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Fundamente 
ale culturii române

11.. Preciza]i ce moment din istoria noastr\ este surprins
în urm\toarele versuri eminesciene:

„Peste pod cu mii de coifuri trece-a Romei grea 
m\rire, 

Soarele orbe[te-n ceruri de a armelor lucire,
Scuturi ard, car\le treier [i vuiesc asurzitor [...].”

(Memento mori)

22.. Completa]i schema de mai jos, spunând fiecare un
cuvânt legat de cele trei elemente ale câmpului lexi-
cal indicat.

SSPPRREE TTEEMM||

S T U D I U  D E  C A Z

construc]ie

continuitate

leg\tur\

POD

33.. Lucra]i în grupe de patru elevi. Na[terea poporului
român poate reprezenta simbolic o construc]ie care
leag\ dou\ civiliza]ii diferite, cea roman\ [i cea daci-
c\. G\si]i un element care diferen]iaz\ [i unul care
leag\ cele dou\ civiliza]ii.

44.. Lucra]i în perechi. Indica]i un cuvânt mo[tenit în
limba român\ din latin\ [i altul mo[tenit din limba
vorbit\ de daci. 

55.. G\si]i un argument prin care s\ ar\ta]i c\ orice limb\
este într-o permanent\ mi[care, modificându-se în
timp.

DDEESSPPRREE TTEEMM|| 

Limba este un fenomen în mi[care, astfel încât î[i
modific\ de-a lungul timpului structura, atât prin
evolu]ie normal\, cât [i prin influen]ele exercitate de
contactul cu alte limbi. În contradic]ie cu aceast\
tendin]\, limba manifest\ în acela[i timp o înclinare spre
conservarea fondului originar. Astfel, limba român\
poate fi considerat\, a[a cum aprecia Alexandru Rosetti,
limba latin\ vorbit\ neîntrerupt în partea oriental\ a
Imperiului Roman, cuprinzând provinciile dun\rene

romanizate [...] din momentul p\trunderii limbii latine în
aceste provincii [i pân\ în zilele noastre (Istoria limbii
române, 1968).

Format\ într-un proces îndelungat [i complex, ssttrruucc--
ttuurraa  lliimmbbiiii  rroommâânnee  eessttee  eesseenn]]iiaall  llaattiinn\\, mo[tenind latina
popular\ sau vulgar\, limba vorbit\ în mod obi[nuit de
romani, limb\ vie, deosebit\ de latina clasic\, reprezen-
tând varianta literar\, aspectul îngrijit [i normat al aces-
tei limbi. Chiar denumirea acesteia sugereaz\ uzul,

Limba român\ — limb\ romanic\

Originile [i evolu]ia limbii române

Asaltul Sarmizegetusei. Columna  lui Traian
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fiindc\, în limba latin\, vulgus însemna mul]ime, mas\,
gloat\. Limba latin\ a fost relativ unitar\ în tot Imperiul
Roman pân\ în perioada lui de destr\mare, plasat\ între
secolele IV [i VI, când se nasc de fapt limbile romanice.
Unele dintre acestea au devenit mult mai târziu limbi
na]ionale (italiana, franceza, spaniola, portugheza, româ-
na), altele au r\mas la stadiul de limbi locale, vorbite pe
o arie restrâns\ (sarda, catalana, occitana, provensala,
roman[a, retoromana), sau chiar au disp\rut (dalmata).

În vocabularul limbii române, sunt cuvinte p\strate
din latin\ în toate limbile romanice (ap\, bun, foc), dar [i
unele conservate doar în român\ (oaie din lat. ovis, cân-
tec din lat. canticum, farmec din lat. pharmacum).

Limba român\ ocup\ un loc aparte în cadrul limbilor
romanice prin faptul c\ este singura care reprezint\ zona
oriental\. Situat\ într-o arie lateral\ [i izolat\ de limbile
slave înconjur\toare, limba român\ a conservat mai bine
structura gramatical\ [i lexicul pe care le-a mo[tenit din
limba latin\.

Na[terea unei limbi este un proces îndelungat [i nu
poate fi datat, astfel încât nu se poate spune cu exactitate
când a început transformarea limbii latine în limba
român\.

Romanii au p\truns în Peninsula Balcanic\ pe la sfâr-
[itul secolului al III-lea î.Hr., ajungând pân\ la Dun\re,
unde s-au izbit de rezisten]a popula]iei daco-gete.
R\zboaiele dintre daci [i romani au început cu înfrun-
tarea din anul 86 d.Hr., când romanii au fost nevoi]i s\ se
recunoasc\ învin[i la Tapae. Mai târziu, împ\ratul
Domi]ian a încheiat cu dacii o pace prin care a stârnit
nemul]umirea nobilimii romane. De-abia în momentul
urc\rii pe tron a lui Traian, în anul 98 d.Hr., înfrunt\rile
dintre daci [i romani devin din ce în ce mai violente, cul-
minând cu r\zboiul declan[at în 101 d.Hr. [i încheiat în
prim\vara anului urm\tor. 

Dacii, numi]i de Herodot în Istoriile sale cei mai
drep]i [i mai viteji dintre traci, nu au acceptat cu u[urin-
]\ st\pânirea roman\. Astfel, Decebal, conduc\torul
dacilor, în]eles cu popoarele barbare, organizeaz\ un
atac în Dobrogea pentru a opri înaintarea roman\ spre
Sarmizegetusa, capitala Daciei. Din aceast\ cauz\,
Traian a fost nevoit s\ plece din Mun]ii Or\[tiei [i, chiar
dac\ a repurtat o victorie, a c\rei m\rturie este monu-
mentul cunoscut sub numele de Tropaeum Traiani de la
Adamclisi, unde sunt înscrise numele comandan]ilor ro-
mani c\zu]i pe câmpul de lupt\, s-a retras din Dacia. 

St\pânirea roman\ s-a instalat îns\ definitiv în spa]iul
carpato-dun\rean în anul 106 d.Hr., când Traian a cuce-
rit Sarmizegetusa. Decebal se sinucide [i fostele triburi
sunt anihilate cu u[urin]\ de experimentata armat\
roman\. Chiar [i dacii liberi, r\ma[i în afara grani]elor

Formarea limbii române

romane, nu mai îndr\znesc s\ atace, fiind nevoi]i s\ se
reorganizeze.

Noul teritoriu cucerit a devenit provincie roman\,
prosperând destul de repede, fiindc\ avea nenum\rate
bog\]ii, care îi determinaser\ pe romani s\ o numeasc\
adeseori Dacia Felix (Dacia cea fericit\). Începe astfel
procesul de romanizare, care a constat în asimilarea
rapid\ a civiliza]iei, a culturii [i a limbii din Imperiul
Roman. Istoricul Eutropius afirma c\ Traian a colonizat
Dacia cu oameni adu[i din toate regiunile imperiului (ex
toto orbe romano — din toat\ lumea roman\). O popula]ie
atât de divers\ nu se putea în]elege decât cu ajutorul 
limbii latine, pe care încep s\ o vorbeasc\ [i b\[tina[ii.
Treptat, limba popula]iei autohtone este din ce în ce mai
pu]in folosit\, fiindc\ numai latina asigura posibilitatea
comunic\rii localnicilor cu reprezentan]ii imperiului:
militari, func]ionari, comercian]i [i meseria[i.

Lupta de la Tapae. Columna  lui Traian
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Superioritatea civiliza]iei romane care a adus în
Dacia ora[ele, castrele, drumurile constituie un factor
de eficientizare a procesului de asimilare a popula]iei
autohtone. În aproximativ un secol, popula]ia b\[tina[\
folosea în mod curent limba latin\, dovad\ fiind
hot\rârea împ\ratului Caracalla de a da a[a-numita Con-
stitutio Antoniniana (212 d.Hr.), prin care acorda
cet\]enia roman\ tuturor locuitorilor Daciei.

Atacurile din ce în ce mai frecvente [i mai puternice
ale popoarelor migratoare au silit st\pânirea roman\ s\
se retrag\ în anul 271 d.Hr., în timpul împ\ratului
Aurelian. Romanizarea nu a fost îns\ un proces limitat la
cei 165 de ani de st\pânire roman\ în Dacia, continuând
dup\ retragerea aurelian\, fapt atestat de probe arheo-
logice [i lingvistice. 

Procesul de asimilare a popula]iei autohtone s-a
extins dincolo de grani]ele provinciei, ajungând pân\ în

zona Cri[urilor, a Tisei [i pân\ la Prut. Trebuie amintit
[i faptul c\, anterior cuceririi Daciei, în Dobrogea, ce
fusese supus\ de mult timp (fiind numit\ Scythia Mi-
nor), existau ora[e romane devenite centre de cultur\
care iradiau spre localit\]ile rurale, impunând folosirea
limbii latine. 

Numeroasele cuvinte de origine latin\, în primul
rând din domeniul agricol, dovedesc asimilarea limbii
cuceritorilor. De exemplu, a ara vine din lat. arare, grâu
din lat. granum, secar\ din lat. secale, in din lat. linum
etc. Chiar cuvântul sat vine din latin\, de la fossatum,
care însemna localitate înt\rit\ printr-un [an].

Practic, se poate spune c\ procesul de impunere a
limbii latine în spa]iul carpato-dun\rean s-a încheiat în
secolul al VI-lea, de când dateaz\ un enun] considerat de
mai mul]i lingvi[ti ca apar]inând limbii române. Este
vorba de o men]iune f\cut\ în secolul al VIII-lea de cro-
nicarul bizantin Theophanes despre o expedi]ie armat\
din anul 587 d.Hr. El reia o m\rturie din secolul ante-
rior, apar]inând lui Simokattes, care relateaz\ despre
dezordinea produs\ de un soldat în clipa când s-a
adresat altuia în limba p\rinteasc\, spunându-i: Torna,
torna, fratre. Toat\ armata, în cadrul c\reia comenzile
erau date în latin\, în]elege c\ este vorba despre o
retragere, nu despre c\derea unei sarcini de pe un ani-
mal de povar\. Vocativul fratre, adaptare a latinescului
frater, care apare doar la Theophanes, poate fi consi-
derat o dovad\ a contur\rii, în linii mari, a limbii române.

Trecerea de la limba latin\ la limba român\

Dac\ latina clasic\ este bine cunoscut\, llaattiinnaa  vvuullggaa--
rr\\,, care st\ la baza form\rii limbilor romanice, a[adar, [i
a limbii române, este reconstituit\ dup\ o serie de izvoa-
re, printre care se num\r\:

autorii clasici latini, în ale c\ror opere p\trund
forme de limb\ vorbit\ (Plaut, Petroniu, Hora]iu, Cicero); 

traducerea Bibliei, cunoscut\ sub numele de
Vulgata, fiindc\ era adresat\ celor f\r\ o instruc]ie
deosebit\;

inscrip]iile, mai ales cele de la Pompei, ora[ul aco-
perit de lava unei erup]ii a vulcanului Etna;

lucr\rile lexicografice, printre care deosebit de
important este Appendix Probi, din secolul al III-lea d.Hr.;

este vorba despre o list\ de 227 de cuvinte populare,
înso]ite de corespondentele din latina clasic\; simpla
în[iruire a acestor cuvinte eviden]iaz\ faptul c\ româna
mo[tene[te latina vulgar\, a[a cum se poate observa din
exemplele urm\toare: auris non oricla, oculus non
oclus, rivus non rius;

gramaticile latine[ti, în care au fost semnalate gre-
[eli de pronun]are, dar [i de morfologie;

manuscrise, a[a cum este jurnalul de c\l\torie la
Locurile Sfinte al unei c\lug\ri]e din secolul al V-lea d.Hr.;

metoda comparativ-istoric\ de studiere a limbilor
romanice, putându-se astfel reconstitui forme neates-
tate la un moment dat pe baza coresponden]elor; de

Vase dacice.
Romula, sec. II-III
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Teritoriul de formare a limbii române

exemplu, forma coda din latina vulgar\ a fost reconstitui-
t\ dup\ rom. coad\, it. coda, fr. queue, sp. coza etc., pen-
tru ca, ulterior, s\ fie atestat\ în inscrip]ii.

Din latina vulgar\ apare rroommâânnaa  ccoommuunn\\,, reprezen-
tând pprriimmaa  ffaazz\\  aa  eevvoolluu]]iieeii  lliimmbbiiii  rroommâânnee,, care mai este
cunoscut\ [i sub denumirea de protoromân\, str\româ-
n\ sau român\ primitiv\.

În româna comun\: 
sistemul vocalic cuprindea [ase vocale: a, e, i, o, u,

\; vocala î apare mai târziu [i individualizeaz\ limba
român\ în cadrul limbilor romanice;

sistemul consonantic se caracterizeaz\ prin apa-
ri]ia unor sunete noi, care nu existau în latin\: ], [; de
exemplu, lat. negotium > rom. nego], lat. sic > rom. [i;

se produc modific\ri cu valoare de lege, printre
care se num\r\: 

aa..  -l- intervocalic trece la -r-, fenomen cunoscut sub
numele de rotacism; de exemplu, lat. filum > rom. fir, lat.
solem > rom. soare, lat. gula > rom. gur\;

bb.. -ll- intervocalic se p\streaz\; de exemplu, lat. callis >
rom. cale, lat. stella > rom. stea;

cc.. consoanele m, n, s, t de la sfâr[itul cuvintelor lati-
ne[ti dispar; de exemplu, lat. sebum > sebu > rom. seu;

dd.. vocala accentuat\ o, urmat\ de e, a, \, se difton-
gheaz\; de exemplu, lat. molam > rom. moar\;

cele cinci declin\ri latine[ti se reduc în limba
român\ la trei, disp\rând declin\rile a IV-a [i a V-a, redis-
tribuite altor declin\ri;

se p\streaz\ cazurile din limba latin\, cu excep]ia
ablativului;

se men]in cele trei genuri din latin\;
în limba român\, apare articolul, care nu exista în

latin\, acesta formându-se dintr-un pronume latinesc;
numeralele sunt în majoritate latine[ti;
pronumele î[i îmbog\]e[te formele, dar manifest\

[i o tendin]\ de regularizare a flexiunii;
verbul mo[tene[te cele patru conjug\ri, men]inân-

du-se, în mare, acelea[i categorii gramaticale specifice
din latin\;

p\r]ile de vorbire neflexibile sunt, de asemenea,
p\strate;

sintaxa este, în general, mo[tenit\ din limba latin\;
lexicul este în mare majoritate latinesc, vocabu-

larul fundamental fiind 60-66% de origine latin\.

Exist\ ttrreeii  tteeoorriiii în leg\tur\ cu teritoriul de formare a
limbii române:

11.. teoria form\rii limbii române doar la nord de
Dun\re, sus]inut\ de Dimitrie Cantemir, Petru Maior,
Bogdan Petriceicu Hasdeu, care este infirmat\ de exis-
ten]a unor dialecte române[ti sud-dun\rene (dialectul
aromân, dialectul meglenoromân, dialectul istroromân);

22.. teoria form\rii limbii române doar la sud de
Dun\re, sus]inut\ de lingvi[ti str\ini — Franz Joseph
Sulzer, Robert Roesler, Johann Christian Engel —, dar 
[i de savan]i români, precum Ovid Densusianu [i Ale-
xandru Philippide; conform acestei teorii, dup\
retragerea aurelian\, s-ar fi produs o migra]ie masiv\ de
popula]ie din spa]iul fostei Dacii, care n-ar mai fi fost
locuit\; teoria imigra]ionist\ este infirmat\ de:

aa.. bogatele m\rturii arheologice prin care se demon-
streaz\ persisten]a popula]iei dacice în teritoriul de
ba[tin\: inscrip]ii cu nume dacice, cimitire cu nume
dacice, piese de ceramic\ dacice etc.;

Sinuciderea lui Decebal. Columna  lui Traian

bb.. obiectele de cult cre[tin, cu inscrip]ii în limba
latin\, a[a cum este cel de la Biertan (din jude]ul Sibiu),
pe care scria Ego Zenovius votum posui (Eu, Zenovius,
am depus ofranda);

cc.. persisten]a în limba român\ a unor termeni latini
numai în vestul teritoriului românesc actual, precum ai
(usturoi), june (tân\r), nea (z\pad\), p\curar (cioban);

33.. teoria form\rii limbii române atât la nordul, cât [i
la sudul Dun\rii, sus]inut\ de {coala Ardelean\ [i de
majoritatea lingvi[tilor contemporani.
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Fondul autohton

Limba vorbit\ de traco-ge]i constituie fondul autoh-
ton al limbii române. Identificarea acestui fond este îns\
dificil\, deoarece limba dacilor a disp\rut [i materialul
lingvistic este redus la un num\r destul de mic de
cuvinte, [i acestea incerte.

Se p\streaz\ din limba dacilor:
nume proprii: Arge[, Cerna, Cri[, Dun\re, Ia[i, Jiu,

Lotru, Oituz, Olt, Siret, Some[, Timi[, Turda, Bucur etc.;
substantive comune: abur, baci, balaur, barz\,

brad, brânz\, brâu, buz\, ceaf\, cioar\, copil, fluier, gard,

ghimpe, groap\, grumaz, maz\re, mânz, m\rar, mo[,
pârâu, ra]\, scrum, stân\, strung\, [opârl\, ]ap, ]arc,
urd\, vatr\, viezure, zer etc.;

verbe: a b\ga, a (se) bucura, a cru]a, a sc\p\ra etc.;
unele sufixe: -esc, -e[te, -andru, -\ni etc.

S-au descoperit [i inscrip]ii dacice scrise cu litere
grece[ti, r\mase nedescifrate. A fost g\sit\ [i o inscrip-
]ie cu litere latine: Decebalus per Scorilo, tradus\ Dece-
bal fiul lui Scorilo.

Limba român\ `n contact cu alte limbi

În secolul al VI-lea, limba român\ era conturat\ ca
structur\ gramatical\ [i avea un lexic predominant latin,
motiv pentru care influen]ele ulterioare s-au manifestat
doar la nivelul vocabularului.

IInnfflluueenn]]aa  ssllaavv\\
Migra]ia slavilor din secolele VI-VII a l\sat urme mai

ales în vocabularul românesc agricol [i casnic, argument
pentru faptul c\ ace[tia erau un popor pa[nic [i sedentar,
care a cultivat p\mântul în zonele unde s-a a[ezat. Printre
termenii de origine slav\ se num\r\: blid, brazd\, c\pi]\,
ciocan, ciread\, claie, cle[te, coas\, co[, cote], grajd,
grebl\, lopat\, ogor, pleav\, plug, sit\, vadr\ etc.

Pe lâng\ aceste împrumuturi din limba slav\ vorbit\,
în secolele IX-XIII, se pot aminti unele împrumuturi 
c\rtur\re[ti din domeniul bisericesc: ceaslov, parastas,
pisanie, pop\, stare], stran\, vecernie, vl\dic\ etc. Lexi-
cul bisericesc fundamental este îns\ de origine latin\,

dovedind r\spândirea cre[tinismului în Dacia, unde
predicase Sfântul Apostol Andrei înaintea sosirii slavilor;
astfel, biseric\ vine din lat. basillica, cruce din lat. cru-
cem, preot din lat. presbitem, Dumnezeu din lat. domine
deus.

Tot de la slavi s-au împrumutat câteva prefixe foarte
productive: ne-, r\s-, pre-, [i câteva sufixe: -eal\, -i[, -i[te,
-nic, -i]\ etc. 

De asemenea, felul în care sunt construite numera-
lele cardinale, unele forme verbale, vocativul feminin în
-o este de origine slav\.

Au r\mas în limba român\ [i multe nume de per-
soan\ slave: Aldea, Bogdan, Dumitru, Vlad, Vlaicu etc.

IInnfflluueenn]]aa  mmaagghhiiaarr\\
Influen]a maghiar\ începe în secolul al X-lea, când

acest popor migrator p\trunde în Panonia, unde s-a
a[ezat [i a fost cre[tinat. În secolele X-XI, maghiarii

Sanctuar dacic. Sarmizegetusa Regia
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Latinitate [i dacism

Etnogeneza român\ a fost una dintre preocup\rile
majore ale primilor no[tri cronicari, Grigore Ureche
notând în Letopise]ul Þ\rii Moldovei: Rumânii, câ]i s\
afl\ l\cuitori în Þara Ungureasc\ [i la Ardeal [i la
Maramoro[u, de la un loc sântu cu moldovenii [i to]i de
la Râm se trag. Aceast\ glorificare a latinit\]ii noastre a
devenit, dup\ Grigore Ureche, un adev\rat laitmotiv în
cultura român\, fiind întâlnit la Miron Costin, la stolnicul
Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, Samuil Micu,
la Gheorghe {incai [i la al]ii. 

Miron Costin m\rturisea în Predoslovia la De nea-
mul moldovenilor, din ce ]ar\ au ie[it str\mo[ii lor c\ s\
sparie gândul s\ scrie despre începuturile neamului ro-
mânesc, pe care le considera a fi disc\lecatul lui Traian,
împ\ratul Râmului.

În secolul al XIX-lea, interesul oamenilor de cultur\
se îndreapt\ spre fondul geto-dacic al etnogenezei, con-
stituindu-se chiar un ansamblu de teorii referitoare la
superioritatea dacilor fa]\ de latini. Nevoia g\sirii unei
identit\]i etnice anterioare romaniz\rii a generat în
perioada interbelic\ un curent numit chiar ddaacciissmm,, prin
care se omagiau spiritul de sacrificiu, senin\tatea în fa]a
mor]ii, c\utarea aventuroas\, tr\s\turi care caracterizau
popula]ia autohton\. Vasile Pârvan a publicat o lucrare
cu titlul Getica (1926), iar, în literatur\, Lucian Blaga [i

Mihail Sadoveanu vorbeau despre un p\gânism mitic [i
despre un vitalism specifice dacilor, pe care le opun
ra]ionalit\]ii latine.

Specificul na]ional este pus astfel sub semnul unor
fenomene antitetice, al unui amestec de Occident [i
Orient, al unei nevoi de modernizare, dar [i al uneia de
p\strare a tradi]iei, a unor tendin]e imitative, opuse afir-
m\rilor originale. 

ajung în Transilvania, l\sând urme mai ales în lexic:
alean, ald\ma[, bel[ug, c\tan\, gând, ginga[, hotar,
ima[, me[ter, ora[, s\la[, s\m\d\u, vam\, viclean etc.

IInnfflluueenn]]aa  ttuurrcc\\
Începând din secolul al XVI-lea, p\trund în limb\ ter-

meni adu[i de st\pânirea otoman\: caimacam, capuche-
haie, geremea, pa[\ etc. 

Multe cuvinte r\mase în limba român\ apar]in dome-
niului culinar: acadea, baclava, chiftea, ciulama, halva,
iahnie, iaurt, magiun, mezel, musaca, rahat, sarailie,
sarma, [erbet etc. Unele au intrat chiar `n vocabularul
fundamental: chef, chirie, cântar, du[man, murdar etc.
S-au p\strat [i câteva sufixe: -agiu (scandalagiu), -liu
(hazliu), -lâc (savantlâc).

IInnfflluueenn]]aa  ggrreeaacc\\
În limba român\, elementele grece[ti au p\truns în-

cepând cu secolul al VI-lea [i pân\ în secolul al XV-lea.
De exemplu: a agonisi, arvun\, catastif, diac, flamur\,
molim\, omid\, plapum\, trandafir, zodie, zugrav etc.

IInnfflluueenn]]aa  lliimmbbiilloorr  mmooddeerrnnee
În secolul al XIX-lea, a început un proces de moder-

nizare a limbii române prin intermediul împrumuturilor
masive din limbile romanice sau din limba latin\, pe cale
savant\. Influen]a limbii franceze a fost cea mai puter-
nic\, dar exist\ multe cuvinte [i din italian\ — în dome-
niul muzical, bancar [i culinar.

De la na[terea ei, din secolul al III-lea, limba român\
a evoluat de-a lungul a 1 400 de ani, îmbog\]indu-se con-
tinuu, pân\ la forma din zilele noastre.

Epoca bronzului. 
Ceramic\ 

de tip Wietenberg. 
Sighi[oara, 

cca 1700-1300 `.Hr.
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11.. Lucra]i în grupe de trei elevi. G\si]i în versurile
urm\toare, cu ajutorul unui dic]ionar, cuvintele nece-
sare complet\rii `n caiete a tabelului de mai jos.  

„La noi sunt codri verzi de brad
{i câmpuri de m\tas\;
La noi atâ]ia fluturi sunt,
{i-atâta jale-n cas\.
Privighetori din alte ]\ri
Vin doina s\ ne-asculte;
La noi sunt cântece [i flori
{i lacrimi multe, multe …”

(Octavian Goga, Noi)

22.. Identifica]i dou\ cuvinte mo[tenite [i dou\ cuvinte
împrumutate pe cale savant\ din latin\ în versurile: 

„Latina gint\ e regin\
Între-ale lumei ginte mari;
Ea poart\-n frunte-o stea divin\
Lucind prin timpii seculari.
Menirea ei tot înainte
M\re] îndreapt\ pa[ii s\i.
Ea merge-n capul altor ginte
V\rsând lumin\-n urma ei”.

(Vasile Alecsandri, Cântecul gintei latine)

33.. Argumenta]i, în cel mult o jum\tate de pagin\, faptul
c\ versurile lui Vasile Alecsandri, reproduse la exerci-
]iul 2, sunt un omagiu adus originii noastre romane.

44.. Ar\ta]i ce înseamn\ urm\toarele unit\]i frazeologice
de origine latin\, folosind, la nevoie, un dic]ionar: 

ab initio ars poetica audiatur et altera pars de
gustibus non disputandum de profundis errare
humanum est fortuna labilis imago mundi me-
mento mori sic transit gloria mundi verba volant,
scripta manent.

55.. Alc\tui]i un eseu nestructurat, de cel mult o pagin\,
despre importan]a surselor de cunoa[tere a form\rii
[i a evolu]iei limbii române, care s\ aib\ ca motto
ultima unitate frazeologic\ de la exerci]iul 4.

66.. Alege]i dintre unit\]iile frazeologice de la exerci]iul 4
una care s\ exprime situa]ia dacilor în lupta lor
împotriva Imperiului Roman [i pe care s\ o folosi]i ca
motto al unui eseu, de cel mult o jum\tate de pagin\,
cu aceast\ tem\.

77.. Scrie]i expresiile corespunz\toare urm\toarelor
abrevieri latine[ti: C.V., P.S., N.B. Ar\ta]i în ce situa-
]ii le folosi]i pe fiecare.

88.. Face]i un meniu al unei mese festive în care s\ apar\
dou\ cuvinte de origine latin\, dou\ cuvinte din fon-
dul autohton, dou\ cuvinte din turc\ [i dou\ cuvinte
din alte dou\ limbi romanice, pe care s\ le indica]i.

CCuuvviinnttee  
ddee  oorriiggiinnee  llaattiinn\\

CCuuvviinnttee  ddiinn  
ffoonndduull  aauuttoohhttoonn

CCuuvviinnttee  
ddee  oorriiggiinnee  ssllaavv\\

11..  PPrrooiieecctt.. Lucra]i în grupe de patru-[ase elevi. Realiza]i
câte un poster în care s\ prezenta]i întâlnirea dintre
civiliza]ia latin\ [i cea dacic\, folosind ilustra]ii, sche-
me [i interpret\ri ale citatelor de mai jos.
aa.. Vrem s\ fim numai atât: latini — limpezi, ra]ionali,
cump\ta]i, iubitori de form\, clasici — dar vrând-ne-
vrând suntem mai mult. Însemnatul procent de

DDUUPP|| TTEEMM||

Solda]i romani, sec. II. Muzeul Luvru
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sânge slav [i trac ce clocote[te în fiin]a noastr\ con-
stituie pretextul unei probleme care ar trebui pus\ cu
mai mult\ îndr\zneal\ [...].

În spiritul românesc e dominant\ latinitatea, lini[-
tit\ [i prin excelen]\ cultural\. Avem îns\ [i un bogat
fond latent slavo-trac, exuberant [i vital care, oricât
ne-am împotrivi, se desprinde uneori din corola
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Tezaurul de la Pietroasele, jud. Buzãu, sec. V

necunoscutului, r\s\rind puternic în con[tiin]e.
Simetria [i armonia latin\ ne e adeseori sfârtecat\ de
furtuna care fulger\ molcom în adâncimile oarecum
metafizice ale sufletului românesc. E o revolt\ a
sufletului nostru nelatin.

(Lucian Blaga, Revolta sufletului nostru nelatin)

bb.. Ge]ii cred în nemurirea sufletului în sensul c\ ade-
v\rata via]\ e abia cea viitoare într-un fel de Walhalla,
la un loc cu Zalmoxis; de aceea tot ce e trupesc, car-
nea, vânatul, femeile, sunt de comb\tut dac\ vrem s\
ajungem la gândul nemuririi. Zeul e în cer, iar nu pe
p\mânt sau sub p\mânt.

(Vasile Pârvan, Getica)

cc.. Ne iubim str\mo[ii, ne iubim îns\ [i str\nepo]ii: nu
suntem numai punctul ultim al unei linii de genera]ii,
ce se pierde în trecut, ci [i punctul de plecare al
genera]iilor ce vor veni la lumin\; nu suntem numai
str\nepo]ii înc\rca]i de povara veacurilor, ci [i str\-
mo[ii virtuali ai str\nepo]ilor târzii; obliga]iile fa]\ de
viitor dep\[esc pe cele fa]\ de trecut. R\s\ritul ne
poate deci lega istorice[te; nu ne poate îns\ impune
[i condi]iile actuale ale vie]ii suflete[ti. Neajutându-ne
în dezvoltarea idealit\]ii noastre, pentru ce l-am invo-
cat în hot\rârile zilei de azi? Fa]\ de ac]iunea lui
dizolvat\, veacul XIX reprezint\ o binef\c\toare revo-
lu]ie [...]; nu privim revolu]ia veacului XIX ca pe o
adev\rat\ solu]ie de continuitate fa]\ de esen]a îns\[i
a sufletului românesc, ci numai fa]\ de influen]ele
orientale ale veacurilor din urm\.

(Eugen Lovinescu, 
Istoria civiliza]iei române moderne)

dd.. La fel ca într-un spa]iu, civiliza]ia noastr\ a fost
întru o limb\ cea latin\. Vecinii de jos, din stânga, din
dreapta, ne-au dat multe [i admirabile cuvinte, dar
toate s-au l\sat prinse în limba aceasta de obâr[ie
latin\. Iar când, în veacul al XIX-lea, leg\turile noas-
tre cu restul lumii s-au ref\cut, latinitatea limbii s-a
reg\sit nu numai ca obâr[ie, dar [i în act, prin absor-
birea, ca din c\m\rile proprii, a numeroase cuvinte
din limba-matc\, latin\ [i limba sor\, franceza.

(Constantin Noica, 
Sentimentul românesc al fiin]ei)

ee.. Orice om care vrea sau este chemat s\ joace un rol
prolific în via]a României trebuie s\ se conving\ c\ în
]ara aceasta orice gest, orice ac]iune, orice atitudine

este un început absolut, c\ nu exist\ continu\ri,
relu\ri, linii [i directive [...]. Alte popoare [i-au tr\it
începuturile naiv, incon[tient, nereflectat. Trezin-
du-se din somnul materiei la via]a istoric\ printr-un
insensibil proces, cu o evolu]ie natural\, cu o lune-
care insesizabil\. Noi, dimpotriv\, [tim [i trebuie s\
[tim c\ începem, suntem obliga]i a avea luciditatea
începuturilor de via]\, con[tiin]a vie [i reflectat\ a
aurorii.

Trezirea noastr\ la via]\ coincide cu o dilatare de
perspectiv\, pe care celelalte popoare o cunosc în
amurgurile lor.

(Emil Cioran,
Schimbarea la fa]\ a României)

Prezenta]i lucr\rile voastre la evaluarea de la sfâr-
[itul acestei unit\]i de studiu.

22.. PPrrooiieecctt..  Lucra]i în grupe de patru-[ase elevi. Citi]i cât
mai mult din operele citate la exerci]iul 1, legate de
tema Latinitate [i dacism. Realiza]i un poster cu
tipurile de orient\ri în problema dat\, pe care s\-l
prezenta]i în ora urm\toare.
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CC\\rr]]iillee
Cele mai importante surse de documentare sunt c\r-

]ile, care se pot cump\ra din libr\rii sau se pot consulta
în biblioteci publice. Când se folose[te informa]ia 
dintr-o carte, trebuie s\ se fac\ oo  ttrriimmiitteerree  bbiibblliiooggrraaffiicc\\.
Aceasta const\ în oferirea tuturor indica]ilor necesare
legate de apari]ia c\r]ii: numele autorului, titlul lucr\rii,
editura, locul [i anul public\rii ei.

În[iruirea lucr\rilor referitoare la o anumit\ proble-
m\ sau la un anumit autor, înso]it\ de trimiterile
amintite, se nume[te bbiibblliiooggrraaffiiee..  Un model de biblio-
grafie tematic\ este cel de mai jos.

C O M U N I C A R E

Pentru realizarea proiectelor de orice fel sau a dezba-
terilor este necesar\ o ddooccuummeennttaarree, adic\ o informare
am\nun]it\ [i temeinic\, prin consultarea mai multor
surse.

Surse de documentare

Cri[an, Ion Hora]iu, Burebista [i epoca sa, Bucure[ti,
Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, 1977.

Daicoviciu, Hadrian, Dacii, Bucure[ti, Editura Enciclope-
dic\ Român\, 1972.

Dic]ionar de istorie veche a României, Bucure[ti, Editura
{tiin]ific\ [i Enciclopedic\, 1976.

Dio Cassius, Istoria roman\, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\
[i Enciclopedic\, 1973.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu, Perit-au dacii?, Bucure[ti,
Editura Albatros, 1973.

Giurescu, Constantin C., Giurescu, Dinu C., Istoria româ-
nilor, volumul I, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1974.

Giurescu, Constantin C., Formarea poporului român,
Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1973.

Mommsen, Theodor, Istoria roman\, Bucure[ti, Editura
{tiin]ific\ [i Enciclopedic\, 1987.

Pârvan, Vasile, Dacia, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\, 1972.

În c\r]i, trimiterile bibliografice se g\sesc la notele
de subsol sau în bibliografiile plasate la sfâr[itul lucr\rii.

Exist\ [i volume întregi, numite bibliografii, ce sunt
redactate sub forma unor liste de lucr\ri care,  a[ezate
în ordine alfabetic\, trateaz\ o anumit\ problem\.

La sfâr[itul unor c\r]i, se g\sesc iinnddiiccii, care sunt liste
alfabetice alc\tuite dup\ anumite criterii. Astfel, indicele
de autori înregistreaz\ to]i autorii cita]i într-o lucrare,
indicele de concepte — toate no]iunile teoretice discutate
într-o carte, a[a cum se face [i în indicele de la sfâr[itul
acestui manual. Fiecare autor sau no]iune care se înre-
gistreaz\ într-un indice are indicate pagina sau paginile la
care se g\se[te. În felul acesta, se poate afla foarte u[or ce
probleme sunt discutate în volumul respectiv.

DDiicc]]iioonnaarreellee sunt volume foarte eficiente destinate
inform\rii.

În primul rând, se pot consulta ddiicc]]iioonnaarree  eenncciiccllooppee--
ddiiccee, în care se g\sesc date din diferite domenii ale
cunoa[terii, explicându-se no]iuni de cultur\ general\,
oferindu-se date despre personalit\]i, f\r\ a se pune
accentul pe problemele de limb\.

În al doilea rând, se pot folosi ddiicc]]iioonnaarree  ggeenneerraallee,
cum ar fi: 

dic]ionare explicative: cuvintele sunt explicate în
func]ie de sensurile pe care le au; ele con]in [i informa]ii
referitoare la etimologie, la categorii gramaticale; astfel,
este recomandabil ca Dic]ionarul explicativ al limbii
române (DEX) s\ fie consultat pentru clarificarea sen-
surilor cuvintelor;

Tehnici de documentare 
pentru realizarea proiectelor
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dic]ionare ortografice [i ortoepice: dau indica]ii 
de scriere [i de pronun]are corect\ a cuvintelor; Dic]io-
narul ortografic, ortoepic [i morfologic al limbii române
(DOOM), edi]ia a doua (2005), este un instrument de
lucru absolut necesar pentru utilizarea formelor corecte
ale cuvintelor, în cazul oric\rei ezit\ri legate de scriere
sau de pronun]are;

dic]ionare de neologisme: cuprind cuvinte noi;
dic]ionare de sinonime, de antonime, de omonime,

de paronime: pot fi folosite în redactarea lucr\rilor;
dic]ionare de expresii: sunt utilizate în vederea

nuan]\rii exprim\rii;
dic]ionare onomastice etc.

În al treilea rând, exist\ multe ddiicc]]iioonnaarree  ddee  ssppeecciiaallii--
ttaattee, adresate speciali[tilor dintr-un anumit domeniu.

Pentru informare, pot fi consultate [i aattllaassee, care sunt
culegeri de h\r]i, grafice, plan[e, fotografii referitoare la
un anumit domeniu.

Când se examineaz\ o carte, este bine s\ se fac\ ffii[[ee
ddee  lleeccttuurr\\ sau ccoonnssppeeccttee  pentru informa]iile dorite. Fi[a
de lectur\ poate con]ine citate, rezumate, aprecieri per-
sonale etc. Conspectul const\ în notarea sintetic\ [i sche-
matic\ a datelor esen]iale dintr-o lucrare. O bun\ vizuali-
zare a informa]iei se poate face prin alc\tuirea de scheme,
prin sublinieri, prin folosirea de culori diferite etc.

CCaattaallooaaggeellee

Pentru a g\si c\r]ile citate într-o lucrare, trebuie con-
sultate cataloagele bibliotecilor, care sunt liste de volu-
me aranjate alfabetic. Acestea sunt ordonate dup\ urm\-
toarele criterii:

numele autorilor;
titlul lucr\rilor care trateaz\ o anumit\ problem\;
titlul lucr\rilor dintr-un domeniu de cunoa[tere;
titlul c\r]ilor ap\rute în anumite zone geografice;
titlul c\r]ilor nou ap\rute.

Bibliotecile folosesc un sistem de clasificare a c\r-
]ilor pe baza cifrelor pentru fiecare domeniu. De exem-
plu, cifra corespunz\toare limbii române este 0459.

Cataloagele pot fi tradi]ionale, adic\ o în[iruire de
cartona[e cuprinzând informa]ii despre c\r]i, ca în mo-
delul dat, adic\ numele autorului, titlul operei literare,
editura, localitatea, anul apari]iei, num\rul de pagini,
date despre edi]ie.

IIII  33333399
Eminescu, M., OOppeerree  aalleessee,,  volumul I

EEddiittuurraa  ppeennttrruu  LLiitteerraattuurr\\,,  BBuuccuurree[[ttii,,  11996644,,  442222  pp..

Edi]ie îngrijit\ [i prefa]at\ de Perpessicius.
Volumul cuprinde lista manuscriselor lui M. Eminescu,
note [i variante, indicele alfabetic al poeziilor dup\
primul vers, indicele alfabetic al poeziilor dup\ titlu.

Trebuie completate de cititor rubricile referitoare la
cota c\r]ii (ansamblul de litere [i de cifre care indic\
locul c\r]ii în depozitul bibliotecii), la autor, titlul volumu-
lui, data solicit\rii c\r]ii, ocupa]ia [i semn\tura cititorului.

În unele biblioteci, exist\ cataloage electronice.
Cititorul introduce datele într-un computer [i pe ecran
apar informa]iile cerute. De exemplu, dac\ se introduce
numele unui autor, apare o list\ alfabetic\ a titlurilor
c\r]ilor scrise de acesta existente în bibliotec\, solicitan-
tul alegând ceea ce îl intereseaz\. Mai exist\ cataloage
scoase de edituri pentru a-[i anun]a apari]iile, care pot fi
consultate pentru informare. 

PPeerriiooddiicceellee

Periodicele sunt publica]ii care apar la anumite inter-
vale de timp: ziare, reviste, anuare. Acestea pot fi consul-
tate cu eficien]\ mai ales când este vorba despre reviste
[tiin]ifice, specializate pe anumite domenii.

CCaasseetteellee,,  CCDD--uurriillee
Casetele, CD-urile pot fi folosite pentru documentare

în vederea realiz\rii unor proiecte. 

Pentru a ob]ine cartea în vederea consult\rii ei, se
completeaz\ o cerere pentru sala de lectur\, ca în mo-
delul de mai jos.
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IInntteerrnneettuull
Numeroase informa]ii se g\sesc [i pe internet, cea

mai dezvoltat\ re]ea de calculatoare din lume. Siguran]a
informa]iei este îns\ relativ\, neputându-se verifica seri-
ozitatea oric\rui site, dar exist\ avantajul c\ aceasta se
poate ob]ine u[or de acas\ sau din laboratorul de infor-
matic\ al [colii. De exemplu, catalogul Bibliotecii
Centrale Universitare din Bucure[ti poate fi accesat 
la adresa http://www.bcub.ro. Pentru a ob]ine infor-
ma]ii prin internet, se pot folosi motoarele de c\utare:
www.google.ro, www.yahoo.com etc.

RRaaddiioouull  [[ii  tteelleevviizziiuunneeaa
Emisiunile de radio [i de televiziune pot fi surse de

informa]ii, unele fiind specializate în anumite domenii.
Concertele, filmele, dramatiz\rile etc. pe care le prezint\
se pot constitui, de asemenea, în surse de documentare.

SSppeeccttaaccoolleellee
Manifest\rile artistice de cele mai diferite tipuri pot

deveni o modalitate de documentare într-o anumit\ pro-
blem\.

AAuuddiieerreeaa  uunnoorr  ccuurrssuurrii,,  ddiissccuu]]iiiillee  ccuu  ppeerrssooaanneellee
aauuttoorriizzaattee

Cursurile ]inute de speciali[ti pot fi surse de docu-
mentare. Chiar discu]iile cu persoanele autorizate într-un
anumit domeniu ofer\ uneori informa]iile necesare pen-
tru realizarea unui proiect, a unei investiga]ii, a unei dez-
bateri, fiindc\ astfel se pot ob]ine date precise. De exem-
plu, dac\ se face o prezentare a unei localit\]ii, pentru a
ob]ine date despre dezvoltarea acesteia, se poate lua un
interviu primarului. O discu]ie cu unul dintre profesorii
vo[tri pentru a afla date despre o problem\ poate deveni
o surs\ de informa]ie.

EEXXEERRCCII}}IIII

11.. C\uta]i în lec]ia precedent\ lucr\rile citate în leg\tu-
r\ cu tema Latinitate [i dacism. Trece]i-le într-o list\
bibliografic\.

22.. Consulta]i, la biblioteca [colii, catalogul [i ad\uga]i
listei f\cute la exerci]iul 1 alte lucr\ri.

33.. În laboratorul de informatic\, accesa]i adresa Biblio-
tecii Centrale Universitare din Bucure[ti [i g\si]i alte
lucr\ri pentru tema de la exerci]iul 1.

44.. PPrrooiieecctt..  Stabili]i o grup\ de patru-[ase elevi care s\
prezinte felul în care este oglindit\ în cinematografia
româneasc\ tema Latinitate [i dacism. Consulta]i la
bibliotec\ volumul Cinema... un secol [i ceva de Cris-
tina Corciovescu [i Bujor T. Rîpeanu, Bucure[ti,
2002. C\uta]i în indicele de titluri urm\toarele filme:
Dacii, Columna, Burebista, apoi nota]i numele regi-
zorilor [i anul apari]iei fiec\rui film. Pute]i folosi [i
alte lucr\ri despre cinematografia româneasc\ în
vederea rezolv\rii acestei cerin]e. Procura]i casetele
cu aceste filme [i vede]i-le. Redacta]i apoi o lucrare

de dou\-trei pagini pe tema dat\, prezentând-o în fa]a
clasei în ora urm\toare. 

55.. PPrrooiieecctt..  Stabili]i o grup\ de cinci-[ase elevi care s\
consulte c\r]ile citate în modelul de bibliografie din
aceast\ lec]ie, la pagina 14, pentru a ob]ine date
despre romani [i daci. Grupa va redacta apoi un
referat, de cel mult dou\ pagini, pe care îl va prezen-
ta în ora urm\toare. 

66.. PPrrooiieecctt..  Lucra]i în perechi. Citi]i Creanga de aur de
Mihail Sadoveanu [i Zamolxe de Lucian Blaga. Re-
dacta]i un eseu nestructurat de dou\-patru pagini
despre felul în care apar str\mo[ii no[tri în aceste
opere literare. Prezenta]i lucrarea voastr\ la evalua-
rea de la sfâr[itul unit\]ii de studiu.

77.. DDeezzbbaatteerree..  Organiza]i o dezbatere cu tema Latinitate
[i dacism. Stabili]i:

componen]a echipei afirmatoare [i a celei nega-
toare; 

persoana care va fi moderator;
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temele [i subtemele discu]iei;
timpul fiec\rei interven]ii.

Pentru documentarea în vederea dezbaterii: 
citi]i lucr\rile din bibliografia stabilit\ la exerci]ile

1, 2 [i 3;
folosi]i [i citatele de mai jos, legate de tema dezb\-

tut\.
aa.. „Traian vine-n ast\ ]ar\,

{i de-a birui deprins
Spre Dochia cea fugar\
Acum mâna a întins.
Atunci ea, cu grai fierbinte:
«Zamolxis, o zeu, striga,
Te giur pe al meu p\rinte,
Ast\zi rog nu m\ l\sa!»
Când întinde a sa mân\
Ca s-o strâng\-n bra] Traian,
De-al ei zeu scutit\, zâna
Se preface-n bolovan.”

(Gheorghe Asachi, Dochia [i Traian)

bb..  „Nu departe în fund se v\d zidurile cet\]ii. În stân-
ga o parte a templului, columne [i trepte jur-împrejur. În
fa]a templului, ceva mai înd\r\t, o spânzur\toare. Apus
de soare. Osta[i p\zesc templul; ei zac gr\mad\, numai
unul e în picioare pe trepte cu suli]a pe um\r. Doi munci-
tori întârzie cu cele din urm\ lucr\ri la spânzur\toare.
UN OSTA{ (c\tre osta[ul str\in): Unde te-au prins ai

no[tri?
OSTA{UL  STR|IN: Lâng\ Dun\re.
ALT  OSTA{: {i nu ]i-e niciodat\ dor de ]ara ta?
OSTA{UL  STR|IN:

O, da. La noi cresc portocali cu fructe ro[ii;
zeii nu au coarne boure[ti cum cei hr\ni]i de voi,
[i iarna cerul nu roie[te fulgi de nea.
La noi e totul altfel,
dar soarele se-aseam\n\ a[a de mult cu cel de-aici,
c-aproape crezi, c\-i unul [i acela[i.
(To]i râd.)

ÎNTÂIUL  OSTA{ (c\tre str\in):
Tu e[ti întâiul sclav care se bucur\ 
de-un slobod trai pe-aceste plaiuri.
Vie]uie[te cu-acelea[i drepturi ca [i noi.
Nu-]i [tiam prea-ndur\tor st\pânul.
R\spunde, libertatea cum ]i-ai dobândit-o?

OSTA{UL  STR|IN ([iret): Cu... opincile profetului...

CEILALÞI: Cu ce? Haide, spune, poveste[te!
OSTA{UL STR|IN: E mult de când gonir\]i pe Zamolxe?
ÎNTÂIUL OSTA{: Vreo câ]iva ani.
OSTA{UL STR|IN:

Ei bine, mucenicii lui se tot sporesc de-atunci 
pe sub p\mânt ca iepurii de cas\.
Altfel de ce-am p\zi noi templul zi [i noapte?
Magul se-nsp\imânt\ de puterea lor [i, precum [ti]i, 
f\g\duit-a chiar pe fiica lui ca dar s\lbatic 
celui ce va da de urma lui Zamolxe.
Ori a]i uitat?

AL  DOILEA OSTA{: Ehei, Zemora tulbur\toarea! Câ]i 
n-o doresc!

OSTA{UL STR|IN (zâmbind a glum\):
Cum eu tr\iam mai mult din mila câinilor,
m\ hot\râi s\ caut ascunzi[ul lui Zamolxe.
Am iscodit prin mun]i. Vreo nou\ zile ostenitu-m-am
prin v\g\uni, dar n-am g\sit
decât ni[te opinci întortocheate. Mi-am zis:
sunt ale profetului ! — Le-am d\ruit preotului.
E-adev\rat, îi aduceam numai opincile, 
nu capul lui Zamolxe.” 

(Lucian Blaga, Zamolxe)

În evaluarea dezbaterii, urm\ri]i:
coeren]a ideilor exprimate;
bog\]ia document\rii;
capacitatea de argumentare [i de convingere;
claritatea [i corectitudinea formul\rilor;
folosirea elementelor nonverbale [i paraverbale în

interven]iile f\cute.

J.- P. Perronneau,
Copil cu o carte
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Dimensiunea religioas\ a existen]ei

11.. Scrie]i în caiete dou\ cuvinte care v\ vin în minte
când v\ gândi]i la religie. Face]i apoi pe tabl\ o list\
care s\ includ\ cuvintele care nu se repet\. 

22.. Lucra]i în grupe de [ase elevi. Discuta]i ce reprezint\
pentru voi practicile religioase, prezentând oral con-
cluziile grupei.

SSPPRREE TTEEMM||

S T U D I U  D E  C A Z

Perioada veche

DDEESSPPRREE TTEEMM|| 

Cultura scris\ româneasc\ a fost marcat\ înc\ de la
început de dou\ fenomene, care se vor reg\si de-a lun-
gul istoriei noastre literare: 

aa.. amestecul permanent de influen]e culturale occi-
dentale [i orientale; 

bb.. desincronizarea fa]\ de cultura occidental\. 
În Evul Mediu, spa]iul carpato-dun\rean reprezint\ o

grani]\ între cultura occidental\, dominat\ de utilizarea
limbii latine în biseric\ [i în cancelariile de stat, [i cultu-
ra oriental\, dezvoltat\ în jurul Bizan]ului, orientat\ spre
modelul grecesc [i influen]at\ ulterior de traducerile în
limba slavon\ ale scrierilor religioase. Aceast\ realitate
a f\cut ca poporul nostru, de origine romanic\, s\ folo-
seasc\, paradoxal, mai întâi limba slavon\ în cultura
scris\, primele c\r]i de cult fiind cele aduse în secolul 
al XII-lea de la m\n\stiri bulg\re[ti [i sârbe[ti, unde 
fuseser\ traduse în aceast\ limb\. De-abia ulterior slavo-
na devine limba cancelariilor domne[ti, ca o consecin]\
a importan]ei cultului religios, care ocupa un loc primor-
dial în organizarea primelor forma]iuni statale române[ti. 

Manuscrisele în limba slavon\ au fost:
aa..  ssccrriieerrii  rreelliiggiiooaassee,, împ\r]ite în: 

scrieri religioase canonice, copiile lor f\cându-se
în m\n\stiri de c\tre c\lug\rii ce înv\]au nu numai limba
slavon\, ci [i arta caligrafiei;

~nceputurile culturii scrise române[ti 

Simion {tefan,
Noul Testament 
de la B\lgrad, 
1648

scrieri apocrife, adic\ nerecunoscute de biseric\,
uneori chiar erezii împotriva doctrinei religioase ofi-
ciale; 

scrieri de drept canonic, traduse de obicei din le-
gisla]ia bizantin\; 
bb..  ssccrriieerrii  iissttoorriiccee,, dintre care mai importante sunt: 

cronicile bizantine [i sârbe[ti; 
cronicile domne[ti originale, precum Cronica ano-

nim\ a lui {tefan cel Mare;
cc..  ssccrriieerrii  lliitteerraarree,, de tipuri foarte variate, cum ar fi: 

imnurile religioase; 
povestirile hagiografice, în care sunt prezentate

vie]ile sfin]ilor; 
c\r]ile populare, precum Alexandria [i Varlaam [i

Ioasaf, care au fost cunoscute de toat\ lumea medieval\. 
În secolul al XVI-lea, sunt înfiin]ate primele tipografii

[i apar c\r]ile de cult în limba slavon\, care au avut o
larg\ circula]ie în aceast\ zon\. Tot în acest secol, v\d
lumina tiparului Înv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre
fiul s\u Teodosie, lucrare scris\ în limba slavon\ de dom-
nitorul muntean [i tradus\ în român\ în secolul urm\tor.

Aceast\ cultur\ scris\ în limba slavon\ nu poate fi in-
tegrat\ literaturii române, reprezentând, cum consider\
criticul literar Nicolae Manolescu, un epifenomen de la
sfâr[itul unei lungi tradi]ii — aceea bizantino-slav\ (Isto-
ria critic\ a literaturii române) [i mai pu]in o manifestare
a gândirii române[ti, dovad\ a decalajului fa]\ de cultura
occidental\.
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Cultura scris\ `n limba român\

Cultura scris\ în limba român\ a ap\rut târziu,
primul document de acest fel fiind Scrisoarea lui Neac[u
din Câmpulung din 1521. Aceast\ scrisoare îi era adre-
sat\ lui Johannes Benkner, judele Bra[ovului, în[tiin-
]ându-l despre mi[c\rile trupelor turce[ti la Dun\re.
Documentul este un argument în sus]inerea ideii unei
desincroniz\ri fa]\ de cultura occidental\, în care
ap\ruse cu dou\ secole în urm\ Divina comedie a lui
Dante Alighieri, iar aproape contemporani cu Neac[u
din Câmpulung erau François Villon, marele poet fran-
cez, [i François Rabelais, autorul romanelor Gargantua
[i Pantagruel.

Dup\ traduceri în limba român\ ale unor c\r]i de
cult, r\mase în manuscris [i realizate la sfâr[itul secolu-
lui al XV-lea [i începutul secolului al XVI-lea (Codicele
vorone]ean, Psaltirea scheian\, Psaltirea vorone]ean\,
Psaltirea Hurmuzachi), apar scrierile tip\rite în limba
român\. 

Diaconul CCoorreessii înfiin]eaz\ la Bra[ov o tiparni]\ pro-
prie [i, începând din 1557, scoate c\r]i de cult în limbile
slavon\ [i român\. Cele nou\ c\r]i tip\rite de el în limba
român\ au circulat în toate cele trei ]\ri române[ti, jucând
un rol important în procesul de formare a limbii literare.

O însemn\tate excep]ional\ are, pentru cultura ro-
mân\, dar mai ales pentru evolu]ia limbii literare, apa-
ri]ia, în anul 1643, a operei de c\petenie a mitropolitului
VVaarrllaaaamm:: Cazania sau Carte româneasc\ de înv\]\tur\.
Traducerea f\cut\ de marele c\rturar se remarc\ prin
cursivitate, claritate, prin lipsa regionalismelor, expri-
mând str\duin]a de a se adresa românilor de pretu-
tindeni (Alexandru Piru, Istoria literaturii române,
perioada veche). Limba acestei scrieri a influen]at pro-
cesul de formare a limbii literare, Cazania cunoscând
mai multe edi]ii [i fiind difuzat\ pe tot teritoriul româ-
nesc. Tot mitropolitului Varlaam i se datoreaz\ primele
versuri în limba român\: Stihuri la stema domniei Mol-
dovei, a[ezate în fruntea Cazaniei, [i versurile de la sfâr-
[itul celor dou\ p\r]i ale c\r]ii. Criticul literar Ion Rotaru
aprecia mai ales versurile finale, din pricin\ c\ mitropo-
litul, chiar a[a, spirit antiliric cum este, nimere[te peste
o compara]ie productiv\, aceea a asem\n\rii fr\mân-
t\rilor sufletului omenesc cu furtuna pe mare (Literatura
român\ veche): 

„Valuri multe râdic\ furtuna pre mare,
mai vârtos gândul omului întru lucru ce are.” 

Contemporan cu Varlaam, mitropolitul SSiimmiioonn  {{tteeffaann
va face prima traducere integral\ a Noului Testament,
tip\rit în 1648, la Alba-Iulia, [i cunoscut sub numele de
Noul Testament de la B\lgrad. A fost o lucrare de o
importan]\ deosebit\ pentru dezvoltarea limbii literare,
mitropolitul propunându-[i s\ elimine din exprimare
orice regionalism [i asigurând astfel unitatea limbii ro-
mâne. În cuvântul c\tre cititori, Simion {tefan face o com-
para]ie, r\mas\ celebr\, între circula]ia cuvintelor [i cea a
banilor, spunând: „Bine [tim c\ cuvintele trebuie s\ fie ca
banii, c\ banii aceia sântu buni carii îmbl\ în toate ]\rile;
a[ia [i cuvintele acele sântu bune carele le în]eleg to]i.” 

Eforturile de introducere a limbii române în cultul
religios au fost continuate de mitropolitul DDoossoofftteeii,, care
este autorul primei traduceri în versuri a unui text reli-
gios: Psaltirea pre versuri tocmit\ (1673). Textul se
remarc\ prin str\duin]a de a-l adapta la realit\]ile româ-
ne[ti [i, uneori, prin imagini poetice surprinz\toare. 

În secolul al XVIII-lea, AAnnttiimm  IIvviirreeaannuull,, mitropolitul
Þ\rii Române[ti, adaug\ literaturii religioase în limba
român\ un nou tip de scriere, acela al predicilor constru-
ite dup\ arta elocin]ei. Cele 28 de predici ]inute de
mitropolit la marile s\rb\tori au fost reunite sub titlul
Didahii [i au fost foarte cunoscute în epoc\. 

Apari]ia în 1688 a primei edi]ii integrale a BBiibblliieeii,
traduse de fra]ii {erban [i Radu Greceanu [i tip\rite prin
grija domnitorului {erban Cantacuzino, reprezint\
momentul impunerii limbii române ca limb\ a cultului
ortodox. Bazându-se [i pe o serie de traduceri par]iale
anterioare, fra]ii Greceanu au reu[it s\ consacre limba
român\ ca limb\ literar\ prin claritatea textului [i prin
folosirea consecvent\ a unui vocabular bogat [i acce-
sibil. Aceast\ lucrare monumental\ poate fi considerat\
o încununare a scrierilor religioase de pe teritoriul
românesc din perioada medieval\.

~mp\rt\[ania 
apostolilor. 

Biserica 
domneasc\ de la
Curtea de Arge[ 

(fragment)
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11.. Citi]i textul de mai jos.

„La apa Vavilonului,
Jelind de ]ara Domnului,

Acoló [ezum [i plâns\m
La voroav\1 ce ne strâns\m,

{i cu inem\ amar\,
Prin Sion [i pentru ]ar\,

Aducându-ne aminte,
Plângeam cu lacr\mi herbinte.

{i bucine 2 ferecate
L\s\m prin s\lci aninate,

C\ acoló ne-ntrebar\
Aceia ce ne pr\dar\

S\ le zâcem viers de carte
Într-acea strein\tate [...]

Ce nu ni s\ da-ndemân\
A cânta-n ]ar\ strein\.

De te-a[ uita, ]ar\ svânt\,
Atuncea s\-mi vie smânt\ 3,

{i direapta mea s\ uite
A schimba viers în l\ute4!

{i s\ mi s\ prinz\ limba
De gingini5, jelindu-mi scârba6 [...].”

(Dosoftei, Psaltirea în versuri
[La apa Vavilonului – 136])

22.. Tradus în secolul al XVII-lea, psalmul [La apa Vavi-
lonului (136)] con]ine o serie de arhaisme. Identi-
fica]i-le [i preciza]i felul lor.

33.. În captivitatea lor babilonic\, amintindu-[i de cetatea
Ierusalimului, evreii cântau: La râul Babilonului,
acolo am [ezut [i am plâns, când ne-am adus aminte
de Sion... Acest psalm al înstr\in\rii a devenit un cân-
tec despre îndep\rtarea omului de Dumnezeu. Iden-
tifica]i sintagmele care sugereaz\ ideea captivit\]ii [i
cea de îndep\rtare de divinitate.

44.. Dincolo de evocarea Þ\rii Sfinte, psalmul abordeaz\
problema patriotismului. Care sunt pedepsele divine
pe care ar trebui s\ le accepte cel care [i-ar uita ]ara?

55.. Preciza]i tipul de rim\ din psalmul de mai sus [i
m\sura versurilor.

66.. Nota]i silabele accentuate [i neaccentuate din primele
dou\ versuri. Preciza]i ritmul caracteristic psalmului.

77.. Face]i acelea[i preciz\ri pentru urm\toarele versuri
populare: 
„Frunza-n codru cât învie, / Doina cânt de voinicie. /
Cade frunza gios în vale, / Eu cânt doina cea de jale.”

88.. [La apa Vavilonului (136)], psalmul versificat al lui
Dosoftei, respect\ structura [i rezonan]a poeziei
populare române[ti. Redacta]i un eseu, de maxim 
zece rânduri, în care s\ dezvolta]i observa]iile asupra
prozodiei psalmului studiat.

99.. Citi]i urm\toarele versete din Psalmul 136 din Biblie:
„1. La râul Babilonului, acolo am [ezut [i am plâns,
când ne-am adus aminte de Sion.
2. În s\lcii, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre.
3. C\ acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut 
nou\ cântare, zicând: «Cânta]i-ne nou\ din cânt\rile
Sionului!»
4. Cum s\ cânt\m cântarea Domnului în p\mânt
str\in?
5. De te voi uita, Ierusalime, uitat\ s\ fie dreapta
mea!
6. S\ se lipeasc\ limba mea de grumazul meu, de 
nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înain-
te Ierusalimul, ca început al bucuriei mele.”

Considera]i c\ versificarea psalmului are un efect
pozitiv asupra recept\rii sale? Argumenta]i-v\ r\s-
punsul.

1100.. Citi]i cu aten]ie textul urm\tor: 
„De vom zice de pe dragoste, c\ suntem ale[i din

p\gâni, nici acéia nu o avem, c\ zice Ioann: «De va
zice cineva c\ iubé[te pre Dumnezeu [i pre fratele
s\u îl ur\[te, mincinos iaste; c\ de vréme ce nu
iube[te pre fratele lui, c\-l véde, dar pre Dumnezeu,
c\ nu-l véde, cumu-l va putea iubi?» {i iat\, dar\, c\
precum zic c\ neavând dragoste între noi [i nepoh-
tindu-ne binele unul altuia, dup\ porunca lui
Dumnezeu, n-avem nici credin]\, nici n\diajde, nici
dragoste [i suntem mai r\i, s\ m\ erta]i, decât

1 voroavã, s.f. (înv. ºi reg.): discuþie, convorbire.
2 bucin, s.n.: bucium, vechi instrument muzical cu coarde de felul

cobzei.
3 smântã, s.f.: rãtãcirea minþii, smintealã, neplãcere.
4 a schimba viers în lãute: a mânui coardele lãutei.
5 ginginã, s.f. (înv. ºi reg.): gingie.
6 scârbã, s.f. (reg.): mâhnire.
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p\gânii. C\ zice apostolul Pavel: «Limbile n-au lége [i
fac alte legii.» Iar\ noi, având lege, facem tot împotri-
va legii [i suntem mai p\c\to[ decât toate neamurile
[i decât toate limbile. {i pute] cunoa[te aceasta, c\
iaste a[a cum zic, c\ ce neam înjur\ ca noi, de lége,
de cruce, de cuminec\tur\7, de mor]i, de comân-
dare8, de lumânare, de suflet, de mormânt, de coliv\,
de prescuri9, de ispovidanie, de botez, de cununie [i
de toate tainele sfintei bisérici [i ne oc\râm [i ne
batjocorim noi în[ine légia?! Cine din p\gâni face
aceasta, sau cine-[ m\sc\ré[te légia ca noi? Oare nu
înjur\m cu acéstia toate pre Dumnezeu? Oare nu
oc\râm cu acéstia poruncile lui? C\ el singur ne-au
ar\tat [i ne-au înv\]at acéste taini, ca prin mijlocul lor
s\ ne cur\]im de p\cate [i s\-l îmblânzim  asupra
noastr\ la scârbe [i la nevoi.

Dar\ noi, deaca auzim pe cineva c\ înjur\ [în
jur\minte] de cele ce am zis, în loc de a-l certa [i a-l
înfrunta, ca pre un om f\r’ de socoteal\, noao ne pare
bine [i râdem. De sunt acéstia lucruri cre[tine[ti,
zic\ cine are Dumnezeu.”                                            

(Antim Ivireanul, La Dumineca Vame[ului, 
cuvânt de înv\]\tur\, în Didahii 10 )

1111.. Care este ideea central\ din fragmentul reprodus
mai sus?

1122.. Discursul mitropolitului se situeaz\ între mustrare [i
pild\. Identifica]i aspecte ale comportamentului
uman pe care acesta le combate [i discuta]i despre
actualitatea observa]iilor lui Antim Ivireanul.

1133.. Didahiile lui Antim Ivireanul sunt discursuri rostite
din amvonul Mitropoliei Bucure[tiului, p\strând
structurile specifice oralit\]ii. Lucra]i pe grupe [i
identifica]i m\rcile oralit\]ii în textul dat:

forme ale graiului viu (expresii populare, particu-
larit\]i regionale sau populare ale vorbirii);

interjec]ii;

7 cuminecãturã, s.f. (în religia creºtinã): ritual care constituie una din-
tre cele ºapte taine ºi constã în gustarea de cãtre credincioºi a vinu-
lui ºi a pâinii sfinþite de preot; împãrtãºanie.

8 comândare, s.f. (înv.): pomanã, praznic, ospãþ la înmormântare.
9 prescurã, s.f.: pâiniºoarã rotundã sau în formã de cruce, din care se

pregãteºte cuminecãtura ºi se taie anafura la bisericã.
10 didahie, s.f. (înv.): predic\.

11.. PPrrooiieecctt.. Forma]i dou\ grupe de câte [ase elevi [i
realiza]i dou\ postere cu informa]ii scrise, înso]ite de
ilustra]ii, abordând urm\toarele teme:

Literatura religioas\ în limba slavon\.
Literatura religioas\ în limba român\.

22.. PPrrooiieecctt.. Forma]i grupe de câte patru elevi [i realiza]i
referate care s\ prezinte textele religioase din spa]iul
românesc pân\ în secolul al XVII-lea. Prezenta]i
lucr\rile voastre la evaluarea de la sfâr[itul unit\]ii de
studiu.

DDUUPP|| TTEEMM||

Scrisoarea lui Neac[u din Câmpulung c\tre Johannes Benkner,
judele Bra[ovului, 1521

enumera]ii lungi;
interoga]ii [i exclama]ii care stabilesc un dialog al

predicatorului cu enoria[ii.
1144.. Un factor important în reu[ita unui discurs îl consti-

tuie modul în care se realizeaz\ rela]ia dintre vor-
bitor [i ascult\tor. Identifica]i m\rcile emi]\torului [i
pe cele ale receptorului din fragmentul de mai sus.

1155.. Defini]i registrul stilistic predominant în didahia lui
Antim Ivireanul. Alege]i dintre sugestiile de mai jos
sau propune]i altele: stil sobru colocvial so-
lemn familiar pedant.

1166.. Predicile lui Antim Ivireanul sunt texte discursive 
situate în sfera oratoriei religioase. Un bun orator
încearc\ s\ capteze auditoriul, s\-i stârneas\ dorin]a
de a-l urm\ri pân\ în final. Demonstra]i, apelând la
exemple din text, talentul de orator al mitropolitului.
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Formarea con[tiin]ei istorice

11.. Numi]i un eveniment istoric pe care îl considera]i
important pentru omenire. 

22.. Dac\ a]i vrea s\ afla]i ceva despre trecutul poporului
nostru, ce tip de scriere istoric\ dintre cele de mai
jos a]i alege?

SSPPRREE TTEEMM||

S T U D I U  D E  C A Z

Cronicarii moldoveni

AANNAALLEE
CCRROONNIICC||,,
HHRROONNIICC,,  

LLEETTOOPPIISSEEÞÞ  
CCRROONNOOGGRRAAFF

scrieri istorice
în care sunt înre-
gistrate, an cu an,
întâmpl\rile im-
portante din via]a
unui popor. 

lucrare istoric\,
mai frecvent\ în
Evul Mediu, care
cuprinde o înregis-
trare cronologic\
a evenimentelor
sociale [i politice.

scriere de factu-
r\ istoric\, înce-
pând cu facerea
lumii, [i care se
bazeaz\ pe izvoare
istorice, dar [i pe
legende populare. 

DDEESSPPRREE TTEEMM||

Cronicile `n limba slavon\ Cronicile `n limba român\

Primele scrieri istorice din spa]iul carpato-dun\rean
au ap\rut în secolul al XV-lea, fiind scrise în limba sla-
von\, a[a cum este Cronica anonim\ a lui {tefan cel
Mare, comandat\ de însu[i voievodul moldovean.
Aceste letopise]e sunt un fel de pomelnice, notând
sumar nume de voievozi [i anii de domnie ai acestora. 

În secolul urm\tor, istoria domniilor de dup\ moar-
tea lui {tefan cel Mare este continuat\ de cronicile slavo-
ne[ti ale c\lug\rilor Macarie, Eftimie [i Azarie — care
au ca model scrierile bizantine —, caracterizându-se
printr-o exprimare c\utat\, neglijând uneori claritatea [i
exactitatea în relatarea evenimentelor. 

În secolul al XVIII-lea, apar cronici în limba român\
care încearc\ s\ recupereze trecutul. Acestea apar]in
unor c\rturari moldoveni cunosc\tori ai culturii occi-
dentale, cei mai mul]i dintre ei f\cându-[i studiile în
Polonia. 

Cronicile lui Grigore Ureche, Miron Costin [i Ion
Neculce realizeaz\ o prim\ imagine a istoriei noastre,
reprezentând [i primii pa[i în evolu]ia prozei narative
române[ti, care face saltul de la un text nonliterar la
unul cu evidente valori estetice. Nu se poate vorbi
despre o coagulare con[tient\ a unor tehnici artistice de
construc]ie a discursului, care era în]eles în epoc\ doar

Fragment din Predoslovia la Letopise]ul lui Ion Neculce

33.. Lucra]i în grupe de patru elevi. Stabili]i dac\ citatul
de mai jos pledeaz\ pentru obiectivitatea sau subiec-
tivitatea istoriei. 

Cuvântul istorie are dou\ semnifica]ii distincte, pe
care publicul larg, dar [i mul]i profesioni[ti tind foarte
adesea a le confunda. Istoria define[te în acela[i timp
ce s-a petrecut cu adev\rat [i reconstituirea a ceea ce
s-a petrecut, cu alte cuvinte, trecutul în desf\[urarea
sa obiectiv\ [i discursul despre trecut.

(Lucian Boia, Istorie [i mit în con[tiin]a româneasc\)
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Istoriografia lui Grigore Ureche

Grigore Ureche a fost primul cronicar ce a scris o
nara]iune simpl\ cu tematic\ istoric\. Timpul folosit este
exclusiv trecutul, opera sa istoriografic\ fiind un text de
evocare, cu fapte pe care autorul nu le-a tr\it. Nara]iunea
respect\ ordinea cronologic\ a evenimentelor, prezen-
tând conflicte între dou\ persoane, soldate cu victoria
uneia dintre ele. Simplitatea acestor secven]e narative
duce la utilizarea cu prec\dere a înl\n]uirii în legarea
episoadelor descrise, rareori fiind folosit\ intercalarea [i
total absent\ alternan]a. 

Forma în care se prezint\ textul a devenit un model
[i pentru ceilal]i cronicari, pentru ca mai târziu s\ fie
preluat\ [i de Mihail Sadoveanu în Zodia Cancerului sau
Vremea Duc\i-Vod\. Acest mmooddeell  aall  ppoovveessttiirriiii  ccrroonniicc\\--
rree[[ttii are în vedere împ\r]irea textului în paragrafe cu
titluri care anun]\ con]inutul, organizat, în general, în
jurul unui singur eveniment sau personaj istoric, pre-
cum se poate observa în urm\toarele exemple: De
moartea lui {tefan vod\ celui Bun, v\ leato 7012 (1504),
A doua domnie a lui Alixandru vod\ L\pu[neanul, carile
apoi au t\iat 47 de boieri, 7012 (1564), R\zboiul lui
{tefan vod\, când au b\tut pre Albrehtu craiu le[esc la
Codrul Cozminului, leat 7005 (1497), R\zboiu de la Schimbarea la fa]\. Pictur\ din naos, Vorone]

ca o manifestare cultural\ de c\utare a unei identit\]i
colective. Cronicarii au avut revela]ia necesit\]ii unei
disocieri între f\urirea evenimentului istoric [i consem-
narea lui ca modalitate de conservare a trecutului [i de
emancipare a omului în spiritul unui umanism târziu,
desincronizat fa]\ de Rena[terea european\ din secolele
al XIV-lea [i al XVI-lea. 

Grigore Ureche spunea c\ l-a preocupat scrisul pen-
tru ca istoria s\ nu se asemene cu via]a fiarelor [i a
dobitoacelor celor mute [i f\r\ via]\, iar Miron Costin
dorea ca, prin opera lui, s\ nu se uite lucrurile [i cursul
]\rii. Acesta este motivul pentru care cei trei cronicari
moldoveni, Grigore Ureche, Miron Costin [i Ion Necul-
ce, au recurs la principiul continuit\]ii, asigurând o ima-
gine de ansamblu a trecutului de la origini pân\ în seco-
lul al XVIII-lea. Letopise]ul Þ\rii Moldovei de Grigore
Ureche prezint\ evenimentele istorice de la cel de-al

doilea desc\lecat, adic\ de la Drago[-Vod\ (1359) pân\ la
cea de-a doua domnie a lui Aron-Vod\ (1594). Cronica
este continuat\ de Miron Costin pân\ la domnia lui
{tef\ni]\-Vod\ Lupu (1661). Letopise]ul lui Ion Neculce
începe cu anul 1662, [i anume cu Dabija-Vod\, [i con-
semneaz\ faptele petrecute pân\ la a doua domnie a lui
Constantin Mavrocordat (1743). 

Pentru cultura noastr\, cronicile au o importan]\
deosebit\, [i anume: 

iissttoorriicc\\  — pun bazele istoriografiei române[ti,
abordând probleme legate de originea latin\ a poporului
[i a limbii noastre, de continuitatea [i de unitatea
poporului român; 

lliinnggvviissttiicc\\  — sunt o surs\ însemnat\ de cunoa[tere
a unei etape din evolu]ia limbii române; 

lliitteerraarr\\  — ofer\ forme incipiente ale prozei noastre
artistice. 

Râmnic, când s-au b\tut {tefan vod\ cu Þ\p\lu[i vod\, v\
leatul 6989 (1481) iulie 8. 

Cronica scris\ de Grigore Ureche se remarc\ prin: 
imaginea sintetic\ asupra istoriei Moldovei în pe-

rioada descris\; 
afirmarea con[tient\ a originii latine a tuturor

românilor; 
concizia [i dinamismul nara]iunii; 
arta portretului. 



~nceputuriUU NN II TT AA TT EE AA 11

2244

Istoriografia lui Miron Costin

Proza lui Miron Costin,
Letopise]ul Þ\rii Moldovei
de la Aaron Vod\ încoace,
este mai subtil\ decât cea a
lui Grigore Ureche, aducând
ca element de noutate me-
dita]ia pe marginea eveni-
mentelor istorice [i fraza
ampl\, de tip c\rtur\resc.
Perspectiva se modific\, de-
oarece, pentru prima dat\,
faptele prezentate au fost
tr\ite de autor, el fiind ne-
voit s\ evalueze, având îndo-
ieli, admirând sau dispre-
]uind faptele [i personajele
despre care scrie, fiindc\

Istoriografia lui Ion Neculce

Cronica lui Ion Neculce, Letopise]ul Þ\rii Moldovei
de la Dabija-Vod\ pân\ la a doua domnie a lui Constantin
Mavrocordat, este cea mai important\ dintre toate croni-
cile moldovene[ti pentru evolu]ia prozei literare prin
arta nara]iunii, dovedind talentul de povestitor înn\scut
al autorului. Lucrarea, preponderent memorialistic\,
selec]ioneaz\ din multitudinea de evenimente tr\ite ati-
tudini omene[ti care imprim\ o direc]ie dramatic\ des-
tinului uman. Cronicarul este întemeietorul ppoorrttrreettuulluuii
aanneeccddoottiicc,, din care lipse[te descrierea, detaliile de ca-
racterizare moral\ [i psihologic\ adunându-se din întâm-
pl\ri pline de via]\, ca la romancierii de mai târziu. 

Toate cele 42 de legende puse în fruntea Letopi-
se]ului, sub titlul de O sam\ de cuvinte, exprim\ atrac]ia
cronicarului pentru legendar [i anecdotic, în acela[i
timp. Acestea pot fi considerate un fel de exerci]ii nara-
tive care au introdus în literatura noastr\ genul ppoovveessttiirriiii
ddee  ddeelleeccttaarree. Astfel, Ion Neculce subliniaz\ caracterul
oral al acestor nara]iuni [i rolul propriu în a le transfor-
ma în pove[ti scrise, privite ca elemente fabulatorii prin
raportarea la realitatea din cronic\. Nou\ legende îl au
ca erou pe {tefan cel Mare, r\mas [i pentru Ion Neculce
eroul ideal. 

TTEEMMAA ~~NN TTEEXXTTEE

11.. Citi]i fragmentul de mai jos [i argumenta]i faptul c\
este o descriere. 

„Numai ce v\dzum despre amiadz\dzi unu nuor
cum s\ r\dic\ deoparte de ceriu, un nuor sau o negu-
r\. Ne-am gândit c\ vine o furtun\ cu ploaie, deodat\,

p\n\ ne-am timpinat cu nuorul cel de l\custe, cum
vine o oaste stol. În loc ni s-au luat soarele de desi-
mea mu[telor. Céle ce zbura mai sus, ca de trei sau
patru suli]e nu era mai sus, iar\ carile era mai gios,
de un stat de om [i mai gios zbura de la p\mântu.

istoria este pentru cronicar un fapt viu, în relatarea c\ruia
se implic\. Sanctificarea sau demonizarea constituie un
proces la care este martor, putând contribui, prin con-
semnarea în cronic\, la p\strarea lui pentru genera]iile
urm\toare. De aici, [i efortul de reflec]ie, cronica fiind
plin\ de aforisme, biruit-au gândul fiind un astfel de
exemplu emblematic. 

Nu întâmpl\tor, pasul înainte pe care îl face Miron
Costin în cristalizarea unor forme ale prozei române[ti
este legat de ddeessccrriieerree,,  mod de expunere ce frâneaz\
derularea epic\, dar care, prin semnifica]iile puse în evi-
den]\, d\ un plus de valoare literar\ textului. 

Continuând letopise]ul lui Grigore Ureche, Miron
Costin n-a putut aborda problema originii poporului ro-
mân, astfel c\ a sim]it nevoia s\ scrie o alt\ lucrare pe
aceast\ tem\: De neamul moldovenilor, din ce ]ar\ au
ie[it str\mo[ii lor. Opera a r\mas neterminat\, dar sur-
prinde patosul cronicarului în afirmarea originii latine a
poporului nostru [i convingerea c\, prin scrisul s\u res-
ponsabil, el poate scoate neamul din întunericul ne[tiin]ei.

Miron Costin
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11.. PPrrooiieecctt.. Forma]i grupe de cinci-[ase elevi, care s\
realizeze, la alegere, câte o lucrare de trei-patru pa-
gini [i un poster pentru temele de mai jos: 
aa.. Figura domnitorului Despot-Vod\ în Letopise]ul
Þ\rii Moldovei de Grigore Ureche [i în drama Des-
pot-Vod\ de Vasile Alecsandri. 
bb.. Prezentarea nun]ii domni]ei Ruxanda, fiica lui
Vasile Lupu, cu Timu[, feciorul hatmanului c\z\cesc,
în Letopise]ul Þ\rii Moldovei de Miron Costin —
punct de plecare [i surs\ de informa]ii pentru Mihail
Sadoveanu în romanul Nunta Domni]ei Ruxanda.
cc.. Legendele despre {tefan cel Mare din O sam\ de
cuvinte de Ion Neculce — surs\ de inspira]ie pentru
scriitorii români. 

Prezenta]i proiectele voastre în ora de evaluare de
la sfâr[itul acestei unit\]i de studiu.

DDUUPP|| TTEEMM||

Urlet, întunecare asupra omului sosindu, s\ r\dica
oarece mai sus, iar\ multe zbura al\turea cu omul,
f\r\ sial\ de sunet, de ceva. S\ r\dica în sus de la om
o bucat\ mare de ceia poiad\, [i a[ea mergea pe dea-
supra p\mântului, ca de doi co]i, p\n\ în trei suli]e în
sus, tot într-o desime [i într-un chip. Un stol ]inea un
ceas bun [i, dac\ trecea acéla stol, la un ceas [i
gium\tate, sosiia altul, [i a[ea, stol dup\ stol, cât ]inea
de la aprândzu p\n\ în desar\.”

(Miron Costin, Letopise]ul Þ\rii Moldovei 
de la Aaron Vod\ încoace)

22.. Preciza]i cine este personajul care face descrierea de
mai sus, ar\tând consecin]ele imediate în realizarea
organiz\rii acesteia (reperul, mi[carea, elementele
înconjur\toare etc.). 

33.. Indica]i traiectoria stolului de l\custe, a[a cum reiese
din cronic\. 

44.. Ar\ta]i ce sentiment produce, în textul dat, îmbinarea
imaginilor vizuale cu acelea auditive. 

55.. Ce efecte crede]i c\ produc repeti]iile din fragmentul
de cronic\? 

66.. Crede]i c\ textul este al unui istoric obiectiv sau nu?
Motiva]i-v\ r\spunsul. 

77.. Citi]i fragmentul urm\tor [i explica]i de ce poate fi
socotit o legend\ a neamului Movile[tilor. 

„{tefan-vod\ cel Bun, când s-au b\tut cu Hroit
ungurul, precum dzicu unii la Ca[en, iar letopis\]ul
scrie c\ s-au b\tut la {cheie pe Siretiu, au fost c\dzut
calul cu {tefan-vod\ în r\zboiu. Iar\ un Purice aprodu
i-au dat calul lui. {i nu pute în grab\ înc\leca {te-
fan-vod\, fiind un om micu. {i au dzis Purice aprodul:
«Doamne, eu m\ voi face o movili]\, [i vino de te sui
pe mine [i încalec\.» 

{i s-au suit pe dânsul {tefan-vod\: «S\race Purece,
de-oi sc\pa eu [i tu, atunce ]i-i schimba numeli din
Purice `n Movil\.» 

{i au dat Dumnedzeu [i au sc\pat amândoi. {i l-au
[i f\cut boier, arma[ mare, pre Purece. {i dintru acel
Pureci aprodul s-au tras neamul Movile[tilor, de au
agiunsu de au fost [i domni dintru acel neam. Dar [i
aprodzii atunce nu era din oameni pro[ti, cum sunt
acum, ce era tot ficiori de boieri.” 

(Ion Neculce, O sam\ de cuvinte  — 
legenda a V-a) 

88.. Ar\ta]i ce rol are folosirea dialogului în fragmentul
de cronic\ dat. Ar putea s\ apar\ într-un text [tiin-
]ific? Justifica]i-v\ r\spunsul. 

99.. Realiza]i oral portretul fizic al domnitorului, a[a cum
reiese din textul literar dat. 

Petrache 
Logof\tul, 

C\l\re]i



~nceputuriUU NN II TT AA TT EE AA 11

2266

Figura istoric\ emblematic\ 
`n cronicile moldovene[ti

11.. Lucra]i în grupe de patru elevi. Fiecare grup\ va aduce patru imagini cu
portrete diferite ale unor voievozi români din Evul Mediu. Alege]i unul,
prezentând oral motivele op]iunii. 

22.. Aminti]i-v\ de câteva portrete ale politicienilor din campania electoral\. Ce
le deosebe[te de portretele voievozilor? Ce rol crede]i c\ poate juca ast\zi
portretul unui politician?

SSPPRREE TTEEXXTT

Cronicar moldovean, considerat
întemeietorul istoriografiei în
limba român\.

Se trage dintr-o familie de mari
boieri moldoveni, atestat\ înc\ de
pe vremea lui {tefan cel Mare. 

A studiat în Polonia, în afar\ de
latin\ [i, probabil, de greac\, artele
liberale, adic\ gramatica, retorica
[i poetica. Întors în ]ar\, a urcat pe
scara demnit\]ilor boiere[ti, ajun-
gând în vremea lui Vasile Lupu
mare vornic al Þ\rii de Jos, al doilea
boier în ierarhia rangurilor epocii. 

Se presupune c\ Letopise]ul
Þ\rii Moldovei a fost scris spre
sfâr[itul vie]ii, cronicarul neter-
minându-l. Nu s-a p\strat origina-
lul, ci au r\mas doar copii ale cro-
nicii, cu unele complet\ri [i inter-
pret\ri eronate ale copi[tilor. 

GGrriiggoorree UUrreecchhee
(1590?-11647)

Letopise]ul }\rii Moldovei
de GGrriiggoorree  UUrreecchhee

Fost-au acestu {tefan vod\ om nu mare de statu, mânios [i de grab\
v\rs\toriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospé]e omorâea f\r\ jude]u1.
Amintrilea era om întreg la fire, neléne[u, [i lucrul s\u îl [tiia a-l acoperi [i
unde nu gândiiai, acolo îl aflai. La lucruri de r\zboaie me[ter, unde era nevoie
însu[i s\ vârâia, ca v\zându-l ai s\i, s\ nu s\ înd\r\pteaze [i pentru acéia raru
r\zboiu de nu biruia. {i unde-l biruia al]ii, nu pierdea n\déjdea, c\ [tiindu-s\
c\zut jos, s\ r\dica deasupra biruitorilor. Mai apoi, dup\ moartea lui [i ficioru
s\u, Bogdan vod\, urma lui luas\, de lucruri viteje[ti, cum s\ tâmpl\ din pom
bun, road\ bun\ iese. 

Iar\ pre {tefan vod\ l-au îngropat ]ara cu mult\ jale [i plângere în
m\n\stire în Putna, care era zidit\ de dânsul. Atâta jale era, de plângea to]i ca
dup\ un p\rinte al s\u, c\ cuno[tiia to]i c\ s-au sc\patu2 de mult bine [i de
mult\ ap\r\tur\. Ce dup\ moartea lui, p\n\ ast\zi îi zicu sveti3 {tefan vod\, nu
pentru sufletu, ce ieste în mâna lui Dumnezeu, c\ el înc\ au fostu om cu
p\cate, ci pentru lucrurile lui céle viteje[ti, carile niminea din domni, nici mai
nainte, nici acéia l-au ajunsu. 

Fost-au mai nainte de moartea lui {tefan vod\ într-acela[i anu iarn\ grea [i
geroas\, câtu n-au fostu a[a nici odinioar\, [i décii preste var\ au fostu ploi
gréle [i povoaie de ape [i mult\ înecare de ap\ s-au f\cut. 

Au domnitu {tefan vod\ 47 de ani [i 2 luni [i trei s\pt\mâni [i au f\cut 44
m\n\stiri [i însu[i ]iitoriu preste toat\ ]ara. 

(Letopise]ul Þ\rii Moldovei,
Edi]ia P.P. Panaitescu, Bucure[ti, 

Editura de Stat pentru Literatur\ [i Art\, 1958) 
1 judeþu, s.n. (arh.): judecatã.
2 a scãpa, vb. refl. (arh.): a pierde.
3 sveti, adj.: sfânt.

{tefan cel Mare.
Tablou votiv, Vorone] (fragment)



~nceputuri UU NN II TT AA TT EE AA 11

2277

PPoorrttrreettuull  lliitteerraarr const\ în pre-
zentarea unui personaj dintr-o
oper\ epic\ prin calificare, prin
în[iruirea unor tr\s\turi, f\r\ a
le justifica îns\. 

Ca mod de expunere, portre-
tul este o descriere. 

Portretul poate fi: 
ssttaattiicc,, atunci când personajul

este descris ca [i când pozeaz\
pentru un tablou; 

ddiinnaammiicc,,  atunci când perso-
najul este descris ac]ionând,
urm\rindu-i-se comportamen-
tul, gesturile, mimica, atitudi-
nile care îi dezv\luie caracterul. 

În func]ie de aspectele pre-
zentate, se poate vorbi despre
diferite ttiippuurrii  ddee  ppoorrttrreettee ale
personajelor: 

ffiizziicc,, axat pe înf\]i[area lui
exterioar\; 

mmoorraall,, în care predomin\
tr\s\turile lui de caracter; 

mmiixxtt,, atunci când sunt reda-
te, în acela[i timp, fizicul [i ca-
racterul s\u. 

În cazul unui ppoorrttrreett  ffiizziicc,, se
pot urm\ri: 

unghiul din care se reali-
zeaz\ portretul (de sus, de jos,
din fa]\, din spate, din profil); 

integralitatea imaginii (în 
picioare, bust, cap, gros-plan,
adic\ prezentarea unui detaliu
fizic). 

DDiicc]]iioonnaarr lliitteerraarr

DDEESSPPRREE TTEEXXTT

PPRRIINN TTEEXXTT

11.. Fragmentul de cronic\ reprodus face parte dintr-o scriere istoric\. G\si]i
cel pu]in dou\ argumente pentru faptul c\ portretul realizat de Grigore
Ureche reu[e[te s\ transforme persoana descris\ într-un personaj. 

22.. Delimita]i, în fragmentul dat, portretul fizic de portretul moral. De ce
crede]i c\ a ales cronicarul succesiunea din text? 

33.. Ar\ta]i ce sugereaz\ folosirea modului indicativ, timpul perfect compus cu
form\ invers\, plasat la începutul fragmentului reprodus. 

44.. Preciza]i tr\s\tura fizic\ dominant\ a voievodului, a[a cum reiese din cro-
nica lui Grigore Ureche. A influen]at aceasta p\rerile contemporanilor
despre {tefan cel Mare? 

55.. Lucra]i în grupe de patru elevi. Jum\tate dintre grupe vor g\si în text
tr\s\turile pozitive ale voievodului [i jum\tate, pe cele negative. Face]i apoi
un inventar al acestora. 

66..  Adverbul „amintrilea” face trecerea de la tr\s\turile negative la cele pozi-
tive. Cum v\ explica]i c\, printre tr\s\turile pozitive, se num\r\ disimula-
rea, fiindc\ voievodul „lucru s\u îl [tiia a-l acoperi”? 

77.. Motiva]i apari]ia în fragmentul de text a antonimelor negate: „om nu mare
de statu, nelene[u”.

88.. Ar\ta]i ce rol are în textul dat evocarea fiului domnitorului, Bogdan. 
99.. Ce motiva]ie crede]i c\ are apari]ia numeralelor în finalul fragmentului? 
1100.. G\si]i o semnifica]ie pentru felul în care se manifest\ natura în anul mor]ii

lui {tefan cel Mare. 
1111.. Cum apare, în fragmentul dat, rela]ia dintre domnitor [i popor? Ce figur\

de stil o eviden]iaz\? 
1122.. De ce ]ine cronicarul s\ fac\ o diferen]\ între domnul {tefan [i omul {tefan?
1133.. Care este criteriul sanctific\rii domnitorului, ajuns dup\ moarte „sveti

{tefan vod\”? 
1144.. Ipostaza eroic\ este ultima amintit\ în acest portret realizat de cronicar.

Urm\ri]i gradarea ascendent\ a însu[irilor domnitorului, stabilind ordinea
apari]iei în textul cronicii a acestora. 

1155.. G\si]i o motiva]ie pentru idealizarea portretului voievodului, folosindu-v\
[i de urm\toarele justific\ri: 

imaginea creat\ domnitorului în legendele populare; 
respectarea regulilor de la curte, care nu permiteau folosirea direct\ a

unor termeni ce ar fi afectat imaginea suveranului. 

11.. Redacta]i o compunere, de cel mult o pagin\, în care s\ prezenta]i portre-
tul lui {tefan cel Mare. 

22.. Lucra]i în grupe de patru-[ase elevi. Alc\tui]i un referat în care s\ compa-
ra]i imaginea lui {tefan cel Mare din culegerea de povestiri O sam\ de
cuvinte, plasat\ de Ion Neculce la începutul cronicii sale, cu imaginea reali-
zat\ de Grigore Ureche. 

33.. PPrrooiieecctt.. Vede]i piesa Apus de soare de Barbu {tef\nescu-Delavrancea [i
organiza]i apoi o discu]ie despre conven]ia literar\ a idealiz\rii, care poate
transforma o persoan\ real\ într-un personaj. 

Atenuarea contrastelor, armonia,
constituie o metod\ a cronicarului.
{tefan nu este „mic” de statur\, ci
„nu este mare”; nu se întâmpl\ s\ fie
„învins”, ci s\ „nu biruie”; nu este
învins el, ci „biruie al]ii” etc. Toate
aceste construc]ii par s\ fie cerute
de sensul general al figurii care
implic\ grandiosul, monumentalul.

(Silviu Angelescu, 
Portretul literar)
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11.. Numi]i biserici române[ti celebre pentru pictura
acestora, ridicate în Evul Mediu.

22.. Lucra]i în grupe de patru elevi, ar\tând ce rol au
icoanele pentru voi. 

SSPPRREE TTEEMM||

S T U D I U  D E  C A Z

Pictura medieval\ româneasc\

Portretul voievodal

DDEESSPPRREE TTEEMM|| 

~nceputurile picturii religioase române[ti

Pictura religioas\ `n timpul lui {tefan cel Mare

Între secolele al X-lea [i al XII-lea, preocup\rile artis-
tice din spa]iul carpato-dun\rean au vizat mai ales dome-
niul religios, fiind vorba de icoane, de picturi murale
amintite în documentele timpului, neconservate îns\. 

Rela]iile cu Bizan]ul au influen]at materialul iconic al
cultului ortodox, completat de me[teri locali care practi-
cau o art\ naiv\ nesupus\ canoanelor vremii. 

Începând din secolul al XIII-lea, pictura bisericeasc\
devine o modalitate de expresie a spiritului medieval

care se afirm\, l\ca[urile de cult ridicate [i împodobite
cu art\ fiind o dovad\ concret\ a puterii feudale. Dom-
nitorii, dar [i boierii au ridicat biserici a c\ror pictur\
continu\ s\ fie influen]at\ de cea bizantin\. Arta rea-
liz\rii portretelor în pictura mural\, costumele, coafurile,
coloritul bogat, toate sunt o expresie a tradi]iilor artisti-
ce orientale, a[a cum o dovedesc picturile bisericii dom-
ne[ti de la Curtea de Arge[. 

{tefan cel Mare a fost renumit pentru efortul de a
ridica biserici [i m\n\stiri, transformate apoi în ade-
v\rate centre artistice ale vremii. Arta de curte,
sus]inut\ nu numai de domnitor, ci [i de înal]i dreg\tori,
a valorificat mo[tenirea din secolele precedente,
p\strând autoritatea modelelor bizantine, dar cu elemen-
te originale, care pream\reau noble]ea omului, mai po-
trivite concep]iilor renascentiste ale vremii. Dorin]a de
afirmare a libert\]ii de crea]ie se observ\ în pictura
mural\, dar [i în miniaturile de pe manuscrise [i în car-
toanele broderiilor. 

Principalul [antier artistic al vremii a fost la Putna,
ctitoria preferat\ a lui {tefan cel Mare, ridicat\ între
1466 [i 1469. Tot aici a fost executat\ mai târziu, pentru

{tefan cel Mare. Tablou votiv 
din biserica m\n\stirii Dobrov\] (jud. Ia[i)

mormântul Mariei de Mangop, a doua so]ie a domni-
torului, o broderie bogat\, care s-a p\strat, indicând ni-
velul ridicat al artei medievale române[ti. 

Biserica m\n\stirii Vorone], construit\ în 1488, este
împodobit\ cu o pictur\ original\, nota specific\ fiind
dat\ de prezen]a grupurilor compacte de personaje,
redate în linii reduse la esen]ial, cu o cromatic\ expre-
siv\. De[i se respect\ în general modelele bizantine,
chipurile umane sunt personalizate. Figurile sunt reali-
zate de zugravul anonim în compozi]ii rafinate [i în varia-
te ipostaze. Tabloul votiv, pictur\ mural\ care îi repre-
zint\ pe ctitori cu miniatura bisericii în mân\, înf\]i[eaz\
familia voievodului moldovean.
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11.. Observa]i tabloul votiv de la Vorone], ar\tând locul în
care este plasat domnitorul {tefan cel Mare. Ce con-
secin]e crede]i c\ are aceast\ pozi]ie? 

22.. Ar\ta]i care este diferen]a de pozi]ionare pe vertical\
între Dumnezeu [i voievod. Ce sugereaz\ aceasta?
Face]i o paralel\ cu portretul pe care i l-a f\cut lui
{tefan cel Mare Grigore Ureche în Letopise]ul Þ\rii
Moldovei. 

33.. Preciza]i care sunt diferen]ele compozi]ionale între
tabloul votiv de la m\n\stirea Vorone] [i cel de la
Dobrov\]. 

44.. Vorbind despre mijloacele creatorilor de art\ mo-
numental\ de a eviden]ia dimensiunile neobi[nuite,
Charles Bouleau ar\ta c\ ace[tia au dou\ posibilit\]i:
fie s\ se confrunte, în cadrul aceluia[i monument,
personajele mari cu cele mici, uria[ii cu figurile de
talia noastr\; sau s\ se modifice propor]iile obi[nuite
ale corpului omenesc (Geometria secret\ a pictorilor).

11.. Alc\tui]i un referat cu tema Portretul lui {tefan cel
Mare, de la text la imagine, în care s\ prezenta]i
imaginea voievodului în textul lui Grigore Ureche [i
în tablourile votive reproduse în aceast\ lec]ie. 

22.. PPrrooiieecctt.. Lucra]i în grupe de patru-[ase elevi [i rea-
liza]i postere în care s\ reproduce]i tablouri votive
din bisericile române[ti din Evul Mediu. Eviden]ia]i,
într-un text, de cel mult dou\ pagini, inclus pe poster,
caracteristicile acestora. Prezenta]i proiectele voas-
tre în evaluarea de la sfâr[itul unit\]ii de studiu. 

DDUUPP|| TTEEMM||

{tefan cel Mare.
Imagine votiv\ 
din evangheliarul
de la Humor

{tefan cel Mare [i familia.
Tablou votiv de la Vorone]

Fiind vorba de pictur\ monumental\ [i religioas\,
arta medieval\ româneasc\ urm\re[te s\ impresioneze,
s\ impun\ ideea idealiz\rii marilor voievozi, prezen]i în
primul rând în tablourile votive ale bisericilor ctitorite.

~nceputuri 

Care dintre aceste posibilit\]i este folosit\ în tablou
votiv de la Dobrov\]? Seam\n\ cu vreo tehnic\
folosit\ de Grigore Ureche în portretul f\cut domni-
torului în cronic\? 

55.. Explica]i pozi]ia voievodului din imaginea votiv\ din
evangheliarul de la Humor. Ce însu[ire a domnitoru-
lui, amintit\ de Grigore Ureche, ilustreaz\ aceast\
pozi]ie? 

66.. Care dintre imaginile votive reproduse în manual vi
se pare mai apropiat\ de portretul voievodului rea-
lizat de Grigore Ureche? Prin ce anume? 
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Structuri discursive: descrierea
DDeessccrriieerreeaa  const\ în prezentarea particularit\]ilor

spa]iului fizic sau ale înf\]i[\rii persoanelor / personaje-
lor sau obiectelor.

Obiectul descris este anun]at printr-un substantiv,
plasat, adeseori, la începutul pasajului descriptiv. Se tre-
ce apoi la prezentarea elementelor componente ale
obiectului, denumite tot prin substantive, înso]ite, frec-
vent, de adjective, care pot fi atribute sau nume predica-
tive sau chiar propozi]ii atributive. În exemplul de mai
jos, se poate urm\ri felul în care se organizeaz\ o
descriere.

„O [...] hain\ de origine oriental\, venit\ pe filier\
bizantin\, era caftanul cu mâneci foarte lungi, atârnând
pe spate, cu despic\turi pentru trecerea bra]elor, purtat
întâi de doamne [i de boieri înc\ de la sfâr[itul secolului
al XV-lea.”                       

(Adina Nanu, Art\, stil, costum)

EEXXEERRCCII}}IIII

11.. Redacta]i o compunere în care s\ descrie]i într-un
limbaj obi[nuit un costum de epoc\. Transforma]i-o
apoi într-o descriere literar\.

22.. Lucra]i în grup de patru elevi. Realiza]i un poster,
eventual ilustrat, pentru o reclam\ la una dintre
m\n\stirile din nordul Moldovei.

33.. C\uta]i într-o carte de istorie [i în Fra]ii Jderi de
Mihail Sadoveanu un portret al lui {tefan cel Mare.
Redacta]i o compunere, de cel mult dou\ pagini, în
care s\ compara]i aceste descrieri.

****44.. Redacta]i o descriere în care s\ prezenta]i un mo-
nument istoric elevilor de opt ani.

****55.. Descrie]i o biseric\, folosind termeni religio[i.

Descrierea apare în textele literare sau nonliterare,
fiind o descriere ssuubbiieeccttiivv\\  sau oobbiieeccttiivv\\..

DDeessccrriieerreeaa  ssuubbiieeccttiivv\\ ofer\ informa]ii care constituie
impresii personale ale celui ce face descrierea. Limbajul
este mai pu]in specializat, folosind mai ales persoana I.

OBIECTUL
caftan

EXTIN-
DERE

foarte lungi

EXTIN-
DERE
pentru
bra]e

EXTIN-
DERE

oriental

ELEMENT 
COMPONENT

mâneci

ELEMENT 
COMPONENT

despic\turi

Apar expresii precum: mi se pare c\..., cred c\... etc. [i
frecvent figuri de stil. Nu este prezent\ doar în textele
literare, ci [i în comunicarea cotidian\, în textele publi-
citare etc.

DDeessccrriieerreeaa  oobbiieeccttiivv\\ ofer\ informa]ii conforme cu
realitatea, f\r\ implicarea celui care face descrierea.
Limbajul este neutru, cu date precise, cu termeni de spe-
cialitate, utilizându-se numai persoana a III-a. Figurile de
stil sunt aproape absente. Apare în texte nonliterare, cu
prec\dere în textele [tiin]ifice, dar [i `n texte publicis-
tice, în pliante de prezentare etc.

Operele literare în care apare descrierea pot apar]ine:
genului epic, reprezentând o pauz\ în desf\[urarea

ac]iunii [i înf\]i[ând un loc, un obiect, un personaj;
genului liric, dând o percep]ie subiectiv\ asupra

fenomenelor;
genului dramatic, ap\rând în indica]iile scenice ale

autorului, dar [i în discursul personajelor.
Textele descriptive sunt scrise în versuri sau în

proz\. Timpul folosit în descriere este prezentul sau
imperfectul.

Tipurile descrierii literare sunt:
ttaabblloouull, care înf\]i[eaz\ un aspect din natur\ sau

din interior, dintr-o privire de ansamblu;
ppoorrttrreettuull,,  care const\ în descrierea  personajului.

Pentru a realiza o descriere, trebuie avute în vedere
urm\toarele repere: indicarea obiectului descris [i a
componentelor lui tipurile de receptare (vizual\, audi-
tiv\ etc.) organizarea descrierii dup\ locul, deplasarea
privitorului /obiectului, elemente înconjur\toare etc. 
vocabularul (câmpuri lexicale, cuvinte-cheie, termeni de
specialitate etc.) func]iile descrierii (informare, crea-
re de atmosfer\, caracterizare, producerea de semnifi-
ca]ii cu valoare simbolic\ etc.).

Doamna Elena (Moldovi]a)

C O M U N I C A R E
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Istorie [i lupt\ politic\

11.. A[eza]i în ordine descresc\toare urm\toarele valori
pe care le mai au, pentru cititorul contemporan,
cronicile istorice: documentar\, polemic\, literar\,
patriotic\, educativ\, moralizatoare. Stabili]i ierarhia
clasei, num\rând valorile situate pe locul I.

22.. Enumera]i motivele scrierii letopise]elor de c\tre cro-
nicarii moldoveni [i aminti]i sursele lor de informare.

SSPPRREE TTEEMM||

DDEESSPPRREE TTEEMM|| 

Sub denumirea generic\ de cronicari munteni a
r\mas în cultura român\ un grup de c\rturari din Þara
Româneasc\, unii anonimi, autori de cronografe sau de
letopise]e în secolele al XVII-lea [i al XVIII-lea.
Cronologic, ace[tia au scris mai târziu fa]\ de cronicarii
moldoveni. De[i la cur]ile domne[ti muntene ale lui
Matei Basarab, Radu cel Mare sau Neagoe Basarab a
existat o înfloritoare via]\ cultural\, un letopise] siste-
matic [i complet al ]\rii nu s-a p\strat. 

Cronicile muntene[ti înfloresc în a doua jum\tate a
secolului al XVII-lea, dou\ lucr\ri fiind mai cunoscute:

Letopise]ul cantacuzinesc, oper\ a unui partizan al
familiei Cantacuzinilor, care prelucreaz\ în prima parte,
pân\ la domnia lui Matei Basarab (1654), o serie de sur-
se mai vechi, apoi î[i exprim\ opinia personal\ despre
evenimentele istorice, fiind, în mod evident, subiectiv
(are numai cuvinte de laud\ fa]\ de Cantacuzini, con-
damnându-i excesiv pe adversarii lor);

Cronicile B\lenilor, oper\ anonim\, ap\rut\ ca o
replic\ la scrierea favorabil\ Cantacuzinilor [i la fel de
polarizat\ ideologic [i de agresiv\ în limbaj.

Ambele cronici debuteaz\ cu întemeierea Þ\rii
Române[ti, plasat\ în 1290, [i se termin\ cu referiri la
anul 1688, când, pentru o scurt\ perioad\, cele dou\ fa-
milii rivale s-au împ\cat. Aceste cronici anonime au fost
continuate — prima, pân\ la 1690 [i a doua, pân\ la 1699.

Cine au fost cronicarii munteni

1 facþiune, s.f.: grup de persoane unite prin interese politice; partidã.

S T U D I U  D E  C A Z

3311

Cronicarii munteni

Suirea pe tron, în 1688, a lui Constantin Brâncoveanu
a însemnat [i o modificare de atitudine fa]\ de cronicile
anonime. Cele dou\ letopise]e fuseser\ continuate, dar
noul domnitor le dezaprob\, nu pentru atitudinea lor
partizan\, ci pentru simpatia pe care o avea pentru o alt\
fac]iune1, care îl avea în frunte pe stolnicul Constantin
Cantacuzino. Domnitorul încredin]eaz\ scrierea cronicii
sale oficiale lui Radu Greceanu, înv\]at recunoscut în
epoc\, unul dintre traduc\torii Bibliei de la Bucure[ti.
Aceast\ cronic\ se ocup\ doar de epoca Brâncoveanu,
oprindu-se cu pu]in înaintea tragicii mor]i a acestuia.

Domnia lui Constantin Brâncoveanu este prezentat\
[i într-o alt\ cronic\ anonim\, atribuit\ lui Radu
Popescu, un text care exprim\ opinia autorului bazat\ pe
m\rturii ale contemporanilor [i pe observa]ii proprii.
Acest letopise] anonim se opre[te la anul 1717.

În timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat, marele
vornic Radu Popescu este desemnat s\ scrie cronica
oficial\. S-au p\strat dou\ letopise]e semnate de acesta,
unul care continu\ o cronic\ moldoveneasc\ [i altul în
care doar partea de la 1699 pân\ la 1729 îi apar]ine cu
siguran]\, partea de început fiind o compila]ie dup\
cronicile anterioare.

Istoria Þ\rii Rumâne[ti a stolnicului Constantin
Cantacuzino este o oper\ cu adev\rat [tiin]ific\, desprin-
s\ complet de tonul partizan al cronicilor muntene[ti.

Anastasie Crimca, Miniatur\



~nceputuriUU NN II TT AA TT EE AA 11

3322

11.. Fragmentul de mai jos este un rezumat al luptei de la
C\lug\reni. Face]i o statistic\ a verbelor [i a numelor
proprii, ar\tând ce efect au în text. 

„{i la C\lug\reni s-au întâlnit cu vizirul [i, dând
r\zboi viteje[te, p\ Sinan-pa[a înc\ l-au oborât2 dup\
cal în gârl\, [i un spahiu l-au scos a[a oc\rât3. C\
Mihai-vod\ ca un fulger umbla pen oaste, t\ind [i
oborând jos, [i cu mâna lui, p\ Caraiman-pa[a l-au
t\iat. V\zând vizirul acestea, s-au întorsu la locul unde
era t\b\rât4, iar Hassan-pa[a cu Mihnea-vod\ venea
pen p\dure s\ loveasc\ oastea lui Mihai-vod\ pe
denapoi; c\rora prinzându-le de veste s-au pornit
însu[i cu sabiia în mân\; [i vitejii lui dup\ dânsul au
intrat ca lupii în oi, [i când de când era s\ ajung\ p\
Hassan-pa[a s\-l taie cu mâna lui” (Cronica B\lenilor).

22.. Compara]i fragmentul extras din Cronica B\lenilor
cu balada Pa[a Hassan a lui George Co[buc [i cu
relatarea aceluia[i episod în Românii supt Mihai-Vo-
ievod Viteazul de Nicolae B\lcescu. Realiza]i un
poster în care s\ prezenta]i asem\n\rile [i deosebi-
rile dintre cele trei texte.

33.. Replica de mai jos, a lui Constantin Brâncoveanu,
este rostit\ înaintea întemni]\rii lui Staico, mustrat
cu pref\cut\ blânde]e, fiindc\ îl prinsese complotând
împotriva sa. Identifica]i cuvintele [i figura de stil
prin care se realizeaz\ disimularea sup\r\rii în text.

„N-a[ fi gândit, Staico, s\ v\z una ca aceasta, z\u,
n-a[ fi gândit în viea]a mea. Acela ce într-atâta vreme,
printr-atâtea locuri [i cu atâtea fealiuri di umblete
ast\zi s\ te v\z a[a denaintea mea într-acest chip, z\u,
n-a[ fi gândit” (Anonimul brâncovenesc).

Caracteristicile cronicilor muntene[ti

Cronicile muntene[ti sunt diferite de cele moldove-
ne[ti, fiind mai pu]in documentate [i mai pu]in obiective.
Autorii lor nu au forma]ia intelectual\ a moldovenilor. În
plus, cronicarii munteni reprezint\ fac]iuni politice boie-
re[ti în lupta pentru putere. E vorba de lupta dintre par-
tida Cantacuzinilor [i aceea a B\lenilor, declan[at\ în cel
de-al [aptelea deceniu al secolului al XVII-lea (Ion Rota-
ru, Literatura român\ veche). Cronicarii moldoveni au
dat sinteze ale surselor anterioare lor, scriind despre ce
s-a întâmplat în continuare. În schimb, muntenii o iau

fiecare de la început, ca [i când nu ar fi avut predecesori,
toate cronicile începând cu desc\lecatul lui Negru-Vod\,
plasat la 1290. 

O alt\ caracteristic\ este faptul c\ unele cronici au
r\mas anonime sau se pot atribui cu dificultate unor
autori. F\r\ a fi lipsite de valoare documentar\ [i de im-
boldul reconstituirii trecutului, cronicile muntene[ti au
mai degrab\ un caracter formal, legitimând îndrept\]irea
partidei boiere[ti pe care o reprezint\ la conducerea ]\rii.
Caracterul evident polemic le d\, îns\, valoare literar\.

2 oborât, adj. (înv.): doborât.
3 oc\rât, adj. (înv.): umilit.
4 a t\b\rî, vb. (înv.): a pune tab\r\.
5 rumân, s.m. (arh.): ]\ran [erb.  

TTEEMMAA ~~NN TTEEXXTTEE

44.. Replica de mai jos este adresat\ arma[ului, domnito-
rul vorbindu-i cu aparent plictis. Argumenta]i faptul c\
textul con]ine indici ai falsei polite]i [i ai cinismului.

„Arma[, ia p\ dumnealor de-i du în pu[c\rie, unde
[-au g\tit, c\ noi avem alt\ treab\, s\ bem ast\zi”
(Anonimul brâncovenesc).

55.. Citatul urm\tor se refer\ la un adversar al Cantacuzi-
nilor, c\ruia i se repro[eaz\ originea modest\. Iden-
tifica]i elementele de pamflet din acest fragment.

„Iar Radu arma[ul era de mo[ie rumân5. {i tat\-s\u
era gr\dinariu de verze la Ploie[ti. Pentru aceea
numele s\u s-au poreclit de i-au zis V\rzariul. O rea
s\mân]\ au fost, c\ nu s-au f\cut varz\ bun\, ci de mic
au r\s\rit fiiul dracului” (Letopise]ul cantacuzinesc).

66.. G\si]i m\rcile oralit\]ii în textele de la exerci]iile 3, 
4 [i 5.

PPaammfflleettuull  este o specie literar\ având caracter satiric
[i fiind generat\ de un interes ocazional, care, de obicei,
se pierde cu timpul. Scriind în versuri sau în proz\,
autorul de pamflet înfiereaz\ tr\s\turi ale unei persoane,
aspecte negative ale vie]ii sociale [i politice etc. Ast\zi
exist\ un tip de pamflet practicat în pres\.

DDiicc]]iioonnaarr lliitteerraarr
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Curente culturale

Umanismul

11.. Lucra]i în perechi. Indica]i trei calit\]i ale omului
care trebuie respectate în orice situa]ie. Forma]i din
dou\ perechi o grup\. Re]ine]i dintre calit\]ile indi-
cate doar dou\ [i prezenta]i-le în fa]a clasei.

22.. Indica]i „[tiin]ele umaniste” pe care le studia]i.

SSPPRREE TTEEMM||

S T U D I U  D E  C A Z

DDEESSPPRREE TTEEMM|| 

Prin umanism se poate în]elege:
în sens larg, o ampl\ mi[care care pune în centrul

lumii omul [i afirmarea liber\ a personalit\]ii sale;
în sens restrâns, studiul umanioarelor, adic\ al lim-

bilor greac\ [i latin\, al literaturilor [i al filosofiei;
un curent cultural care a ap\rut în Italia, în secolul

al XV-lea, în strâns\ leg\tur\ cu Rena[terea, una dintre

Sensurile termenului umanism

Din Italia, umanismul s-a r\spândit în restul Europei
occidentale [i apoi, tot mai spre est, în primul rând în
]\rile catolice a c\ror limb\ de cultur\ era latina. Repre-
zentan]ii cei mai importan]i sunt: Michelangelo Buona-
rotti, Leonardo da Vinci, Pico della Mirandola, Giovanni
Boccaccio, Niccolo Machiavelli (în Italia), François Ra-
belais, Michel de Montaigne (în Fran]a), Francis Bacon,
Thomas Morus (în Anglia), Erasmus din Rotterdam (în
Þ\rile de Jos). William Shakespeare [i Miguel de Cervan-
tes încheie seria marilor reprezentan]i ai umanismului.

Idealul uman este omul universal, personalitate 

armonioas\, care îmbin\ calit\]i fizice [i intelectuale,
cunoa[te limbile clasice [i filosofia, muzica [i literatura.

Curentul umanist se caracterizeaz\ prin: importan-
]a acordat\ omului ca fiin]\ împlinit\ în aceast\ lume prin
nelimitatele sale puteri spirituale alegerea drept model
a anticilor dezvoltarea [tiin]elor [i a artelor.

Umani[tii renascenti[ti vor impune noi valori [i idea-
luri, precum libertatea [i demnitatea fiin]ei umane, în-
crederea [i ra]iunea, convingerea c\ omul este perfec-
tibil, armonia dintre om [i natur\, care este aleas\ ca
model în art\.

Umanismul european

cele mai înfloritoare etape din cultura Europei, legat\ de
dezvoltarea ora[elor [i a burgheziei, de descoperirile
geografice [i de setea de libertate a arti[tilor. Umanis-
mul s-a manifestat în filologie, arhitectur\ (caracterizat\
de un stil armonios, geometric [i de gustul pentru
monumental), în artele plastice (se impune portretul), în
filosofie [i istorie, în pedagogie [i medicin\ etc. 

Umanismul românesc

În ]\rile române, umanismul [i Rena[terea s-au afir-
mat mai târziu, în secolele al XVI-lea [i al XVII-lea, având
particularit\]i care ]in de limba de cultur\, slavona pân\

la un moment dat, [i de formele de manifestare (afirmarea
originii latine a limbii române [i a romanit\]ii poporului
român, recunoa[terea prestigiului Antichit\]ii, valoarea

Leonardo da Vinci,
Fecioara `ntre stânci (fragment)
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literar\ a scrierilor istorice sau didactice, dar [i caracte-
rul antiotoman al cronicilor). Cel mai bine reprezentat a
fost umanismul istoric, par]ial [i cel filologic.

Primul umanist român a fost NNiiccoollaauuss  OOllaahhuuss. Lucra-
rea sa fundamental\, Hungaria (1536), scris\ în limba
latin\, nu a intrat în circuitul culturii române.

O particularitate a Rena[terii române[ti o constituie
faptul c\ vvooiieevvoozziiii folosesc nu numai for]a armat\, ci [i
cultura pentru a st\vili expansiunea otoman\. {{tteeffaann  cceell
MMaarree este un astfel de domnitor, al c\rui ideal era foarte
apropiat de cel al unui principe occidental, el fiind [i ini-
]iatorul primelor scrieri despre istorie.

Un alt voievod renascentist a fost NNeeaaggooee  BBaassaarraabb,,
domnitor al Þ\rii Române[ti, ctitor al bisericii domne[ti
de la Curtea de Arge[. Este autor al unei scrieri elabo-
rate între 1512 [i 1521, Înv\]\turile lui Neagoe Basarab
c\tre fiul s\u Theodosie, o capodoper\ româneasc\ a
umanismului, scris\ ini]ial în slavon\. Este o oper\ cu un
caracter didactic, înrudit\ cu Principele de Niccolo
Machiavelli, contemporanul s\u.

Rena[terea româneasc\ are un moment de vârf prin
apari]ia operelor ccrroonniiccaarriilloorr  mmoollddoovveennii.. ~n Þara Româ-
neasc\, ssttoollnniiccuull  CCoonnssttaannttiinn  CCaannttaaccuuzziinnoo (c. 1640-1716)
a fost un mare savant umanist, format la Constantinopol
[i la Padova. De]in\tor al unei copii a Letopise]ului lui
Grigore Ureche, a patronat traducerea [i editarea Bibliei
de la Bucure[ti (1688), prima traducere integral\ în 
limba român\, realizat\ în timpul domniei lui {erban

Cantacuzino, fratele stolnicului. Este autorul Istoriei
Þ\rii Rumâne[ti, înso]ite de prima hart\ a ]\rii, publicat\
la Padova, în 1700. Istoria lui, r\mas\ neterminat\, înce-
pe cu dacii [i se încheie cu invaziile barbare. 

Cel mai mare umanist român a fost DDiimmiittrriiee  CCaannttee--
mmiirr (1674-1723), personalitate multilateral\, cea mai lu-
minat\ minte a veacului al XVIII-lea. Umanist deplin, cu
preocup\ri în filosofie, istorie, literatur\, muzic\, mate-
matic\, geografie, format la Academia Patriarhiei Orto-
doxe din Constantinopol, el [i-a însu[it o cultur\ vast\,
prin care [i-a dep\[it cu mult contemporanii. Cunosc\tor
al numeroase limbi, Dimitrie Cantemir [i-a scris opera în
român\ (Istoria ieroglific\, Hronicul vechimei a roma-
no-moldo-vlahilor), în latin\ (Descriptio Moldaviae, ela-
borat\ la cererea Academiei din Berlin, al c\rei membru
a fost, Istoria Imperiului Otoman), în greac\ (p\r]i din
Divanul sau gâlceava în]eleptului cu lumea). 

Dimitrie Cantemir este [i autorul unei capodopere
literare, Istoria ieroglific\, roman alegoric, în care ani-
male [i p\s\ri devin simboluri care întruchipeaz\ rivali-
tatea Cantemire[tilor cu Brâncovenii. Cartea sa de c\p\-
tâi r\mâne Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor,
lucrare fundamental\ a culturii române, de o erudi]ie 
ie[it\ din comun (lista bibliografic\ cuprinde 150 de au-
tori, o cifr\ enorm\ pentru acea vreme). Dimitrie Can-
temir afirm\ originea roman\ [i comun\ a românilor,
exagerând puritatea acesteia, cu scopul afirm\rii unei
obâr[ii nobile a neamului nostru. 

TTEEMMAA ~~NN TTEEXXTTEE

11.. Identifica]i un motiv literar de circula]ie universal\: 
„Acum, trupule [i sufletul mieu, toat\ slava lumii

ace[tiia o am l\sat [i m\re]ele [i trufiia noastr\ o am
p\r\sit [i s\ r\sipir\ de la noi ca un fum, când îl
love[te un vânt mare [i cu ploae répede.” 

(Înv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Thedosie)
22.. Compara]i textul lui Neagoe Basarab de la exerci]iul

1 cu expresia pe care o ia motivul identificat în poe-
mul Via]a lumii de Miron Costin:

„Fum [i umbr\ sunt toate, visuri [i p\rere.”
33.. Eviden]ia]i caracterul umanist al aprecierii de mai jos:

„Mintea treaz\ iaste priiaten mai bun [i mai cinstit
împ\ra]ilor [i domnilor decât toat\ avu]iia [i bog\]ia
lor cea mult\. Un b\rbat în]elept mul]ime de oameni
st\pâne[te [...].” 

(Înv\]\turile lui Neagoe Basarab c\tre fiul s\u Thedosie)

44.. Identifica]i ideea umanist\ exprimat\ mai jos:
„[Traian] au fost s\ditorul, [i p\rintele mo[ilor [i

str\mo[ilor no[tri Românilor în Dachia. Ce precum
el cu mâna lui, ca pre un sad ales într-o livad\, i-au
împlântat [i i-au s\dit: a[é necl\ti]i, [i în véci nemu-
ta]i i-au l\sat: carii [i pân\ ast\zi Lumea îi vede [i-i cu-
noa[te tot acel vechiu neam românesc a fi în Mol-
dova [i Þara toat\ Munteneasc\, [i Ardealul tot acel
vechiu [i a mai marilor s\i nume de Români ]iind.” 

(Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor)
55.. Cultura umanist\ sau disciplinele umaniste au un rol

fundamental atât în formarea culturii generale, cât [i
în conturarea personalit\]ii. Organiza]i o dezbatere
în care s\ pune]i în discu]ie urm\toarea mo]iune:
Disciplinele umaniste [i-au pierdut importan]a în
epoca actual\?
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Curente culturale
11.. G\si]i cât mai mul]i termeni din familia lexical\ a

cuvântului lumin\.
22.. Din punct de vedere cultural [i pedagogic, ce anume

asocia]i ideii de lumin\? 
33.. Da]i o defini]ie termenului enciclopedie.

SSPPRREE TTEEMM||

S T U D I U  D E  C A Z
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Iluminismul sau „epoca luminilor” este o mi[care ide-
ologic\ [i cultural\ caracteristic\ secolului al XVIII-lea
european, având consecin]e pe plan politic, istoric [i
artistic. A ap\rut pe fondul crizei feudalismului [i al dez-
volt\rii burgheziei, care devenea o for]\ tot mai dinamic\
din punct de vedere economic, revendicându-[i puternic
drepturile politice [i social-economice. A[adar, Iluminis-
mul a avut un caracter antifeudal [i antidogmatic, a
exprimat încrederea în progres, f\când elogiul ra]iunii [i
al [tiin]ei, propunând emanciparea omului prin cultur\.
N\zuin]a general\ era de a pune cultura în slujba oame-
nilor prin „luminarea” poporului. Specifice epocii au fost:
cultul vie]ii intelectuale, al ra]iunii, al [tiin]ei, al umanis-
mului,  elogiul adus toleran]ei [i muncii libere.

OOrriiggiinneeaa  IIlluummiinniissmmuulluuii poate fi plasat\ în Rena[tere,
dar aduce în plus dorin]a de întemeiere a unei noi ordini
sociale [i spirituale, c\utarea societ\]ii ideale. Ilumini[tii
au elaborat conceptul de cet\]ean al lumii, a[a cum uma-
ni[tii se considerau reuni]i într-o republic\ a literelor,
aflat\ dincolo de grani]e. Reprezentan]ii mi[c\rii ofer\
oamenilor cuno[tin]e despre ei în[i[i [i despre univers,
despre drepturile [i datoriile pe care le au în societate,
cu scopul de a realiza o orânduire social\ ra]ional\. 

Pe lâng\ teoria dreptului natural (oamenii se nasc
egali), Jean-Jacques Rousseau elaboreaz\ [i teoria con-
tractului social, dup\ care oamenii tr\iesc pe baza unei
în]elegeri cu monarhul luminat. 

Ap\rut în Fran]a [i în Anglia, Iluminismul se r\spân-
de[te în restul Europei în manifest\ri mai reduse ca am-
ploare, dominate îns\ de un spirit reformist [i protestatar.

DDiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  ccuullttuurraall, Iluminismul a dus la
formarea unui nou spirit filosofic, la o bogat\ literatur\,
situat\ în continuarea esteticii clasice din secolul anteri-
or, la dezvoltarea eticii [i a pedagogiei, ca [i a [tiin]ei. Un
produs tipic al Iluminismului este Enciclopedia, redac-
tat\ între 1751 [i 1772, în Fran]a, de un colectiv sub con-
ducerea lui Diderot. 

Reprezentan]ii de seam\ ai curentului — scriitori [i 
filosofi precum Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques
Rousseau, Diderot, d’Alambert, Helvetius, Beaumarchais,
D’Holbach, La Mettrie (în Fran]a), Kant, Lessing,
Herder, Schiller, Goethe (în Germania), Locke [i Hume
(în Anglia), Goldoni (în Italia) — fac din Iluminism una
dintre cele mai ample mi[c\ri culturale [i spirituale din
istoria omenirii.

Secolul „luminilor” `n Europa

Iluminismul

Luminile `n Transilvania — {coala Ardelean\

La noi, Iluminismul a p\truns mai târziu din cauza
unui feudalism autoritar [i a domina]iei otomane. Cea
mai unitar\ [i sistematic\ manifestare iluminist\ a fost

{{ccooaallaa  AArrddeelleeaann\\,, denumire sub care este cunoscut\ o
grupare de intelectuali din Transilvania de la sfâr[itul
secolului al XVIII-lea [i începutul celui de-al XIX-lea.

Peter Lely, Dou\ femei din familia Lake
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Mi[carea urm\rea emanciparea social\, na]ional\ [i cul-
tural\ a românilor din Imperiul Habsburgic pe cale lega-
l\. În 1791, reprezentan]ii {colii Ardelene redacteaz\ un
memoriu adresat împ\ratului Leopold al II-lea, Supplex
libellus valachorum Transilvaniae, cerând drepturi egale
pentru românii din Transilvania, cerere respins\ de diet\.

Samuil Micu, Gheorghe {incai, Petru Maior, Ioan
Budai-Deleanu, reprezentan]i ai curentului iluminist, ci-
teau [i scriau latine[te. Activitatea lor a cunoscut dou\
direc]ii: una practic\, militant\, de culturalizare a popo-
rului prin înfiin]area de [coli rurale [i tip\rirea de ma-
nuale, bro[uri de popularizare, calendare, catehisme
etc., [i alta [tiin]ific\, erudit\, nu mai pu]in militant\,
care a avut ca urmare întemeierea istoriei [i a filologiei
ca [tiin]e. Cu operele lor istorice [i lingvistice, reprezen-
tan]ii {colii Ardelene îi continu\ pe cronicari.

LLuuccrr\\rriillee  iissttoorriiccee  aallee  rreepprreezzeennttaann]]iilloorr  
{{ccoolliiii  AArrddeelleennee

Operele istorice ale reprezentan]ilor {colii Ardelene
dovedesc o concep]ie clar\ asupra scopului pentru care
scriau, cu un acut spirit militant, ce îl dubleaz\ pe cel
[tiin]ific, [i anume argumentarea romanit\]ii poporului
[i a continuit\]ii lui. Astfel, Samuil Micu scrie Istoria [i
lucrurile [i întâmpl\rile românilor (nepublicat\), o prim\
încercare de a cuprinde toat\ istoria poporului român.
Gheorghe {incai redacteaz\ Hronica românilor [i a mai
multor neamuri...(1808), o istorie foarte documentat\, dar
care nu are construc]ie [i nici expresie literar\ (George
C\linescu, Istoria literaturii române de la origini pân\ în
prezent). Petru Maior, cu Istoria pentru începutul româ-
nilor în Dachia (1812), marcheaz\ debutul istoriografiei

române moderne. Ioan Budai-Deleanu redacteaz\,
exclusiv în latin\, o lucrare de o erudi]ie impresionant\,
De originibus populorum Transilvaniae (neterminat\ [i
nepublicat\), neacceptând p\rerea potrivit c\reia dacii
ar fi fost extermina]i de romani.

LLuuccrr\\rriillee  ffiilloollooggiiccee  aallee  {{ccoolliiii  AArrddeelleennee
Lucr\rile filologice ale reprezentan]ilor {colii Arde-

lene au avut un rol important în adoptarea alfabetului
latin, în impunerea normelor limbii literare [i în fixarea
unor norme ortografice, dovedind în primul rând origi-
nea latin\ a limbii române. 

Lucrarea lui Samuil Micu [i al lui Gheorghe {incai,
Elementa linguae daco-romanae sive valahicae (1780, în
limba latin\), este considerat\ prima gramatic\ tip\rit\ a
limbii române [i întâia lucrare cu adev\rat [tiin]ific\ des-
pre limba noastr\. Samuil Micu semneaz\ [i prima carte
în limba român\ tip\rit\ cu litere latine, Carte de roga-
cioni pentru evlavia omului chrestin, Viena (1779). Petru
Maior scrie Diserta]ie pentru începutul limbei româ-
ne[ti (1812), prima lucrare filologic\ în care se afirm\ c\
limba român\ î[i are originea în latina vulgar\. 

Lexiconul de la Buda, ini]iat de Samuil Micu în 1805,
este primul dic]ionar etimologic al limbii române, la care
au colaborat [i ceilal]i înv\]a]i ai mi[c\rii iluministe. 

Ioan Budai-Deleanu scrie Fundamenta gramaticae
linguae romanicae (1812), redactat\ în latin\ [i prelu-
crat\ apoi în române[te: Temeiurile gramaticii româ-
ne[ti. Autorul a intuit originea indoeuropean\ a limbii
noastre, discutând unele etimologii [i ocupându-se
sumar de fondul autohton. Este singurul înv\]at al {colii
Ardelene care admite, indirect, existen]a în limba
român\ a cuvintelor de alt\ origine decât cea latin\. 

EExxaaggeerr\\rrii  [[ii  ppuurriissmm
Prin toate aceste opere de erudi]ie, de vast\ docu-

mentare, reprezentan]ii {colii Ardelene au urm\rit nu
numai un scop [tiin]ific, ci [i ]eluri social-politice. Astfel,
au exagerat, afirmând originea pur latin\ a limbii,
cerând eliminarea cuvintelor de alte origini [i propu-
nând o ortografie etimologic\. Acela[i lucru se poate
constata [i în privin]a originii poporului nostru, conside-
rat urma[ direct al romanilor, f\r\ amestecul altor etnii.
Exager\rile se explic\ îns\ prin caracterul polemic al
scrierilor lor, care urm\reau trezirea con[tiin]ei na]io-
nale. Aceast\ tendin]\ a fost continuat\ în a doua jum\-
tate a secolului al XIX-lea de un a[a-numit ccuurreenntt  llaattiinniisstt.

Paolo Veronese,
Frumoasa Nani
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În ]\rile române, se manifest\ forme mai pu]in tipice
de Iluminism, p\truns sub influen]\ greceasc\ [i rus\. În
a doua jum\tate a secolului al XVIII-lea, se fac multe tra-
duceri, mai ales literare, semn al dezvolt\rii gustului
pentru citit, [i se r\spândesc câteva dintre ideile enciclo-
pedi[tilor. 

În perioada 1774-1829, îînnvv\\]]\\mmâânnttuull se afl\ sub înrâu-
rirea curentului iluminist. Gheorghe Asachi, în Moldo-
va, [i Gheorghe Laz\r, în Þara Româneasc\, întemeiaz\
în 1818 înv\]\mântul superior în limba român\. Au loc
primele rreepprreezzeennttaa]]iiii  tteeaattrraallee în limba român\ (1816 la
Ia[i [i 1818 la Bucure[ti). Apare pprreessaa,, primele gazete
române[ti fiind conduse de Ion Heliade R\dulescu [i de
Gheorghe Asachi.

În ]\rile române, este bine reprezentat\ lliitteerraattuurraa sub
forma unui clasicism întârziat (George C\linescu), prin
poe]ii V\c\re[ti, în Þara Româneasc\, [i Costache Cona-
chi, în Moldova. Prin operele lor, au contribuit hot\râtor
la formarea limbii literare.

Un foarte interesant caz de Iluminism întârziat este
DDiinniiccuu  GGoolleessccuu,, boier muntean, autor al primului jurnal
de c\l\torie românesc: Însemnare a c\l\toriei mele,
Constantin Radovici din Gole[ti, f\cut\ în anul 1824,
1825, 1826. Cartea este un adev\rat program iluminist.
Scopurile sale sunt „pedagogice”: el dore[te s\ infor-
meze, s\ conving\ [i s\ influen]eze (Mircea Iorgulescu,
Postfa]\ la Însemnare a c\l\toriii mele). 

Iluminismul `n Moldova [i `n Þara Româneasc\

TTEEMMAA ~~NN TTEEXXTTEE

11.. G\si]i ideile iluministe din urm\torul fragment,
având în vedere [i aprecierea critic\ citat\:

„Acum au sosit acel timp bine primit ca românii,
smulgându-se din grosul întuneric al urâtei ne[tiin]e,
s\ se de[tepte a-[i l\muri limba sa cea român\ [i, lu-
crând cu bunul s\u talent, s\ se procopseasc\ [instru-
iasc\, n.n.] întru [tiin]e, din care se na[te întregirea
na]iei [i tot felul de fapte bune.” 

(Petru Maior, Diserta]ie pentru începutul limbei române[ti)
Este aici un crez luminist autentic, întemeiat pe

[tiin]\, o încredere ne]\rmurit\ în ra]iune [i în capaci-
t\]ile creatoare ale poporului român.

(Pompiliu Teodor, în Istoria literaturii române, II)
22.. Exprima]i-v\ p\rerea despre cele afirmate de Nicolae

Iorga, ]inând cont [i de urm\toarele sugestii: 
Literatura lor este o literatur\ de idei [i de lupt\;

curentul lor este închis între cei patru pere]i ai unei
biblioteci. Î]i pare r\u c\ suflete a[a de mari nu s-au
l\sat libere pe drumurile cele mari ale literaturii. 

(Nicolae Iorga, Istoria literaturii române[ti. 
Introducere sintetic\)

Nicolae Iorga nu ]ine seama de specificul epocii
reprezentan]ii {colii Ardelene au inten]ionat s\ se

impun\ în circuitul [tiin]ific european, nu s\ scrie 
literatur\ ilumini[tii români nu aveau talent literar

literatura român\ nu avea tradi]ie, iar limba literar\
nu era format\.

33.. Citi]i cu aten]ie fragmentul urm\tor: 
„Binele l-au înv\]at oamenii întâi unii de la al]ii,

neamurile mai pre urm\ unul de la altul, precum
vedem în istorii: c\ elinii prin c\l\torii la Eghipet au
tras de acolo lumin\rile [tiin]ilor, multe din me[-
te[uguri, [i romanilor, str\mo[ilor no[tri, înmul]ite
le-au comunicat. Iar ace[tia în toat\ Evropa cea lumi-
nat\ le-au rev\rsat, [i aceasta, din zi în zi sporindu-le,
însutit roditoare le-au f\cut.” 

(Dinicu Golescu, 
Însemnare a c\l\toriei mele)

Identifica]i concep]ia despre progres a autorului. 
Indica]i fragmentul unde este exprimat\ ideea lati-

nit\]ii românilor.

11.. Un scop polemic, cât de nobil ar fi el, justific\ neade-
v\rul în [tiin]\? Argumenta]i.

22.. Ce crede]i c\ mai este valabil ast\zi din ideologia ilu-
minist\? Gândi]i-v\ la politic\, filosofie, etic\ [i mai
ales la [coal\ [i la pedagogie.

33.. Cea mai modern\ enciclopedie este un adev\rat 

motor de c\utare pe Internet. C\uta]i pe Google chiar
termenul enciclopedie. 

44.. În perspectiva integr\rii europene a României, putem
afirma c\ aceasta va putea des\vâr[i proiectul ilumi-
nist al secolului al XVIII-lea? Organiza]i o dezbatere
pe aceast\ tem\.

DDUUPP|| TTEEMM||
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11.. Numi]i formele de organizare statal\ pe care le cunoa[te]i. 
22.. Pe care dintre ele o considera]i mai bun\ [i de ce?

SSPPRREE TTEEXXTT

Poet, filolog [i istoric, a fost unul
dintre membrii grup\rii iluministe
cunoscute sub numele de {coala
Ardelean\. Originar din zona Hu-
nedoarei, provenind dintr-o familie
de preo]i, [i-a f\cut studiile la Blaj
[i apoi la Viena, unde a urmat 
cursuri de filosofie, teologie [i
drept. Este locul în care s-a întâlnit
cu Gheorghe {incai [i cu Samuil
Micu, având în acest fel un prim
contact cu ideile iluministe. {tia
greac\, latin\, maghiar\, german\,
francez\ [i era cunosc\tor al litera-
turilor italian\, francez\ [i, proba-
bil, polon\. S-a întors la Blaj, ca
profesor la seminar, dar, intrat în
conflict cu reprezentan]ii Bisericii,
pleac\ la Lemberg (Lvov), în Gali-
]ia, unde se autoexileaz\ pân\ la
sfâr[itul vie]ii. De[i departe de
]ar\, a p\strat leg\tura cu românii
de acas\, fiind la curent cu evolu]ia
ideilor, a crea]iilor lor literare, îm-
p\rt\[ind ideile istorice, filologice
[i istorice ale celorlal]i c\rturari ai
{colii Ardelene. 

IIooaann BBuuddaaii-DDeelleeaannuu 
((11776600-11882200))

CCâânntteeccuull  aa  XXII
(fragment)

45  Deac\ vom lua la socoteal\
Cum c\ to]i oamenii de la fire

S\ nasc într-un chip, prin o tocmeal\,
Nice s-afl\-între dân[ii os\bire

Vom afla c\-asemene dreptate 
Trebuie s-aib\ to]i în cetate.

46  Nici poate unul [-altul zice
C\tr\ cei deopotriv\ [ie:

„Eu îs mai mare din to]i aice!”
C\ci împotriv\-i s\ scoal\-o mie

{i-i arat\, prin dovad\ tare,
C\ el ca [-al]ii numai un cap are1. [...]

48  Cel mai în]\lept înc\ r\mâne
În urm\-om p\tima[ ca [i noi;

{i deac\-i vom da bici s\ ne mâne
Înc\tro va vrea, ca pe ni[te boi,

Mai pe urm\ el a mâna s\-nva]\
{i uit\ de-a tr\g\torilor grea]\.

50  Drept aceasta, ori sângura lege,
Ori nime-altul s\ ne st\pâneasc\,

C\petenia cet\]ii-ntrege
Legea s\ fie!... s\ ne domneasc\!...

Asta s\ ne fie fund\mânt
La cest al nostru a[ez\mânt.

51  Întâi dar\ legi bune [i drepte
S-izvodim în ]ig\neasca ]ar\,

1  Deci (zice Janal\u) eu din sine nu voi
l\uda nice pe o st\pânire, nice o voi
def\ima, ci numa voi ar\ta cele bune [i
rele, ce s\ afl\ în st\pânia monarhi-
ceasc\ [i democraticeasc\. (n. aut.)
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Socotit de unii critici [i istorici
literari drept primul mare scriitor
român, Ioan Budai-Deleanu a scris
o oper\ unic\ în literatura noastr\,
Þiganiada, singura epopee termi-
nat\ (pân\ în 1990, când a ap\rut
Levantul de Mircea C\rt\rescu) [i
care, dac\ ar fi fost cunoscut\ în
epoc\, ar fi determinat hot\râtor
evolu]ia literaturii. 

Fe]e apoi s-alegem în]\lepte,
Cunoscu]i despre vârtute rar\,

Ce cu purtare-întreag\, viteaz\,
S\ priveasc\ spre-a legilor paz\.

52  Îns\ ca niceo dreg\torie
S\ fie purure tr\itoare,

C\-acesta-i un feliu de despo]ie,
{i persoanele poruncitoare,

Prin lung\ vreme, s\-învolnicesc,
Legile frâng sau le schimosesc 2. [...]

57  Deci v\ sf\tuiesc ca st\pânia
Ce-ave]i s\ a[eza]i, ca dintru toate

S\ pune]i în frunte monarhia,
Îns\-în hotar\ foarte strâmtate

{i numai la vreme de trebuin]\,
Când s\ nu fie alt\ mântuin]\. [...]

59  Întru-alte, dup\ legi a[ezate
Norodul are s\ st\pâneasc\

Prin persoane-alese delegate,
Care n-au alta numa s\ p\zasc\

Ca legile-odat\ hot\râte,
Cu de-am\nunt s\ fie p\zite. [...]

66  Iar dup\ ce fâr[i Janal\u,
Nimene dup\ dânsul vru s\-ureze,

Ci to]i î[i deder\ votul s\u
Într-acel chip lucru s\ a[eze

{i cu cea form\ de st\pânie,
Precum Janal\u mai bine [tie. [...]

69  Din care va vedea fie[tine
C\ ]iganii din toate [tiute

Forme de chivernisiri streine,
N-au a[ezat vr-una, ci din toate

Luând cel mai bun [i de folos,
Toate cele-întoars\r\ pe dos,

70  Adic\ puser\ s\ nu fie
St\pânia lor nici monarhic\,

Nici orice feliu de-aristocra]ie,
Dar nici cu totul democratec\,

Ci demo-aristo-monarhiceasc\
S\ fie [-a[a s\ s\ numeasc\ 3. [...]

(Þiganiada. Edi]ie critic\ de Florea Fugariu, 
Bucure[ti, Editura Tineretului, colec]ia Lyceum, 1969)

2  Drept aceasta nime s\ nu st\pâneasc\,
f\r\ numai legea; s\ hot\râm dar legi
bune, dup\ care s\ fim cârmuiþi prin
alese dintre noi persoane cinstite. Însã
acele persoane sã nu fie la dregãtorii
pânã la moartea lor, ci numai pânã la
vreme hotãrâtã, cãci, zice el, dregãtorii
ce-s rânduiþi pe toat\ viaþa lor, sunt un
feliu de despoþi. M.P. (n. aut.)

3  Destul c\ Janal\u purt\ biruin]\, c\ to]i
s\ plecar\ dup\ sfatul lui, adic\ f\cur\
o st\pânire, unde precum norodul, a[a
[i cei ale[i din norod s\ aib\ cuvânt 
[i sfat la trebile ]\rii de ob[te, îns\ în
sine s\ fie republic\, cu putere la
deos\bite împrejur\ri s\ poat\ alege 
[-un dictator. Cu un cuvânt, au ales 
dintru chipurile de st\pânie cele ce
sunt mai bune. Erudi]ian. (n. aut.)

Th. Aman, 
Eliberarea ]iganilor



~nceputuriUU NN II TT AA TT EE AA 11

4400

EEppooppeeeeaa este o specie a ge-
nului epic în versuri, de mari
dimensiuni, în care se nareaz\
fapte eroice din via]a unui
popor petrecute în împrejur\ri
miraculoase. Epopeea apare în
Antichitate, marcând geneza
unui neam (Mahabharata [i
Ramayana, în cazul indienilor,
Eneida de Vergiliu), dispari]ia
(Iliada lui Homer) sau momen-
te decisive din via]a popoarelor.
Caracteristic\ este interven]ia
zeilor, care îi ajut\ pe unii dintre
eroi [i se opun altora. Epopeea
revine în aten]ie în Evul Mediu
[i în Rena[tere, cu prelungiri
pân\ în Iluminism, dar dispare
în epoca modern\, puternic
concurat\ de roman. Este com-
pus\ din cânturi, având o com-
pozi]ie de obicei u[or de obser-
vat, ac]iunea desf\[urându-se pe
dou\ planuri: unul real [i altul
fantastic. Pe lâng\ epopeile
eroice, istorice, filosofice, înc\
din Antichitate s-a scris epopee
eroi-comic\, o parodie a celei
eroice. Din aceast\ categorie
face parte [i Þiganiada.

DDiicc]]iioonnaarr lliitteerraarr

TTEEXXTT {{II CCOONNTTEEXXTT

Þiganiada a cunoscut dou\ variante. Prima, terminat\ în 1800, a fost publi-
cat\ abia în 1875-1877 într-o revist\ ie[ean\, f\r\ niciun ecou îns\ în epoc\. A
doua, datând din 1812, a v\zut lumina tiparului abia în 1925.

Textul este precedat de un Prolog (semnat Leonachi Dianeu, anagram\ a
numelui autorului) [i de o Epistol\ închin\toare c\tre Mitru Perea, vestit cân-
t\re] (aici e vorba de Petru Maior, c\ruia Ioan Budai-Deleanu îi scria cu scopul
de a-[i explica inten]iile). Autorul declar\ c\ a dorit „a introduce un gust nou
de poesie româneasc\” [i c\ Þiganiada este „o alegorie în multe locuri, unde
prin ]igani s\ în]\leg [-al]ii carii tocma a[a au f\cut [i fac, ca [i ]iganii oarecând.
Cel în]\lept va în]\lege!” 

Ac]iunea este plasat\ în Þara Româneasc\, în timpul domniei lui Vlad
Þepe[, care se preg\te[te de r\zboi cu turcii. Acesta este fundalul eroic al
epopeii bogate în întâmpl\ri, la care particip\ numeroase personaje.
Domnitorul hot\r\[te eliberarea ]iganilor, propunându-[i s\ fac\ din ei solda]i
disciplina]i. Pentru a se opune planurilor lui Þepe[, voievod cre[tin, Satana
intervine de partea turcilor. Întâmpl\rile de natur\ fictiv-istoric\ au loc pe de
o parte într-un cadru geografic delimitat, dar pe de alt\ parte [i într-un cosmos
de dimensiuni mitologice (Lucian Blaga, Gândirea româneasc\ în Transilva-
nia în secolul al XVIII-lea), planul comic [i satiric fiind reprezentat de menta-
litatea [i de obiceiurile ]iganilor pu[i în situa]ii incompatibile cu statutul lor
(eroismul devine la[itate, interven]ia zeilor este înlocuit\ de miraculosul popu-
lar, totul, într-un limbaj colocvial [i familiar). 

Prin intermediul ]iganilor, Ioan Budai-Deleanu î[i transmite mesajul ilumi-
nist, punând pe seama lor defecte ale societ\]ii vremii. În Þiganiada, nu atât
întâmpl\rile intereseaz\, cât viziunea sa satiric caricatural\, enorma jovialitate,
verva parodistic\, formidabila ironie (Al. Piru, Istoria literaturii române, vol.
II). Un plus de originalitate dau epopeii numeroasele note de subsol, un text
paralel cu textul propriu-zis, în care autorul d\ cuvântul unor a[a-zi[i comen-
tatori cu rolul de a explica, de a comenta [i de a sublinia ideile sau faptele per-
sonajelor. În fragmentul reprodus, comentatorii sunt M.P. (Mitru Perea) [i
Erudi]ian. 

Cânturile al X-lea [i al XI-lea prezint\ dezbaterile ]iganilor legate de proble-
ma întemeierii unui stat propriu [i de alegerea formei de guvern\mânt. Este
un prilej pentru Ioan Budai-Deleanu de a-[i exprima ideile iluministe privind
dreptul natural [i contractul social.

PPRRIINN TTEEXXTT

Nicolae Grigorescu, Cap de ]iganc\

11.. Lucra]i în perechi. Urm\ri]i ideile expuse de Janal\u, respectiv de narator, [i
de comentatori. Apoi compara]i-le, ar\tând punctele comune [i diferen]ele.

22.. Citi]i într-un dic]ionar explicativ defini]iile cuvintelor monarhie [i republi-
c\, apoi observa]i în ce m\sur\ acestea sunt clarificate în text de orator, de
narator [i de comentatori.

33.. Identifica]i pasajele în care apar ideile de libertate, de egalitate [i observa]i
cum sunt ilustrate acestea.
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CCoommiiccuull este o categorie
estetic\ fundamental\ care se
caracterizeaz\ prin contrastul
dintre esen]\ [i aparen]\, dintre
ceea ce sunt [i ce vor s\ par\
oamenii. Comicul cunoa[te nu-
meroase nuan]e, de la umor
pân\ la satir\. Efectul lui ime-
diat este râsul, de la cel îng\dui-
tor pân\ la cel sarcastic.

DDiicc]]iioonnaarr lliitteerraarr

UUttooppiiaa este o concep]ie poli-
tic\ sau social\ generoas\, pro-
gresist\, dar irealizabil\, din
cauza unor condi]ii obiective.

DDiicc]]iioonnaarr

44.. Janal\u î[i exprim\ neîncrederea în conduc\tori, oricare ar fi ei, c\ci, tot
oameni fiind, la un moment dat, devin abuzivi [i corup]i. G\si]i pasajul [i
comenta]i-l.

55.. Fragmentele reproduse `n manual nu ilustreaz\ comicul, acesta fiind impli-
cit. Ar\ta]i dac\ în text se verific\ afirma]ia lui Ioan Budai-Deleanu: „toat\
povestea mi s\ pare c\-i numa o alegorie [...], unde prin ]igani s\ în]\leg 
[-al]ii”. Raporta]i-v\ [i la urm\torul citat critic: 

Multe efecte sunt scoase în cânturile X-XI. Aici ]iganii fac congres ºi iau
în discu]ie toate formele de guvern\mânt. Punerea unor astfel de abstrac-
]iuni în gura ]iganilor e de un comic inedit. 

(George C\linescu, 
Istoria literaturii române de la origini pân\ în prezent)

66.. Notele de subsol ale Þiganiadei clarific\, explic\ [i înt\resc cele spuse în
text. Ar\ta]i importan]a lor pentru în]elegerea acestuia.

77.. Limba folosit\ de poetul iluminist a fost apreciat\ de comentatorii Þiga-
niadei drept una deosebit de expresiv\ prin îmbinarea neologismelor cu
arhaismele [i cu regionalismele din zona Hunedoarei. Împ\r]i]i-v\ în trei
grupe [i g\si]i termeni din cele trei categorii amintite. Textul este inteligi-
bil pentru cititorul secolului al XXI-lea?

DDEESSPPRREE TTEEXXTT

DDUUPP|| TTEEXXTT

C.P. Szathmary, 
Târgul Mo[ilor (fragment)

Emil Volkers, Popas

11.. Exprima]i-v\ p\rerea despre actualitatea subiectului Þiganiadei atât în
epoca în care a tr\it autorul ei, cât [i în vremurile noastre. Este satira un
mijloc eficient de a atrage aten]ia societ\]ii asupra unor probleme grave în
fondul lor? 

22.. Organiza]i o dezbatere pornind de la urm\torul citat:
Þiganiada apare în forma cunoscut\ nu atât din pricin\ c\ starea de 

atunci a limbii literare nu îng\duie epopeea eroic\. Cine era în stare s\
creeze poeme eroi-comice ar fi putut s\ creeze [i limba epopeii serioase.
Dar spiritul poetului, solicitat prea mult de aspectele actuale ale societ\]ii,
nu se putea devota decât acelor subiecte care îng\duiau prelungirea inte-
resului s\u în actualitate, unde avea s\ recolteze defectele ce puteau fi 
ridiculizate. 

(Dumitru Popovici, Studii literare)

11.. Crede]i c\ forma de guvern\mânt a unui stat se poate alege prin nego-
ciere? Argumenta]i-v\ p\rerea.

22.. Textul reprodus `n manual din Þiganiada contureaz\ o societate utopic\
atât pentru epoca lui Vlad Þepe[, cât [i pentru cea a autorului [i, `n cele din
urm\, chiar pentru a noastr\. Citi]i defini]ia utopiei [i verifica]i afirma]ia de
mai sus.

33.. Urm\ri]i o dezbatere parlamentar\ [i observa]i cum se desf\[oar\. Exist\
asem\n\ri cu aceea sugerat\ de textul lui Ioan Budai-Deleanu?
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DDeennoottaa]]iiaa  [[ii  ccoonnoottaa]]iiaa sunt valori ale cuvântului baza-
te, fiecare, pe o alt\ modalitate de reflectare a realit\]ii.
Valoarea denotativ\ sau conotativ\ a unui termen se
pune în eviden]\ numai într-un context.

SSeennssuull  ddeennoottaattiivv sau ddeennoottaa]]iiaa unui cuvânt este sen-
sul obiectiv, conceptual, sensul de baz\ al acestuia, pe
care dic]ionarele explicative îl men]ioneaz\ întotdeauna
(pe primul loc). Se caracterizeaz\ printr-un grad de rela-
tiv\ stabilitate, orice cuvânt având un singur sens deno-
tativ, care trimite întotdeauna direct la realitatea pe care
o denume[te, indiferent de atitudinea vorbitorului fa]\
de aceasta.

Stilul [tiin]ific [i cel juridico-administrativ, prin nevo-
ia de claritate [i de precizie, fac apel la sensul denotativ
al cuvintelor.

SSeennssuull  ccoonnoottaattiivv sau ccoonnoottaa]]iiaa reprezint\ totalitatea
sensurilor figurate pe care le dezvolt\ un cuvânt, plusul
semantic al acestuia interpretat în mod personal, subiec-
tiv de vorbitor. Având în vedere polisemia, muzicalitatea
[i caracterul abstract al unor cuvinte, sensul lor conota-
tiv poate fi determinat de factori psihologici [i / sau de
factori sociali, cuvântul fiind asociat de vorbitor unui
anumit context sau registru stilistic. De exemplu,

Denota]ie [i conota]ie

EEXXEERRCCII}}IIII

11.. Identifica]i în versurile de mai jos cuvintele care sunt
folosite cu sens denotativ [i pe cele folosite cu sens
conotativ:

„Tocma s-aib\ ei minte îngereasc\
{i cu toat\-în]\lepciunea plin\!
Eu, de voie bun\, nu mi-oi pune
Jugul în grumazi, v\ spun [-oi spune!”

(Ioan Budai-Deleanu, Þiganiada)

22.. Construi]i câte dou\ enun]uri pentru fiecare dintre
cuvintele de mai jos, unul în care s\-l folosi]i cu sens
denotativ [i altul, cu sens conotativ: vedet\, fum,
vulpe, tun, vili[oar\, ]eap\, varz\.

33.. Explica]i care sunt conota]iile cuvintelor subliniate,
apoi construi]i enun]uri cu sensul denotativ al acestora.

aa.. Vlad a mi[cat în front, a[a c\ a fost chemat de
urgen]\ la direc]iune.
bb.. A venit îmbr\cat\ la cursuri cu hainele aduse de
curând din str\in\t\]uri.
cc.. De[i i s-a spus c\ nu poate s\ se înscrie la acest
op]ional, a r\mas pe baricade [i, în cele din urm\, a
câ[tigat.
dd.. For]a de pace a fost luat\ la capace de c\tre insur-
gen]ii din zon\.

44.. Ce conota]ii au cuvintele tangou [i tehno pentru un
octogenar? Dar pentru voi?

55.. Ce conota]ii da]i culorilor: negru, alb, ro[u, verde,
galben?

66.. Ar\ta]i dac\ diminutivele din exemplele urm\toare
sunt folosite cu sens denotativ sau conotativ.

înainte de anul 1989, substantivul sect\, care, conform
DEX, denume[te comunitatea religioas\ desprins\ de
biserica oficial\ respectiv\, a dobândit conota]ii nega-
tive. La fel s-a întâmplat [i cu substantivul chiabur, care,
în perioada colectiviz\rii for]ate a agriculturii, în anii ’50,
s-a înc\rcat de conota]ii negative, de[i sensul de baz\ al
cuvântului este de ]\ran înst\rit, bogat. 

Conota]iile sunt fie bine fixate, cunoscute de majori-
tatea vorbitorilor, fie subiective, legate de experien]a
personal\ a vorbitorului.  Ele sunt frecvent folosite în 
stilul beletristic, în cel publicistic [i, uneori, în cel coloc-
vial. Orice sens conotativ se explic\ printr-o deplasare
de la cel denotativ, chiar dac\ leg\tura nu este evident\
întotdeauna. 

L I M B |  R O M Â N |

Eduard Manet,
Émile Zola
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aa.. Autorul cronicii atribuite lui Radu Popescu era un
boiera[ care îl admira pe Constantin Brâncoveanu.
bb.. R\ze[ul st\tea într-o c\su]\ de la marginea satului
de munte.
cc.. Voinicului îi cam pl\cea b\uturica, chiar dac\ nu
p\rea.
dd.. Fata c\pitanului era frumu[ic\.
ee.. Tân\rul avea o slujbuli]\ bun\ la cancelarie.
ff.. Poezioara închinat\ evenimentului de ieri n-avea
nicio valoare.
gg.. Mamei `i place din când `n când o cafelu]\ prelun-
git\ cu prietenele.

77.. Indica]i conota]ia arhaismelor din enun]urile de mai
jos [i schimba]i-le apoi cu termeni denotativi.
aa.. Directorul liceului nostru a fost mazilit s\pt\mâna
trecut\.
bb.. Nu pot negocia cu furnizorul, dac\ n-am o patala-
ma de la patron în acest sens.
cc.. Odrasla vecinului a vrut neap\rat o ma[in\ ro[ie.
dd.. Diriguitorii finan]elor au promis s\ ]in\ infla]ia în
frâu în acest an.
ee.. Parcul a disp\rut sub obl\duirea prim\riei.

88. Ar\ta]i ce sensuri conotative au cuvintele subliniate
în enun]urile de mai jos.
aa.. Guvernul a anun]at rea[ezarea pre]urilor la carbu-
ran]i.
bb.. Directorul întreprinderii va trece la numeroase
disponibiliz\ri pentru realizarea rentabilit\]ii.
cc.. Dup\ ce a luat plicul, func]ionarul i-a rezolvat cererea.

99.. Preciza]i ce tip de conota]ie este determinat de pro-
nun]ia fragmentului de mai jos.

„DANDANACHE: Nu spui ]ine — persoan\ însem-
nat\... Când i-am pus pi]orul în prag — ori coledzi, ori
«R\sboiul», m\-n]eledzi — tronc! depesa...”

(Ion Luca Caragiale, O scrisoare pierdut\)
1100.. Realiza]i o descriere denotativ\, de cel mult zece rân-

duri, a copilului din tabloul al\turat. Transforma]i-o
apoi în una conotativ\.

1111.. Identifica]i sensurile figurate din versurile de mai jos,
redactând un comentariu de cel mult zece rânduri
despre felul în care se prezint\ trecutul nostru.

„Când privesc zilele de aur a scripturelor române,
M\ cufund ca într-o mare de vis\ri dulci [i senine
{i în jur parc\-i colind\ dulci [i mândre prim\veri,
Sau v\d nop]i ce-ntind deasupr\-mi oceanele de

stele.”                             (Mihai Eminescu, Epigonii)
Nicolae Vermont, 

Copil

1122 Explica]i în ce m\sur\ contextul determin\ schim-
barea sensului denotativ al cuvintelor în versurile de
mai jos. Care este atitudinea poetului fa]\ de trecutul
istoric?

„Dar ce tot r\sfoiesc eu cartea asta cu poze?
Mai bine m\ uit în sus 
Fiindc\ cerul nostru e zugr\vit,
Ca Vorone]ul,
Cu toat\ istoria românilor.
Deasupra Posadei e lupta de la Posada.
Deasupra Podului Înalt
E lupta de la Podul Înalt.
Deasupra C\lug\renilor 
E lupta de la C\lug\reni.

Sunt b\t\lii pe to]i pere]ii,
{i în firide [i ocni]e,
Pe stele e chipul încruntat al b\rba]ilor de 

demult.
Iar sus, în turla neagr\,
St\ Decebal pe nori de otrav\
Bând otrav\,
{i otrava prelingându-se de pe must\]ile lui.”

(Marin Sorescu, B\rba]ii)
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Desp\r]irea `n silabe

La desp\r]irea cuvintelor în silabe trebuie s\ ]inem
seama de urm\toarele reguli:

oo  ccoonnssooaann\\  între dou\ vocale trece la silaba urm\-
toare; de exemplu: ca-s\, po-di[, lu-n\;

când exist\ ddoouu\\  ccoonnssooaannee între dou\ vocale, prima

trece la silaba dinainte [i a doua, la silaba urm\toare; de
exemplu: stam-p\, mul-te, în-ger; dac\, în grupul de dou\
consoane, a doua este l sau r [i prima este b, c, d, f, g, h,
p, t, v, desp\r]irea se face înaintea întregului grup; de
exemplu, a-cru, ca-blu, su-bli-ni-e-re;

L I M B |  R O M Â N |

** Fonetic\

FFoonneettiiccaa (din grece[te phone: sunet, voce) este
[tiin]a care se ocup\ cu studiul sunetelor produse de
vocea uman\, analizând aspectul fizic al sunetelor, de la
articulare pân\ la percep]ie. În enun]ul Limbile n-au lége
[i fac alte legii (Antim Ivireanul), exist\ o latur\ de con-
]inut [i alta de expresie, pe care o percepem auditiv
(prin sunete, accent [i prin intona]ie) [i vizual (prin lite-
re, spa]iile albe dintre cuvinte, punctua]ie [i prin semne
grafice).

Ce este fonetica?

Sunetele limbii române

Dup\ natura lor acustic\, sunetele limbii române
sunt: 

VVooccaalleellee [a, e, i, o, u, \, î] sunt sunete la rostirea
c\rora aerul nu întâlne[te niciun obstacol la ie[irea din
aparatul fonator, adic\ din por]iunea cuprins\ între
pl\mân [i gur\. Ele pot forma singure silab\.

CCoonnssooaanneellee [b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, [,
t, ], v, w, x, z] sunt sunete la rostirea c\rora aerul întâl-
ne[te obstacole la ie[irea din aparatul fonator. Ele nu pot
forma singure silab\.

SSeemmiivvooccaalleellee [e, i, o, u] sunt sunete care seam\n\
cu vocalele [i nu pot alc\tui singure silab\.

La sfâr[itul cuvintelor, dup\ consoane, poate ap\rea
un i scurt, nonsilabic (de exemplu: pomi ).

CCoorreessppoonnddeenn]]aa  ssuunneett--lliitteerr\\  

LLiitteerraa este semnul grafic al unui sunet. În general, în
limba român\, o liter\ transcrie un singur sunet. Unele
sunete pot fi redate prin mai multe litere (de exemplu: î,

c, v), iar o liter\ poate transcrie mai multe sunete (de
exemplu: litera x transcrie dou\ sunete). Exist\ în limba
român\ [i grupurile de litere, ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe,
ghi, care pot nota doar un sunet, [i anume o consoan\
(de exemplu: ceas, geam, chec, gheat\), sau pot nota
dou\ sunete — consoanele respective [i vocalele e sau i
(de exemplu: ciment, giraf\, ghe]ar, ghidon). 

DDiiffttoonngguull  este grupul de sunete alc\tuit dintr-o voca-
l\ [i o semivocal\ pronun]ate în aceea[i silab\. În func]ie
de pozi]ia vocalei în acest grup de sunete, diftongii sunt:

ddiiffttoonnggii  ddeesscceennddeenn]]ii (vocal\ + semivocal\): ai, au,
ei, eu, ii, iu, oi, ou, ui, \i, \u, îi, îu;

ddiiffttoonnggii  aasscceennddeenn]]ii (semivocal\ + vocal\): ea, eo,
ia, ie, io, iu, oa, ua, u\.

TTrriiffttoonngguull  este grupul de sunete alc\tuit dintr-o
vocal\ [i dou\ semivocale pronun]ate în aceea[i silab\.

HHiiaattuull apare între dou\ vocale al\turate, pronun]ate
îns\ în silabe diferite; de exemplu: a-ur, Þi-ga-ni-a-da.

Pierre-Auguste Renoir, Loja
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Valori stilistice ale fenomenelor fonetice

Desp\r]irea în silabe eviden]iaz\ mmeettrriiccaa,, în cazul
poeziei, stabilind m\sura versurilor (num\rul de silabe
dintr-un vers). Succesiunea identic\ sau asem\n\toare
de sunete de la sfâr[itul unui vers `ncepând cu vocala
accentuat\ stabile[te rima.

Alitera]iile [i asonan]ele sunt figuri de sunet prin care
se realizeaz\ expresivitatea textului.

Desp\r]irea în silabe este folosit\ în operele literare [i
pentru a reproduce rroossttiirreeaa  ssaaccaaddaatt\\, cu valoare stilistic\,
a unor cuvinte: La-[u-le!

ttrreeii  ssaauu  mmaaii  mmuullttee  ccoonnssooaannee între dou\ vocale se
despart în felul urm\tor: prima trece la silaba dinainte [i
celelalte, la silaba urm\toare; de exemplu: fil-tru, lin-
gvist, as-pri-me; în cazul grupurilor de consoane lpt, mpt,
mp], nc[, nct, nc], ndv, rct, rtf, stm, desp\r]irea se face
dup\ a doua consoan\ din grup: sculp-tor, con-junc-tiv.

Conform Dic]ionarului ortografic, ortoepic [i morfo-
logic al limbii române (DOOM), edi]ia a II-a, 2005: 

ddeesspp\\rr]]iirreeaa  dduupp\\  ssttrruuccttuurr\\  eessttee  aacccceeppttaatt\\ atunci
când cap\tul rândului corespunde cu limita dintre com-
ponentele cuvintelor derivate sau compuse, ddaarr  nnuu  mmaaii
eessttee  oobblliiggaattoorriiee;;  de exemplu, se recomand\ desp\r]irea
al-tun-de-va (se admite [i alt-un-de-va), des-pre (se admite
[i de-spre), drep-tunghi (se admite [i drept-unghi), de-
ze-chi-li-bru (se admite [i dez-e-chi-li-bru), i-ne-gal (se
admite [i in-e-gal), su-bli-ni-a (se admite [i sub-li-ni-a);

la derivatele cu sufixe,,  desp\r]irea se face înaintea
sufixului, când acesta începe cu o consoan\ [i se adaug\
unei r\d\cini terminate într-un grup de consoane; de
exemplu: vârst-nic, sa-vant-lâc; 

normele actuale nu mai admit desp\r]irile dup\
structur\, care pot conduce la secven]e care nu sunt si-
labe; astfel, se recomand\ desp\r]irea în-tra-ju-to-ra-re,
ne-vral-gi-e; s-a renun]at la silabarea dup\ structur\ [i 
în cazul cuvintelor cu elementele componente neevi-
den]iate, desp\r]indu-se, de exemplu, ab-stract, su-biect,
o-biect, a-bro-ga;

tot ca element de noutate în edi]ia a II-a a DOOM-ului,
nu se mai admite desp\r]irea în silabe a nnuummeelloorr  pprroopprriiii
ddee  ppeerrssooaannee,, recomandându-se s\ nu se scrie pe rânduri
diferite nici prenumele [i numele de familie;

se tolereaz\ plasarea pe rânduri diferite a aabbrreevviiee--
rriilloorr sau aa  nnuummeelloorr  pprroopprriiii  ddiinn  ddeennuummiirreeaa  uunnoorr  iinnssttiittuu]]iiii,,
în anumite limite; de exemplu: F.C. [i, separat, pe alt
rând, Dinamo.

EEXXEERRCCII}}IIII

11.. Desp\r]i]i în silabe cuvintele plurisilabice din textul
urm\tor [i explica]i regulile pe care le-a]i aplicat:

„Simetria [i armonia latin\ ne e adeseori sfârticat\
de furtuna care fulger\ molcom în adâncimile oare-
cum metafizice ale sufletului românesc.” 

(Lucian Blaga, 
Revolta fondului nostru nelatin)

22.. Indica]i timpul de diftongi din textul de la exerci]iul 1.
33.. Identifica]i diftongii, triftongii [i vocalele în hiat din

urm\toarele texte [i ar\ta]i ce rol au:
aa.. „La apa Vavilonului, / Jelind de ]ara Domnului, /
Acoló [ezum [i plâns\m / La voroav\ ce ne strâns\m.”

(Dosoftei, [La apa Vavilonului (136)])

Accentul reprezint\ pronun]area mai intens\ a unei
silabe într-un cuvânt. În limba român\, accentul nu are
un loc fix, fiind lliibbeerr..

Accentul

bb.. „Deac\ vom lua la socoteal\ / Cum c\ to]i oamenii
de la fire / S\ nasc într-un chip, prin o tocmeal\, / Nice
s-afl\ între dân[ii os\bire / Vom afla c\-asemene drep-
tate / Trebuie s-aib\ to]i în cetate.” 

(Ioan Budai-Deleanu, Þiganiada)
44.. Urm\ri]i distribuirea accentelor în textele de la exer-

ci]iul anterior [i explica]i rolul pe care îl au în context.
55.. Indica]i câte litere [i câte sunete au urm\toarele cu-

vinte din textul de la exerci]iul 3b: chip, cetate.
66.. Stabili]i m\sura versurilor de la exerci]iul 3.
77.. Desp\r]i]i în silabe urm\toarele cuvinte: alt`ncotro

binoclu a dezaproba inaccesibil inabil
inelegant nestr\b\tut prescriere portavion
transatlantic a transfigura.
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II.. Citi]i textul urm\tor [i r\spunde]i la cerin]ele de
mai jos:

„Ne întoarcem cu dor unde-am fost [i-am iubit 
Pe p\mântul umbrit al b\trânului schit.

Ca un cric r\t\cit, ca un vreasc sub]iat 
Suntem mu]i când vorbim despre ce ni s-a dat.

Noi mereu c\ut\m un albastru de pre]
Ce-ntr-un veac este cer [i-n alt veac Vorone].

Pe p\mântu-ncuibat cu s\mân]\ de somn,
Cresc copaci r\muro[i, pirostrii pentru Domn.

Dar ace[ti vechi pere]i spun întruna ceva, 
Ca [i cum ar boci, ca [i cum ar cânta.

S\ t\cem s-auzim ce spun vechii pere]i,
Poate vom deslu[i taina de Vorone].

Poate-albastrul la care fiii no[tri revin
Este limba român\ tradus\-n senin,

Poate carii stelari noaptea turlele rod,
Poate-altaru-i un pod, poate-albastru-i un cod.

O, ace[ti vechi pere]i spun întruna ceva,
Ca [i cum ar boci, ca [i cum ar cânta.”

(Constan]a Buzea, Vorone])

11.. Preciza]i originea urm\toarelor cuvinte din textul
dat: a iubi, p\mânt, veac, a cânta. ((44  ppuunnccttee))

22.. Men]iona]i dou\ modific\ri cu valoare de lege care
au dus la apari]ia cuvântului românesc cer, din textul
dat, de la latinescul caelum. ((44  ppuunnccttee))

33.. Desp\r]i]i în silabe urm\toarele cuvinte din textul
dat: b\trân, despre, albastru, întruna. ((44  ppuunnccttee))

44.. Stabili]i m\sura primelor dou\ versuri din textul dat.
((44  ppuunnccttee))

55.. Indica]i patru cuvinte folosite cu sens conotativ în
ultimele dou\ strofe ale textului dat, ar\tând ce sem-
nifica]ie le da]i. ((44  ppuunnccttee))

66.. Comenta]i, în maximum dou\zeci de rânduri, strofa a
[aptea din textul dat, referindu-v\ [i la începuturile
culturii scrise române[ti. ((44  ppuunnccttee))

77.. Explica]i, în cinci rânduri, titlul poeziei.     ((44  ppuunnccttee))
88.. Ar\ta]i, în cel mult zece rânduri, cum apare portretul

voievodal în strofa a patra. ((44  ppuunnccttee))

99.. Indica]i câte un cuvânt a c\rui origine s\ fie în fondul
autohton, în limba turc\, în limba greac\ [i în limba
englez\. ((44  ppuunnccttee))

1100.. Numi]i un text religios din Evul Mediu românesc pe
care îl considera]i important pentru cultura român\,
motivându-v\, în cel mult cinci rânduri, op]iunea.

((44  ppuunnccttee))

IIII.. Redacta]i un text descriptiv, de cel mult zece rânduri,
în care s\ v\ prezenta]i liceul unor prieteni francezi.
Ve]i avea `n vedere:
aa.. precizarea principalelor caracteristici ale liceului;

((44  ppuunnccttee))
bb.. selectarea unui vocabular adecvat; ((22  ppuunnccttee))
cc.. respectarea normelor gramaticale, ortografice [i de
punctua]ie, a[ezarea textului în pagin\.       ((44  ppuunnccttee))

IIIIII.. Redacta]i un eseu structurat de dou\-patru pagini în
care s\ prezenta]i valorile umaniste [i literare ale
lucr\rilor cronicarilor. 
Ve]i avea în vedere:
aa.. prezentarea idealului umanist de dezvoltare a
[tiin]elor [i a artelor; ((44  ppuunnccttee))
bb.. eviden]ierea valorilor literare ale lucr\rilor croni-
carilor moldoveni; ((44  ppuunnccttee))
cc.. ilustrarea cu un fragment dintr-o cronic\ moldove-
neasc\; ((44  ppuunnccttee))
dd.. eviden]ierea valorilor literare ale lucr\rilor croni-
carilor munteni; ((44  ppuunnccttee))
ee.. exemplificarea continu\rii preocup\rii cronicarilor
de a prezenta originea poporului [i a limbii române
de c\tre c\rturarii umani[ti [i ilumini[ti, prin amin-
tirea a cel pu]in patru personalit\]i;            ((44  ppuunnccttee))
ff.. redactarea eseului, urm\rind organizarea ideilor în
scris, utilizarea limbii literare, argumentarea, orto-
grafia, punctua]ia, a[ezarea textului în pagin\ [i lizi-
bilitatea. ((2200  ddee  ppuunnccttee))
SSee  aaccoorrdd\\  ddiinn  ooffiicciiuu  1100  ppuunnccttee..

EEVVAALLUUAARREE  AALLTTEERRNNAATTIIVV||

PPoorrttooffoolliiuu..  Alc\tui]i o map\ cu trei lucr\ri realizate de-a
lungul studiului acestei unit\]i [i care considera]i c\
v\ reprezint\. Pune]i în map\ [i o lucrare pe care
dori]i s\ o reface]i în urm\toarele dou\ s\pt\mâni.

PPrreezzeennttaarree  ddee  pprrooiieeccttee.. Alege]i cele mai bune postere [i
prezenta]i-le `n fa]a clasei.




