • bairam–c\utam; •ochi–deochi; • trec\toare–aripioare; •col]ate–aripate; • dou\–mantau\.
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