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ARGUMENT 

 

Revista “Memento Scholarium” este expresia dorinţei de 

a readuce în atenţia cititorilor viaţa, portretele, 

personalitatea şi operele marilor personalităţi ale culturii 

române şi universale care s-au remarcat de-a lungul 

veacurilor atât în domeniul literar-artistic, cât şi în domeniul 

diverselor ştiinţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi ce s-a gândit 

mai bun şi valoros în lume”  - Matthew Arnold 

 

„Idealul adânc simţit şi exprimat frumos – iată arta” - 

Castelar 

 

„Arta nu urmăreşte reprezentarea unui lucru 

frumos, ci frumoasa reprezentare a unui lucru” - 

Immanuel Kant 

 

„Literatura este istoria sufletului” - Barry Hannah 

 

„Ştiinţa: o lungă şi sistematică curiozitate” - Andre Maurois 

 

„Toată ştiinţa nu-i decât rafinarea gândirii de zi cu zi” - Albert Einstein 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Matthew+Arnold
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Castelar
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Immanuel+Kant
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Barry+Hannah
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Andre+Maurois
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Albert+Einstein
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I. CINE SUNT MARII CLASICI? 

 

JUNIMEA ŞI TITU MAIORESCU 

Prof. Corina Mihalache 

Una dintre cele mai strălucitoare epoci din literatura română este Epoca Marilor Clasici 

dominată de societatea culturală „Junimea” şi revista „Convorbiri Literare” care au  jucat un rol 

considerabil în evoluţia literaturii române. Ele au creat un anumit mod de a înţelege cultura, care 

a primit numele de „spirit junimist‖. Constituită la Iaşi în 1863, „Junimea‖ i-a avut ca fondatori 

pe: Titu Maiorescu, Petre Carp, Vasile Pogor, Iacob Negruzzi, Teodor Rosetti.  

Având un caracter polemic la început Junimea ia drept obiectiv fundamental realizarea 

unei civilizaţii, a unei culturi şi literaturi cu specific românesc. Se încearcă impunerea unei noi 

direcţii în literatură prin publicarea, în paginile revistei, a operei lui Eminescu, Creangă, 

Caragiale, Slavici. Prima acţiune junimistă este cea a conferinţelor publice, numite prelecţiuni 

populare care au avut ca efect educarea publicului pentru a înţelege cultura ca factor de progres 

şi moralitate.  

 Etape în activitatea Junimii: 

 1863-1874 - activitatea s-a desfăşurat la Iaşi; caracter polemic: limbă, literatură, cultură 

 1874-1885 - activitate paralelă Iaşi-Bucureşti; epocă de glorios bilanţ literar; se impune 

‖noua  direcţie‖ în literatura română  

 După 1885 - declinul Junimii; caracter academic; dezvoltarea altor domenii ale vieţii 

culturale (filozofie, istorie) 

 

 Trăsăturile în activitatea Junimii: 

 Înclinaţia spre filozofie  

 Spiritul oratoric dezvoltat ca urmare a ―beţiei de cuvinte‖ din politică  

 Gustul pentru classic şi academic, pentru valorile consecrate, tradiţionale  

 Ironia, subtilitatea, fineţea 

 Spiritul filozofic care face legătura între teorie/raţionament şi aplicaţie ca effect al 

raţionamentului  

 Spiritul critic bazat pe respectarea adevărului istoric 

 

 Obiective fundamentale: 

 dezvoltarea criticii literare 

 încurajarea literaturii naţionale 

 modernizarea învăţământului românesc 

 înfiinţarea de ziare şi reviste 

 originalitatea culturii şi a literaturii române 

 cultivarea tradiţiilor, folclorului 

 crearea şi impunerea valorilor naţionale 

 culturalizarea maselor 
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Activitatea lui Titu Maiorescu 

 

Personalitate marcantă a culturii şi literaturii române, Titu Maiorescu s-a format sub 

influenţa culturii germane şi franceze. Având un doctorat în filozofie şi două licenţe, în litere şi 

drept, a profesat ca magistrat, profesor de filozofie (a fost rectorul Universităţilor din Iaşi şi 

Bucureşti), ministru al cultelor (învăţământ şi cultură), ministru al justiţiei, ministru de externe, 

prim ministru.  

A desfăşurat o activitate remarcabilă pe mai multe planuri – învăţământ, cultură, politică 

– şi are un rol important în impunerea unei noi direcţii în literatură, fiind preocupat de: 

reorganizarea învăţământului, evaluarea critică a literaturii vremii sale, îmbogăţirea 

vocabularului prin neologisme, combaterea tendinţelor de „stricare‖ a limbii prin agramatisme, 

este preocupat de răspândirea culturii în rândul maselor, de problemele limbii române, în special 

de ortografie, de necesitatea cultivării tradiţiilor şi de promovarea unei literaturi originale.   

 

Articole pe teme de literatură: 

 ―O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867‖  

 ―Comediile d-lui Caragiale‖ 

 ―Direcţia nouă în poezia şi proza română‖ 

 ―Eminescu şi poeziile lui‖ 

 „Poeziile d-lui Eminescu‖ 

 ―Poeţi şi critici‖ 

 „Asupra poeziei noastre populare‖ 

Articole cu un conţinut social-politic şi ideologic: 

 ―Contra şcoalei Bărnuţiu‖ 

 ―În contra direcţiei de astăzi în cultura română‖ 

Articole pe probleme de limbă: 

 ―Despre scrierea limbei române‖ 

 ―Neologismele‖ 

 „Beţia de cuvinte‖ 

 

 

 

 

 În studiul „O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867” pune probleme de 

estetică referitoare la forma şi la conţinutul poeziei stabilind două condiţii de judecare a poeziei: 

condiţia materială cu referire la limbajul poetic menit să sensibilizeze cititorul prin alegerea unor 

cuvinte mai puţin abstracte, folosirea adjectivelor şi adverbelor cu valoare de epitet, a 

personificărilor şi comparaţiilor noi şi juste; şi condiţia ideală care vizează conţinutul poeziei 

menită să trezească sentimente şi pasiuni.  

Poezia „nu poate trata obiecte ştiinţifice‖, ci artistice. Obiecte poetice devin astfel iubirea, 

ura, tristeţea, bucuria, disperarea, mânia. Un poet de valoare trebuie să înlăture diminutivele sau 

să nu le folosească în mod exagerat, ele fiind specifice mai ales poeziei populare, unde utilizarea 

lor nu este supărătoare, şi să renunţe la numele proprii în poezie, cu excepţia poeziilor cu 

„O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867” 
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fundament istoric. Criticul concluzionează că „scopul esteticii nu e de a crea frumosul, ci de a ne 

feri de mediocrităţi‖. 

Condiţia materială a poeziei 

 “Poezia trebuie să deştepte prin cuvintele ei imagini sensibile în fantazia auditoriului”. 

 “Frumosul nu e o idee teoretică, ci o idee învălită în formă sensibilă”. 

Condiţia ideală a poeziei 

 “Ideea sau obiectul exprimat prin poezie este totdeauna un simţământ sau o pasiune, şi 

niciodată o cugetare exclusiv intelectuală”. 

 “Poezia e un product de lux al vieţii intelectuale”.  

 „Poeţii să se simtă provocaţi a se feri de diminutivele nepotrivite cu natura cuvântului”. 

 

 

 

 

 

În studiul „În contra direcţiei de astăzi în cultura română” Maiorescu dezvoltă teoria 

formelor fără fond care duc la distrugerea culturii. Imitaţia, împrumutul, lipste de un fond 

autohton, lipsite aşadar de adevăr, devin periculoase pentru civilizaţia şi cultura română:  

 Formele fără fond “sunt producţiuni moarte, pretenţii fără fundament, stafii fără trup, 

iluzii fără adevăr.” 

 “Forma fără fond nu numai că nu aduce nici un folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă 

fiindcă nimiceşte un mijloc puternic de cultură”.  

 „Înainte de a avea învăţători săteşti am făcut şcoli prin sate şi înainte de a avea 

profesori capabili am deschis gimnazii şi universităţi...”. 

 

 

 

 

 

“Cu totul osebit în felul său, om al timpului modern, deocamdată blazat în cuget, iubitor 

de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate, până acum aşa de puţin format 

încât ne vine greu să-l cităm îndată după Alecsandri, dar în fine poet, poet în toată puterea 

cuvântului, este d. Mihail Eminescu.” 

 

 

 

 

Studiul „Comediile domnului Caragiale” pune problema moralităţii artei care are o 

funcţie educativă. Astfel, arta este morală prin valoarea ei, prin talentul artistului, nu prin ideile 

exprimate.  

„...o comedie nu are nimic a face cu politica de partid; autorul îşi ia persoanele sale din 

societatea contimporană cum este, pune în evidenţă partea comică cum o găseşte şi Caragiale, 

care astăzi îşi bate joc de fraza demagogică, şi-ar fi bătut joc ieri de işlic şi tombateră şi îşi va 

“În contra direcţiei de azi în cultura română” - Teoria formelor fără fond 

 

“Eminescu la 1872” 

 

“Comediile d-lui Caragiale” 
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bate joc mâine de fraza reacţionară, şi în toate aceste cazuri va fi în dreptul său literar 

incontestabil”. 

 „ ... ar trebui să ne mărginim la simpla tragere a liniei de hotar între ceea ce este artă şi 

se poate cere de la artă şi între ceea ce nu este artă şi nu i se poate cere”. 

 „Comediile d-lui Caragiale, după părerea noastră sunt plante adevărate, fie tufiş, fie fire 

de iarbă, şi dacă au viaţa lor organică, vor avea şi puterea de a trăi”. 

 

 

 

   

 În articolele „Neologismele” şi „Beţia de cuvinte” Titu Maiorescu se declară împotriva 

stricării limbii prin agramatisme, prin eliminarea cuvintelor de origine slavă din limba română şi 

înlocuirea lor cu termeni din limbile romanice. 

 „Ce trebuie să facem cu aceste slavisme înrădăcinate în limba poporului român? (...) A 

le da deodată afară şi a decreta academiceşte alte cuvinte în loc este cu neputinţă, sunt prea 

multe şi prea de aproape legate cu viaţa zilnică a ţăranului. Cum să-şi schimbe ţăranul brazda 

sa de pe pământ, bujorul din grădină, ciocanul din cui, castravetele de pe masă, cleştele de pe 

vatră şi Crăciunul din clandar?” 

 „Când, prin urmare, ni se vorbeşte de un neologism care să înlocuiască un cuvânt de 

origine slavonă, întâia noastră întrebare trebuie să fie: unde să-l înlocuiască? În proverbele, în 

poeziile, în rugăciunile şi în poveştile poporului român? Sau numai în capul vreunui ziarist sau 

al vreunui filolog academician?” 

 „Vei depărta vreodată din conştiinţa românului rugăciunea lui zilnic şi nu ne duce pre 

noi în ispită pentru a-i vorbi de tentaţiune?  

Va schimba oare poezia populară începuturile ei frunză verde de bujor pentru a zice 

frunză verde de roză de Alpi? 

Vei face pe român să-şi uite proverbele cine întreabă nu greşeşte, vorba multă, sărăcia 

omului, câte bordeie, atâtea obiceie, pentru a-i vorbi de eroare, de pauperitate, de habitudine?” 

 

 

    

      

 

„Neologismele” şi „Beţia de cuvinte” 
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CINE ESTE EMINESCU? 

Prof. Corina Mihalache 

 

„Eminescu este şi va rămâne cea mai înaltă 

inspirare a inteligenţei române” (Titu Maiorescu), cel mai 

reprezentativ spirit românesc, hrănit din himera 

absolutului. 

NAŞTEREA ŞI COPILĂRIA: 

Se naşte pe 15 ianuarie 1850, la Botoşani. Copilăria 

şi-o petrece la Ipoteşti, unde învaţă să înţeleagă glasul unic 

al naturii veşnice, cu pădurea, apele, astrele şi bolta înaltă, 

în care curg armonios doinele, basmele, legendele şi 

înţelepciunea neamului românesc: 

„Fiind băiet păduri cutreieram/ Şi mă culcam ades lângă izvor,/ 

Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam/ S-aud cum apa sună-ncetişor...” 

LUMEA CĂRŢILOR: 

Înţelegând tainele naturii, porneşte spre descoperirea tainelor unei alte lumi fascinante, 

aceea a cărţilor.  

 La şcoala din Cernăuţi, datorită profesorului Aron Pumnul (la moartea căruia va scoate o 

broşură pentru elevii gimnazişti, dovedind încă de pe acum înclinaţii publicistice, şi căruia îi va 

dedica poezia „La mormântul lui Aron Pumnul‖), se naşte setea de cunoaştere a originii 

neamului şi limbii române, de păstrare a unităţii limbii, de pătrundere în tainele mitologiei şi 

istoriei româneşti. 

DEBUTUL LITERAR: 

 Trimite la revista „Familia‖ din Pesta primele poezii, „De-aş avea‖, „Din străinătate‖, iar 

Iosif Vulcan i le publică sub numele de Mihai Eminescu. 

DESCOPERIREA TEATRULUI: 

 La Cernăuţi are loc prima întâlnire cu teatrul: trupa Ştefaniei Tardini, mai apoi rătăceşte 

prin ţară cu trupa lui Iorgu Caragiali, apoi cu Mihail Pascaly, prin intermediul căruia îl cunoaşte 

pe Caragiale. 

COLABORAREA CU REVISTA „CONVORBIRI LITERARE”: 

În timpul studiilor vieneze trimite la revista Junimii poeziile „Venere şi Madonă‖, 

„Epigonii‖ şi „Mortua est‖ şi va atrage astfel atenţia, aprecierea şi sprijinul lui Titu Maiorescu: 

„Cu totul deosebit în felul său, om al timpului modern, deocamdată blazat în cuget, 

iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate, până acum aşa de puţin 

format, încât ne vine greu să-l cităm îndată după Alecsandri, dar în fine poet, poet în toată 

puterea cuvântului, este domnul Mihai Eminescu”. 

NATURA ŞI IUBIREA: 

Într-o comuniune tainică cu natura, poetul se lasă pătruns de şoapta apelor, de sunetul 

buciumului, de zgomotul satului românesc în amurg: 

„Sara pe deal, buciumul sună cu jale,/ Turmele-l urc, stele le scapără-n cale./ 

Apele plâng, clar izvorând în fântâne,/ Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine”. 
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Natura, cu elementele sale, pădurea, cerul cu stele, apa, florile protejează fiinţa însetată 

de absolut, căutătoare de tărâmuri fericite: 

„O, rămâi, rămâi la mine,/ Te iubesc atât de mult./ 

Ale tale doruri toate/ Numai eu ştiu să le-ascult”. (O, rămâi...)  

Codrul, apele clare, crengile plecate, izvorul „care tremură‖, ninsoarea florilor de tei 

adăpostesc şi ocrotesc cuplul de îndrăgostiţi, iubirea sinceră şi curată: 

„Adormind de armonia/ Codrului bătut de gânduri/ 

Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rânduri-rânduri”. (Dorinţa) 

Fiinţe fantomatice, hieratice protejează cu discreţie pe aceia ce cunosc sentimentul unic al 

iubirii, în lumea de basm şi vrajă a naturii încărcate de lumini şi umbre: 

„Neguri albe strălucite/ Naşte luna argintie/ 

Ea le scoate peste ape/ Le întinde pe câmpie.../ 

Dându-şi trestia-ntr-o parte/ Stă copila lin plecată/ 

Trandafiri aruncă roşii/ Peste unda fermecată”. (Crăiasa din poveşti) 

Natura dăruieşte omului veşnicia, zbaterea şi înfiorarea ei, sufletul ei neîntinat de 

micimea şi răutatea oamenilor pot fi percepute numai de către cei ce iubesc. De aceea, iubita se 

desprinde lin din mijlocul naturii, ca o fiinţă cerească prin gingăşie şi prin puritate: 

„Atât de fragedă, te-asameni/ Cu floarea albă de cireş/ 

Şi ca un înger dintre oameni/ În calea vieţii mele ieşi”. (Atât de fragedă) 

Iubirea are puterea de a-l înfrumuseţa pe cel ce se înalţă spre ea, dar ea înseamnă uneori 

şi trăirea intensă a durerii pierderii iubitei, despărţirii, sau a durerii provocate de pierderea 

unicităţii fiinţei iubite: 

„Căci azi le semeni tuturor/ La umblet şi la port/ 

Şi te privesc nepăsător/ C-un rece ochi de mort./ 

Tu trebuia să te cuprinzi/ De acel farmec sfânt/ 

Şi noaptea candelă s-aprinzi/ Iubirii pe pământ”. (Pe lângă plopii fără soţ) 

LIMBA, ISTORIA ŞI FOLCLORUL:  

Ca membru al societăţii „Orientul‖ culege folclor în Moldova, dar este atras de folclorul 

românesc din toate zonele ţării. 

Scrie poezie în manieră populară („Ce te legeni‖, „Revedere‖) şi valorifică mituri şi 

credinţe străvechi („Crăiasa din poveşti‖, „Strigoii‖, „Călin – file din poveste‖). 

Prin intermediul folclorului reuşeşte să transpună în imagini artistice inedite motive 

literare ca: motivul visului – sugerând tendinţa de cuprindere a universului; motivul melancoliei – 

ca expresie a pătrunderii în tainele firii; motivul spaţiului – al înaltului şi al adâncului; motivul 

trecerii inexorabile a timpului – ca simbol al schimbării perpetue, dar şi al legăturii dintre lumi şi 

oameni. 

Interesul pentru limbă se îmbină armonios cu acela pentru istorie, de la ideea de patrie şi 

sentimentul patriotismului, exprimate în „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie‖ până la meditaţiile 

grave asupra diferitelor etape din istoria zbuciumată a neamului românesc. Figuri emblematice 

devin Decebal, Mircea, Ştefan, Andrei Mureşanu, Muşatinii şi Basarabii, toţi cei care au 

contribuit la eternizarea marilor frumuseţi morale ale acestui popor. Sunt prelucrate mituri 

fundamentale – mitul etnogenezei, mitul vârstei dacice – şi credinţe şi superstiţii străvechi; apar 

personaje reprezentative pentru spiritualitatea românească: Zamolxe, Dochia, magul căutător în 

stele. 
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ZIARUL „TIMPUL”: 

Între 1877 şi 1883 desfăşoară o bogată activitate publicistică la ziarul „Timpul‖, unde, 

obsedat de ideea de a găsi „cuvântul ce exprimă adevărul‖, încearcă să întrupeze în cuvinte 

frământările oamenilor, întrebările tulburătoare privind raporturile om-societate, om-istorie, om-

divinitate, om-timp, etern-efemer, creator-univers. Tot acum scrie marile sale poeme: 

„Scrisorile‖, „Luceafărul‖. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITIND POEZIA LUI EMINESCU, vom găsi poate sensul trecerii noastre pe pământ, 

lăsându-ne călăuziţi de steaua nepieritoare ce ne poartă în lumi inefabile, strălucitoare. Prin 

viziunea sa gigantică asupra lumii „fulgerul neîntrerupt‖ al spiritualităţii româneşti ne învăluie cu 

o imensă dragoste faţă de oameni, natură, istorie şi folclor, faţă de tot ceea ce ne străbate cugetul. 

PERIPLU PRIN CREAŢIA EMINESCIANĂ 

POEZIA: 
 ARTĂ POETICĂ: Epigonii, Numai poetul, Scrisoarea II, Criticilor mei, Eu 

nu cred nici în Iehova, Odă (în metru antic), Iambul, Glossă, În zadar în colbul 
şcolii etc. 

 ISTORIA/ DIMENSIUNEA SOCIALĂ : Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 
Memento mori, Scrisoarea III, Andrei Mureşanu, Decebal, Junii corupţi, Împărat şi 
proletar etc. 

 NATURA ŞI IUBIREA: Sara pe deal, Dorinţa, Lacul, Floare albastră, 
Crăiasa din poveşti, Pe lângă plopii fără soţ, Pe aceeaşi ulicioară, Atât de fragedă, 
Lasă-ţi lumea, Iubind în taină, Venere şi Madonă etc. 

 MEDITAŢIA FILOZOFICĂ: Scrisoarea I, Glossă, Rugăciunea unui dac, 
Mai am un singur dor etc. 

 POEZIA DE INSPIRAŢIE FOLCLORICĂ: Revedere, Ce te legeni, La mijloc 
de codru des etc. 

 CAPODOPERA – SINTEZĂ A ÎNTREGII CREAŢII: Luceafărul. 
PROZA/GENUL EPIC: 

 SCHIŢA: Visul unei nopţi de iarnă, Aur, mărire şi amor 
 POEMUL: Călin (file din poveste), Strigoii, Memento mori 
 BASMUL: Făt-Frumos din lacrimă 
 NUVELA: Sărmanul Dionis, Cezara, Avatarii faraonului Tlá 
 ROMANUL: Geniu pustiu 

DRAMATURGIA: 
 DRAMA ISTORICĂ: Decebal, Bogdan Dragoş, Alexandru Lăpuşneanu 
 MONOLOGUL DRAMATIC: Cassiodor 
 DRAMA DE IDEI: Mira, Trei flori albe 

TEME FUNDAMENTALE: Timpul, Universul, Istoria, Natura, 
Iubirea, Condiţia geniului 

MITURI: Mitul cosmogoniei, Mitul etnogenezei româneşti, Mitul 
vârstei dacice, Mitul întoarcerii la origini, Mitul creatorului 
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PEREGRINĂRI EMINESCIENE 

Prof. Corina Mihalache 

 

 PRIMII PAŞI: 

 Născut la Botoşani, în 1850; familia se aşază la Ipoteşti, în 1852.  

 ŞCOLILE: 

 1858-1863: Şcoala primară şi Gimnaziul din Cernăuţi; locuieşte la început în casa 

profesorului Aron Pumnul. 

 1864: Botoşani, unde încearcă să obţină o bursă pentru continuarea studiilor. Întâlneşte 

trupa de teatru Fani Tardini–Alexandru Vlădicescu şi călătoreşte cu ei spre Cernăuţi, apoi 

Botoşani-Fălticeni- Paşcani- Roman- Bacău- Adjud- Mărăşeşti- Focşani- Buzău- Întorsura 

Buzăului-Braşov- Sibiu- Braşov. 

 Oct. 1864-1865: Botoşani – slujbaş la Tribunalul şi Consiliul Judeţean Botoşani; merge 

din nou la Cernăuţi-Braşov pentru ultimele spectacole din sezon ale trupei Tardini; la Botoşani 

se atestă pentru prima dată schimbarea numelui în Eminescu; nov. 1865-ian. 1866: custode al 

Bibliotecii gimnaziştilor din Cernăuţi.  

 1866: călătoreşte spre Blaj, trecând prin Ipoteşti, Vatra Dornei, Bistriţa, Târgu Mureş, 

Târnăveni, Alba Iulia; trece Carpaţii, mergând prin Sibiu, Răşinari, Cozia, Vâlcea, Curtea de 

Argeş sau Piteşti, spre Bucureşti. 

 PE URMELE TEATRULUI:  

 1867: întâlneşte trupa de actori a lui Iorgu Caragiale la Giurgiu şi îi urmează ca sufleor la 

Ploieşti, Câmpina, Buzău, Focşani, Târgovişte, Câmpulung Muscel, Râmnicu Vâlcea, 

Piteşti, Alexandria, Giurgiu, Olteniţa. 

 1868: intră în trupa lui Mihail Pascaly, prezentând spectacole la Ploieşti, Câmpina, 

Sinaia, Predeal, Braşov, Sibiu, Lugoj, Timişoara, Bucureşti prin Baziaş şi Giurgiu; la 

Bucureşti: sufleor şi copist de roluri la Teatrul Naţional; un al doilea turneu cu trupa lui Pascaly 

la Giurgiu, Galaţi, Iaşi, Botoşani, Cernăuţi. 

 STUDENŢIA: 

 Sept. 1869: se află la Praga, împreună cu fratele său, Şerban, şi încearcă să se înscrie la 

Facultatea de Filozofie; se realizează prima fotografie. 

 Oct. 1869-iun. 1872: student la Viena. 

 1872-1874: student la Universitatea din Berlin. 

 PROFESIA: 

 1874-1877: director al Bibliotecii Centrale din Iaşi; revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi 

Vaslui; redactor al ziarului „Curierul de Iaşi‖. 

 1878-1883: redactor la ziarul „Timpul‖ din Bucureşti; participă la dezvelirea statuii lui 

Ştefan cel Mare la Iaşi. 

 DRUMURI OBOSITE: 

 Nov. 1883: pleacă la Sanatoriul din Ober Döbling, lângă Viena. 

 Feb. 1884: călătorie de convalescenţă în Italia; sept. 1884: subdirector al Bibliotecii 

Centrale din Iaşi. 
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 1885: tratament lângă Odesa; călătorie la Cernăuţi, cu popas la Suceava. 

 1886: internat la spitalul Mănăstirii Neamţ. 

 1887: Botoşani, îngrijit de sora sa, Harieta; cură de tratament lângă Insbruck; se întoarce 

la Botoşani. 

 1888: ultima călătorie, la Bucureşti; 1889: Biserica Sf. Gheorghe Nou, prin faţa 

Universităţii, Calea Victoriei, Calea Rahovei, Cimitirul Bellu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLCLORUL 

ISTORIA NAŢIONALĂ  

NATURA MITICĂ ŞI FANTASTICĂ 

LIMBA ROMÂNĂ 

OPERA ÎNAINTAŞILOR 

MITOLOGIA 

FILOZOFIA ANTICĂ ŞI MODERNĂ 

 

 

 

 

 

DE-AŞ AVEA -1866 

CE-ŢI DORESC EU ŢIE, DULCE ROMÂNIE - 1867 

EPIGONII - 1870 

MEMENTO MORI - 1872 

FLOARE ALBASTRĂ – 1872 

O, RĂMÂI… - 1879 

MAI AM UN SINGUR DOR – 1881 

SCRISORILE – 1881 

LUCEAFĂRUL - 1883 

 

 

 

EMINESCU – POET NAŢIONAL ŞI UNIVERSAL 
 

SURSELE 

CREAŢIEI: 
 

POEME 

NEMURITOARE: 
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CINE ESTE ION CREANGĂ? 

Prof. Corina Mihalache 

 

 Date biografice: Data nașterii - incertă.  

Pentru data naşterii lui Ion Creangă există două 

variante: 1 martie 1837 şi 10 iunie 1839. Astfel, 

conform unei condici a nou-născuţilor din satul 

Humuleşti, data naşterii lui Creangă ar fi 10 iunie 1839. 

În acelaşi timp însă, scriitorul însuşi precizează în 

Fragment de biografie că s-ar fi născut la 1 martie 1837. 

Criticul George Călinescu propune ca data de 1 martie 

să fie reţinută, conform afirmaţiei scriitorului: "În jurul datei nașterii lui Ion Creangă sunt mari 

îndoieli și se produc mereu acte de naștere oficiale și contrazicătoare. Data de naștere 1 martie 

1837 aleasă de povestitorul însuși trebuie încă păstrată" ("Istoria Literaturii Române", Editura 

Minerva, 1982). 

Cert rămâne faptul că Ion Creangă se naşte în satul Humuleşti din judeţul Neamţ, numele 

său în acte fiind Ion Ştefănescu. La vârsta de 15 ani, din motive necunoscute,  renunţă la numele 

tatălui, adoptându-l pe acela al mamei dinaintea căsătoriei. Petrece o copilărie idilică, într-o 

familie numeroasă, de „răzeşi fără pământuri‖ (Ştefan a Petrei Ciubotariul şi Smaranda Creangă 

- Dicţionarul scriitorilor români), având încă şapte fraţi şi surori. 

 Şcolile 

Începe şcoala în satul natal în 1847, dar după un an este trimis de mama sa, cu bunicul 

matern, David Creangă, să continue şcoala la Broşteni, pe Valea Bistriţei.  

Urmează apoi Şcoala Domnească de la Târgu Neamț (1853-1854), unde apare înscris sub 

numele de Ştefănescu Ion şi îl are ca profesor pe părintele Isaia Teodorescu, descris în nuvela 

„Popa Duhu‖. 

  Continuă studiile în 1854 la Fălticeni, la Şcoala de "catiheți" („fabrica de popi‖), unde 

apare înscris cu numele Ion Creangă în loc de Ion Ștefănescu, nume pe care l-a păstrat tot restul 

vieţii. 

Deşi nu este atras de preoţie, aşa cum singur mărturiseşte, Ion Creangă este nevoit să 

împlinească visul mamei care intuieşte în copil aplecarea către învăţătură şi capacitatea 

intelectuală deosebită. Mai mult, provenind dintr-o familie modestă şi numeroasă de ţărani, în 

urma decesului tatălui în 1858, întreaga familie rămâne într-o sărăcie lucie.  

După desființarea școlii din Fălticeni, este silit să plece la Iași, unde, din cauza 

problemelor materiale, urmează doar cursul inferior al Seminarului Teologic "Veniamin 

Costachi" de la Socola. Despărţirea de satul natal este resimţită dureros, după cum mărturisește 

în Amintiri: 

„Dragi mi-erau tata și mama, frații și surorile și băieții satului, tovarășii mei de 

copilărie, cu cari, iarna, în zilele geroase, mă desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara în zile 

frumoase de sărbători, cântând și chiuind, cutreieram dumbrăvile și luncile umbroase, țarinele 

cu holdele, câmpul cu florile și mândrele dealuri, de după care îmi zâmbeau zorile, în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1837
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Veniamin_Costachi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Veniamin_Costachi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Veniamin_Costachi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Socola
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zburdalnica vârstă a tinereții! Asemenea, dragi mi-erau șezătorile, clăcile, horile și toate 

petrecerile din sat, la care luam parte cu cea mai mare însuflețire.” 

Din 1855 până în 1859 urmează cursurile seminarului, iar apoi, luându-și atestatul, revine 

în satul natal, nesimţind nici chemarea apostolică şi tânjind după casă. Lipsurile materiale, 

sărăcia de la Humuleşti, lipsa de perspective îl fac pe Creangă să se întoarcă la Iaşi, unde caută 

să-şi găsească un rost cu şcoala pe care a terminat-o. 

‖Clericul Creangă se reîntorcea la Iaşi tocmai în clipa în care începea era profesorilor şi a 

noii burghezii liberale. Acum un ţăran ca el îşi găseşte semeni printre popi, învăţători, profesori 

şi sălile de curs deschise oricui ţin locul saloanelor în care n-ar fi putut intra. Înscrierile lui pe la 

felurite şcoli vin şi dintr-o plăcere de cetăţean de clasă nouă de a intra peste tot, de a se simţi 

om‖, scria George Călinescu, despre reîntoarcerea lui Creangă la Iaşi. 

Pentru a fi hirotonit diacon, trebuie să se căsătorească şi recurge la o soluţie de 

compromis, căsătorindu-se, la 23 august 1859, din interes, cu fiica de numai 15 ani a preotului 

Ioan Grigoriu, de care se va despărți în 1867. Din această căsătorie a avut un fiu, unicul său 

copil, Constantin, născut în 1860. Episodul este descris de George Călinescu, Creangă 

hotărându-şi viitorul la un pahar de vin cu un preot. 

În 1864, Creangă intră la Școala preparandală vasiliană de la Trei Ierarhi, unde l-a avut 

profesor pe Titu Maiorescu. Datorită aprecierii de care se bucură din partea lui Titu Maiorescu, 

încheind anul I, a fost numit institutor la Școala de la Trei Ierarhi. 

După ce timp de 12 ani slujeşte în rândurile clerului, fiind dascăl și diacon la diferite 

biserici din Iași, îşi încheie cariera ecleziastică, fiind exclus definitiv din rândurile clerului (10 

octombrie 1872), după ce intră în conflict cu autorităţile bisericeşti (divorţează, trage cu pușca în 

ciorile care murdăreau Biserica Golia, merge la teatru și îşi taie pletele, lucruri considerate 

incompatibile cu statutul de diacon. Răspopirea lui Creangă este efectul unui cumul de factori 

care constă în principal în incompatibilitatea dintre el şi sistemul clerical din Moldova acelor 

vremuri. (În 1993, el a fost reprimit post-mortem în rândurile clerului).  

Ca urmare a excluderii din cler, ministrul Tell îl destituie și din învăţământ şi îşi câştigă 

existenţa din negoţul cu tutun. Tot în această perioadă, nemaiavând unde locui, se mută într-o 

bojdeucă din mahalaua Țicău, unde va rămâne până la sfârșitul vieții. 

Venirea lui Titu Maiorescu la minister contribuie la reprimirea sa în învăţământ în 1874. 

Tot în această perioadă, în 1875, câştigă prietenia lui Mihai Eminescu, atunci revizor școlar la 

Iași și Vaslui şi, între 1875 și 1883, la îndemnul poetului, frecventează Junimea şi scrie cele mai 

importante opere ale sale. 

 Anii de boală 

Semne că scriitorul era afectat de epilepsie erau de prin 1879, atunci când a început să 

scrie mai puţin, câteva pagini pe an.  

„Potrivit lui Ienăchescu, începând din 1877 Creangă a avut nevoie să fie suplinit la 

şcoală; apoi, din 1880, Constantin îşi îndeamnă tatăl să urmeze sfaturile medicilor; în acelaşi an, 

bolnavul e prea suferind pentru a se duce la şedinţa Junimii în care Caragiale şi-a citit piesa O 

noapte furtunoasă. Cu toate îngrijirile, boala avea să progreseze încet, de vreme ce la 12 iunie 

1881, Constantin îl îndeamnă să se ducă pentru cură balneară la Odesa‖, scrie Jean Boutiere în 

lucrarea „Viaţa şi opera lui Ion Creangă‖.  

Tot în această lucrare autorul face referiri la faptul că starea lui Creangă s-a înrăutăţit 

după o decizie neispirată pe care acesta a luat-o în tratarea bolii: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1855
https://ro.wikipedia.org/wiki/1859
https://ro.wikipedia.org/wiki/1864
https://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/10_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1872
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Golia
https://ro.wikipedia.org/wiki/1993
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Post-mortem&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1875
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1875
https://ro.wikipedia.org/wiki/1883
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„De la un timp, destul de greu de precizat, însă, în orice caz înainte de 1880, Creangă 

resimţi atacurile bolii incurabile (epilepsia) care avea să-l doboare înainte de vreme. La 

început, bolnavul nu avea decât uşoare crize; starea i se înrăutăţise însă repede, mai ales după 

ce comisese imprudenţa să se trateze la o bătrână tămăduitoare din mahalaua sa, regimul 

prescris de bătrână predispunând la maladii ale creierului şi sistemului nervos”, arată Jean 

Boutiere. 

Între 1883 și 1889, călătorește la Slănicul Moldovei pentru a-și îngriji sănătatea, îl 

vizitează pe Mihai Eminescu la Mănăstirea Neamțului.  

 Pensionar la 50 de ani 

Creangă era conştient că suferea de o boală nemiloasă şi, după cum notează Jean 

Boutiere, pe 15 mai 1855 i-a scris lui Negruzzi că a ajuns „bolnav şi aproape, dacă nu de tot, 

idiot‖.  

„Continuă totuşi să-şi îndeplinească funcţia de institutor care-i dă de lucru treizeci de ore 

pe săptămână şi-l obligă să facă de patru ori pe zi prin ploaie şi noroi, prin ger şi arşiţa soarelui, 

drumul lung ce separă bojdeuca de şcoala din Păcurari. Cam la aceeaşi dată, era probabil 

îngrijorat de starea sănătăţii, deoarece fiul îi scrie, la 23 mai:  

N-ai grijă, că de bătrân poţi muri, da de boala asta, ba!‖ 

În iunie 1885 şi un an mai târziu, Creangă a fost nevoit să se îngrijească din nou la Slănic 

şi „nu-şi pierduse nici buna dispoziţie, nici extraordinara poftă de mâncare‖. 

În acelaşi timp, se interesa la fiul său, Constantin, pe atunci student la Viena, despre 

medicii din capitala austriacă. 

„Între 1885 şi 1887, Creangă, prea suferind pentru a-şi face orele, fu constrâns să 

părăsească postul de institutor (...) Cum nu avea decât vreo 50 de ani, fu silit să se zbată pentru 

a-şi aranja drepturile la pensie şi pentru asta făcu câteva călătorii la Bucureşti. A trăit atunci în 

lipsuri”. 

Un an mai târziu, în 1888, a fost aşteptat să ajungă la Humuleşti unde promisese că se va 

duce, dar nu a mai ajuns. 

În 1889 suferă şi mai mult la aflarea bolii și apoi a decesului lui Eminescu și Veronicăi 

Micle. 

Afecţiunea gravă, cu manifestări care s-au înteţit în ultimii ani de viaţă, i-a pus capăt 

povestitorului la vârsta de 52 de ani, în ajunul Anului Nou, la 31 decembrie 1889. Este 

înmormântat la 2 ianuarie 1890 la cimitirul Eternitatea din Iași. 

 Pedagogul / Învăţătorul / institutorul 

Împreună cu alţi institutori, publică manuale pntru clasele primare: 

 Un abecedar, în anul 1868, intitulat „Metodă nouă de scriere și cetire pentru uzul clasei I 

primară” 

 "Învățătoriul copiilor" (1871) 

 "Povățuitoriu la cetire prin scriere după sistema fonetică" (1876) 

În aceste manuale inserează și primele sale povestiri: "Inul și cămeșa", „Prostia 

omenească”, "Poveste", "Pîcală", "Acul și barosul", "Ursul pîcîlit de vulpe". 

În 1871 apare în „Columna lui Traian‖ articolul „Misiunea preotului la sate”, semnat de 

preotul Ion Creangă.  

În 1878, pentru activitatea sa didactică, este decorat cu Ordinul Bene-merenti. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1883
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 Debutul propriu-zis a fost în revista "Convorbiri literare" (1875), cu "Soacra cu trei 

nurori", unde a apărut, în scurt timp, și "Capra cu trei iezi". Până în 1878, au fost publicate și 

celelalte povești, citite toate în cenaclul Junimea, "unde autorul era gustat pentru anecdotele 

corosive". 

În "Convorbiri literare" au apărut și basmele "Punguța cu doi bani", "Dănilă Prepeleac" 

și "Povestea Porcului" (1876). În 1877 a publicat în revistă nuvela "Moș Nichifor Coțcariul", 

care în același an a apărut și în broșură, "Povestea lui Stan Pățitul", "Povestea lui Harap-Alb" și 

"Fata babei și fata moșneagului", „Ivan Turbincă” în 1878. 

"Amintiri din copilărie", opera sa capitală, a apărut tot în "Convorbiri literare": primele 

două părți în 1881, iar a treia, în 1882. Partea a IV-a a "Amintirilor din copilărie", citită de 

Creangă în cercul literar al poetului N. Beldiceanu, din Iași, a fost tipărită postum, în 1892. 

 

OPERA 
BASMELE / POVEŞTILE – culese din popor, au un farmec aparte, cu expresii, 

construcții populare, proverbe şi zicători, vorbe de duh, umor şi jovialitate. Creangă nu este însă 

doar un culegător de folclor, ci, graţie imaginaţiei sale creatoare, înfățișează în mod admirabil 

spiritul lumii de la țară, punând în evidență propriile lui însușiri literare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVESTIRILE – au caracter anecdotic şi satiric, Creangă biciuind astfel vicii ale lumii 

contemporane lui, o intrigă bine conturată, ironie fină şi umor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPRA CU TREI IEZI 

DĂNILĂ PREPELEAC 

FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI 

POVESTEA LUI HARAP-ALB 

IVAN TURBINCĂ 

POVESTEA LUI STAN-PĂŢITUL 

POVESTEA PORCULUI 

POVESTEA UNUI OM LENEŞ 

PUNGUŢA CU DOI BANI 

SOACRA CU TREI NURORI 

 

ACUL ŞI BAROSUL 

CINCI PÂINI 

INUL ŞI CĂMEŞA 

ION ROATĂ ŞI VODĂ CUZA 

MOŞ ION ROATĂ ŞI UNIREA 

PĂCALĂ 

PROSTIA OMENEASCĂ 

URSUL PĂCĂLIT DE VULPE 
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ROMANE CU CARACTER AUTOBIOGRAFIC ŞI NUVELE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRISORI CĂTRE MEMBRII FAMILIEI ŞI PRIETENI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urmașii 

Ion Creangă a avut un băiat, Constantin. Acesta (fost ofițer de carieră) avea să se 

căsătorească (1886) cu Olga Pătru, fiica unui comerciant din Brăila. Cei doi au avut patru copii, 

Laetitia, Horia, Silvia şi Ion (Ionel). Cei doi nepoți ai lui Creangă, Horia Creangă și Ion Creangă, 

aveau să devină arhitecți renumiți ai perioadei interbelice.  

Horia Creangă a proiectat în capitală peste 70 de imobile. Unele însă au fost schimbate 

de-a lungul timpului, astfel că nici specialiştii nu mai recunosc stilul marelui arhitect şcolit la 

Paris. 

 

 

 

 

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 

FRAGMENT DE AUTOBIOGRAFIE 

MOŞ NICHIFOR COŢCARIUL 

POPA DUHU 

 

CĂTRE GHEORGHE CREANGĂ 

CĂTRE ZAHEIUL CREANGĂ 

CĂTRE MIHAI EMINESCU 

CĂTRE MIHAIL KOGĂLNICEANU 

CĂTRE TITU MAIORESCU 

CĂTRE IACOB NEGRUZZI 

CĂTRE IOAN SLAVICI 
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CINE ESTE ION LUCA CARAGIALE? 

Prof. Corina Mihalache 

 

 Biografia 

Ca şi în cazul lui Ion Creangă, data de naștere a celui mai 

mare dramaturg român a rămas și astăzi o adevărată controversă. 

Deși pe certificatul de naștere de la Arhivele Statului figurează data 

de 1 februarie 1852, punând cap la cap diferite amintiri și memorii 

ale marelui dramaturg, descoperirile criticului și istoricului literar 

Șerban Ciocolescu sugerează ca dată a naşterii lui Caragiale „în 

noaptea de 29 spre 30 ianuarie‖ sau „în zorii zilei de 30 ianuarie‖.  

Totuși, în lipsa unui document care să ateste concret această 

dată, dramaturgul a fost mereu sărbătorit la două zile distanță. 

Născut în satul Haimanale (care astăzi îi poartă numele), judeţul Prahova, Ion Luca 

Caragiale a fost primul copil al avocatului Luca Ștefan Caragiale și al Ecaterinei Chiriac 

Karaboas, descendentă a unei familii de negustori greci din Braşov. Pentru istoricii literari 

români, originea familiei lui Caragiale a fost, tot timpul, subiect de dispută. Cei mai importanţi 

specialişti afirmă că bunicii dinspre tată provin din insula Idria, spaţiu grecesc, dar populat de 

albanezi. Tatăl său, Luca, și frații acestuia, Costache și Iorgu, s-au născut la Constantinopol, 

fiind fiii lui Ștefan, un foarte bun bucătar, angajat la sfârșitul anului 1812 de Ioan Vodă Caragea 

în suita sa şi adus în ţară.  

Caragiale însuşi se prezenta ca idriot, adică din Insula Idria. De altfel, este celebră o 

fotografie a lui Caragiale, realizată la Berlin, în costum de arvanit idriot, un omagiu adus 

originilor. 

La 12 martie 1885, s-a născut Mateiu, fiul natural al Mariei Constantinescu, funcționară 

la Regie, cu Caragiale, care îl declară la oficiul stării civile. 

Din 1905 s-a stabilit definitiv la Berlin, în urma procesului cu C. Al. Ionescu (Caion), 

care-i adusese în presa vremii („Revista literară‖), acuzaţia de plagiat. Caragiale a fost acuzat că 

ar fi plagiat Năpasta după o piesă a scriitorului maghiar István Kemény, intitulată „Nenorocul‖. 

Acţionându-l în justiţie, câştigă procesul datorită pledoariei avocatului său, Barbu Ștefănescu 

Delavrancea, însă jurații au decis să-l achite pe Caion, tot scandalul fiind catalogat drept „o 

impertinență de copil‖.  

După alte două acuzaţii de plagiat, dezgustat de umilința trăită și sătul de nedreptăți, 

Caragiale decide să părăsească țara, primind şi o moştenire de la mătuşa sa, Ecaterina Cardini din 

Scheii Braşovului. 

În zorii zilei de 9 iunie 1912, Caragiale a murit subit în locuința sa de la Berlin, din 

cartierul Schöneberg, bolnav fiind de arterioscleroză. Rămășițele pământești sunt expuse în 

capela cimitirului protestant Erster Schöneberger Friedhof și depuse, la 14 iunie, în cavoul 

familiei, în prezența lui Gherea, a lui Delavrancea și a lui Vlahuță.  

Cinci luni mai târziu, la 18 noiembrie, sicriul cu rămășițele sale pământești a fost adus la 

București și, la 22 noiembrie 1912, s-a făcut înmormântarea la cimitirul Șerban Vodă. Cortegiul 

funerar, format la biserica Sf. Gheorghe, a făcut un ocol prin fața Teatrului Național și a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Luca_%C8%98t._Caragiale
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continuat apoi drumul până la cimitir, în fruntea miilor de bucureșteni care au luat parte la 

această solemnitate aflându-se toți marii scriitori ai timpului: Alexandru Vlahuță, Mihail 

Sadoveanu, Emil Gârleanu, Cincinat Pavelescu, Șt. O. Iosif, Ovid Densușianu, Corneliu 

Moldovan, Delavrancea, Sandu Aldea, N. D. Cocea și alții.  

 Studiile / Activitatea 

Primele studii le-a făcut în 1859 și 1860 la şcoala „Instrucţiunea cu slava popească‖ de la 

Biserica Sf. Gheorghe din Ploiești, sub îndrumarea părintelui Marinache, iar până în 1864 a 

urmat clasele primare II-V, la Școala Domnească nr. 1 din Ploiești, unde i-a avut ca institutori pe 

Zaharia Antinescu şi mai apoi pe Bazil Drăgoșescu, celui din urmă păstrându-i o caldă amintire. 

Absolvă clasa primul din 85 de elevi. Până în 1867 a urmat trei clase la Gimnaziul „Sfinții Petru 

și Pavel” din Ploiești, iar în 1868 a terminat clasa a V-a liceală la București.  

În 1868 a obținut de la tatăl său autorizația de a frecventa Conservatorul de Artă 

Dramatică, în care fratele acestuia, Costache, preda la clasa de declamație și mimică.  

Din 1870, abandonând proiectul actoriei, îndeplineşte diferite funcţii pentru a-şi câştiga 

existenţa: copist la Tribunalul Prahova, sufleor şi copist la Teatrul Naţional Bucureşti, revizor 

şcolar pentru judeţele Suceava şi Neamţ, mutat mai apoi la cerere în circumscripţia Argeş-

Vâlcea, funcţionar la Regia Monopolurilor, profesor de istorie la Liceul Particular Sf. Gheorghe. 

În 1893 Caragiale deschide o berărie în strada Gabroveni, iar în 1895, din primăvară şi 

până în iarnă, conduce restaurantul din gara Buzău.  

 Debutul literar 

Adolescentul Ion Luca a început să scrie poezii în taină, dar înainte de debutul literar a 

fost fascinat de performanțele teatrale ale unchiului său, Iorgu Caragiale, actor și șef de trupă, 

fixată la București sau ambulantă.  

 Ziaristul, publicistul, poetul 

1873 – este responsabil cu rubrica de anecdote Curiozități a ziarului Telegraful, din 

București. 

1873-1875 – în revista Ghimpele, Caragiale a colaborat cu versuri și proză, semnând cu 

inițialele Car și Policar. 

1874 - Revista contemporană, poemul Versuri. Tot aici îi apare numele real printre cei  

care formau „comitetul redacțional”.  

1875-1876  - responsabil al bisăptămânalului Alegătorul liber 

1876-1877 - a fost corector la Unirea democratică. 

1877 - a redactat singur șase numere din „foița hazlie și populară”, Claponul. La 

izbucnirea Războiului de Independență, a fost conducător al ziarului Națiunea română. Începe 

colaborarea la România liberă. 

1878-1881 - a colaborat la Timpul, alături de Eminescu, Ronetti-Roman și Slavici. După 

3 ani de colaborare, în 1881, s-a retras de la Timpul.  

În ianuarie 1893, retras din ziaristică de la sfârșitul anului 1889, Caragiale a înființat 

revista umoristică Moftul român, subintitulată polemic „Revista spiritistă națională, organ 

pentru răspândirea științelor oculte în Dacia Traiană”.  

1894 - editează, împreună cu I. Slavici şi G. Coşbuc, revista „Vatra‖ 

1896 - a condus Epoca literară, supliment al ziarului Epoca.  
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A colaborat cu articole politice și literare la diferite publicaţii ale vremii: Gazeta 

poporului, Epoca, Drapelul, Povestea vorbei, Lumea veche, Adevărul, Foaie interesantă, 

Literatură și artă românească, Pagini literare.  

Ca publicist a abordat diverse genuri publiciste precum reportajul și interviul, articole 

politice și foiletoane cu tematică și alură stilistică diferite. Prin modul de a scrie și prin 

diversitatea preocupărilor, articolele politice ale lui Caragiale au devenit sinteze satirice 

concentrate. O mișcare caracteristică a făcut să alterneze observația de moravuri cu generalizarea 

și cu construirea ironică de tipuri.  

„Începând cu „mofturile” sale de la debut în ziarul Alegătorul liber (1875 - 1876) și 

până la scrierea „Momentelor” (1899 - 1901), Caragiale, trecând prin orice rubrică a ziarelor 

la care colabora, va compune o operă umoristică fără egal în literatura noastră. Dar, paralel cu 

această față a personalității sale, în publicistică mai este o față, de cele mai multe ori ascunsă în 

anonimatul de până acum al paginilor de ziare: anume o față gravă, preocupată până la 

neliniște și frământare interioară de destinul nostru național, pe fundalul mișcării politice 

confuze, superficiale, improvizate și iresponsabile. Caragiale este singurul adevărat mare 

contemporan al lui Eminescu. Poate că în străfundurile sale și poetul, simțindu-se singur în 

redacția Timpului, se va fi gândit la tovărășia perechii sale de destin!” (Marin Bucur). 

 Conferențiarul 

Din 1892 conferenţiază la Ateneul Român, manifestându-şi calitățile de „causeur” 

fermecător și inteligent, de interpret neîntrecut al textelor sale. Dramaturgul a prezentat la 

Ateneu conferința Gaște și gâște, care a provocat iritarea societății Junimea și a lui Titu 

Maiorescu. 

Ţine conferinţe în Bucureşti şi în ţară, bucurându-se de elogiul presei: „O conferință a 

eminentului nostru prozator este un adevărat și fericit eveniment literar”. 

  „Citind, el trăiește acele scene și ne face și pe noi să le trăim. Intră în personajele sale și 

le imită limbajul, privirile, vocea, gesturile și expresiile. Te face să râzi cu hohote, iar în părțile 

mișcătoare, te înduioșează. Caragiale este ceea ce se numește un temperament artistic, de o 

superioritate absolută, netăgăduită în surprinzătoarea ei complexitate” - Universul, 1898 

 Directorul de teatru 

Graţie lui Titu Maiorescu, la vremea aceea ministru al Instrucţiunii Publice, Caragiale 

devine, în 1888, primul director al Teatrului Național din București.  

Nefiind sprijinit însă de câțiva mari actori dramatici ai timpului (Aristizza Romanescu, 

Grigore Manoilescu și Constantin Nottara) și „sabotat” de unele ziare bucureștene, Caragiale s-a 

văzut nevoit să demisioneze în 1889, înainte de începerea stagiunii următoare, după ce dovedise, 

totuși, evidente resurse de organizator și o nebănuită energie. 

 Colaborarea cu „Junimea” 

Mentorul Junimii, Titu Maiorescu, a arătat mult timp față de Caragiale o foarte vie 

solicitudine, ceea ce a dus la o colaborare statornică timp de zece ani. Piesa O noapte furtunoasă 

a avut următoarea dedicație: „D. Titu Maiorescu este cu adânc respect rugat să primească 

dedicarea acestei încercări literare, ca un semn de recunoștință și devotamentul ce-i poartă 

autorul ei”.  

Caragiale a citit la Titu Maiorescu drama Năpasta, care a apărut la editura Haimann și a 

fost dedicată, în volum, doamnei Ana T. Maiorescu. 
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Titu Maiorescu i-a prefațat volumul de Teatru (1899), cu studiul intitulat Comediile d-lui 

I. L. Caragiale. 

În calitate de colaborator al revistei, dramaturgul a menținut relații cordiale cu toți ceilalți 

membri ai Junimii, îndeosebi cu Iacob Negruzzi, creatorul și redactorul Convorbirilor literare. 

În urma conferinţei Gaşte şi gâşte, susţinută la Ateneul Român, în 1892, pierde prietenia 

lui Titu Maiorescu şi încetează colaborarea la „Convorbiri literare‖. 

Caragiale a reluat legătura cu Titu Maiorescu abia la 15 februarie 1908, când i-a trimis 

acestuia o felicitare cu prilejul zilei de naștere: „Din toată inima ca pe frumoasele vremi ale 

tinereții un bătrân școlar urează ilustrului învățător la mulți ani cu sănătate și veselie. Trăiască 

Maiorescu! Caragiale.” La răspunsul de mulțumire, Caragiale a replicat cu o altă urare: 

„Bătrânul școlar este fericit că o pornire din inimă i-a fost întâmpinată cu atâta grație din 

partea ilustrului și totdeauna neuitatului învățător. Încă o dată, la mulți ani, cu sănătate și 

veselie, trăiască Titu Maiorescu.” 

Fără să fi reușit o reluare a colaborării la Convorbiri literare, conștient de locul uriaș 

deținut în cultura noastră de prestigioasa revistă ieșeană, Caragiale a încercat în anul următor 

(1909) „o nouă și ultimă expresie a unei «mea culpa»“: „Un școlar puțin însemnat, care a știut 

mai mult să te supere decât să se folosească de învățăturile dumitale, își permite, cu tot 

respectul, a-ți trimite din depărtare urarea sa cordială: Să trăiască ilustrul nostru profesor Titu 

Maiorescu întru mulți ani, sănătos, cuminte și vesel! așa cum din tinerețe îl știe bătrânul școlar. 

I. L. Caragiale”.  

 Personalitatea 

În urma încercărilor lui Caragiale de a relua relaţiile cu Junimea, Titu Maiorescu a 

consimțit doar o reluare a relațiilor literare, nu și a celor personale În aceste împrejurări îi scrie 

lui Duiliu Zamfirescu, evidenţiind interesanta îmbinare dintre o mare inteligență și nestatornicia 

unui caracter dificil și imprevizibil: 

„Convingerea ce o am despre Caragiale este că are una dintre cele mai vioaie 

inteligențe ce le poate produce natura, eclectic, bună memorie, momente în care această 

extraordinară vibratilitate celulară a materiei cenușii din creieri îl scoate mai presus de el 

însuși și-l face capabil de scrieri literare de mare valoare. Din cauza acestei părți a lui eu închid 

ochii la toate celelalte, pe care însă le cunosc”. - Titu Maiorescu 

În acelaşi sens, Duiliu Zamfirescu notează că spiritul malițios al lui Caragiale față de 

lucrările unor confrați citite la Junimea ar fi putut fi trecute cu vederea grație „marii lui 

inteligențe”. Dramaturgul era „o fire atât de fantastică și de muncită, în care arama și diamantul 

sunt legate împreună spre a da iluzia unui inel ducal” (Duiliu Zamfirescu).  

Structura omenească a lui Caragiale, ca și aceea artistică, era duală: una de ironist și 

farsor, cu o rezervă nesecată în direcția manifestărilor umoristice și cinice, și alta de sentimental 

(„Eu sunt un sentimental, domnule!”), neliniștit și măcinat de melancolii ascunse și ciudate la un 

asemenea temperament. 

 Premii şi distincţii 

 3 premii bienale ale Teatrului Naţional din Bucureşti pentru originalitatea pieselor de 

teatru   

 1 premiu al Teatrului Național, pentru piesa D-ale carnavalului 

 Membru post-mortem al Academiei Române (1948).  

 Cetățean de onoare al municipiului Ploiești (din februarie 2016)  

https://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Ion_Luca_Caragiale#Piese_de_teatru
https://ro.wikipedia.org/wiki/1899
https://ro.wikisource.org/wiki/Comediile_d-lui_I._L._Caragiale
https://ro.wikisource.org/wiki/Comediile_d-lui_I._L._Caragiale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Junimea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iacob_Negruzzi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Convorbiri_literare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Convorbiri_literare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Junimea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Duiliu_Zamfirescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teatrul_Na%C8%9Bional_din_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cet%C4%83%C8%9Bean_de_onoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti
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OPERA 

 

Ion Luca Caragiale a fost dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, director de teatru, 

comentator politic și ziarist, unul dintre marii clasici ai literaturii române. A scris piese de teatru, 

nuvele și povestiri, momente și schițe, publicistică, parodii, poezii.  

Deşi opera sa dramaturgică nu este una vastă, Caragiale este considerat cel mai mare 

dramaturg român prin faptul că a reflectat cel mai bine realitățile, limbajul și comportamentul 

românilor, este cel mai mare creator de tipuri de personaje din literatura noastră, întemeietorul 

teatrul comic şi unul dintre principalii fondatori ai teatrului naţional.  

Opera sa i-a influențat pe alți dramaturgi, între care Eugen Ionesco. A fost ales membru al 

Academiei Române post-mortem. 

 

 Piese de teatru – Comedii şi drame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Momente şi schiţe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O NOAPTE FURTUNOASĂ 

CONU LEONIDA FAŢĂ CU REACŢIUNEA 

O SCRISOARE PIERDUTĂ 

D'ALE CARNAVALULUI 

NĂPASTA 

 

JUSTIŢIE 

UN PEDAGOG DE ŞCOALĂ NOUĂ 

FIVE O'CLOCK 

D-L GOE 

VIZITĂ 

DASCĂL PROST 

MITICĂ 

BACALAUREAT 

PETIŢIUNE 

TRIUMFUL TALENTULUI 

BUBICO 

CĂLDURĂ MARE 

LANŢUL SLĂBICIUNILOR 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nuvel%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Povestire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Schi%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poezie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Ionesco
https://ro.wikisource.org/wiki/O_noapte_furtunoas%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/Conu_Leonida_fa%C8%9B%C4%83_cu_reac%C8%9Biunea
https://ro.wikisource.org/wiki/O_scrisoare_pierdut%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/D%27ale_carnavalului
https://ro.wikisource.org/wiki/N%C4%83pasta
https://ro.wikisource.org/wiki/Justi%C8%9Bie
https://ro.wikisource.org/wiki/Un_pedagog_de_%C8%99coal%C4%83_nou%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/Five_o%27clock
https://ro.wikisource.org/wiki/D-l_Goe
https://ro.wikisource.org/wiki/Dasc%C4%83l_prost
https://ro.wikisource.org/wiki/Mitic%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/Bacalaureat
https://ro.wikisource.org/wiki/Peti%C8%9Biune
https://ro.wikisource.org/wiki/Triumful_talentului
https://ro.wikisource.org/wiki/Bubico
https://ro.wikisource.org/wiki/C%C4%83ldur%C4%83_mare
https://ro.wikisource.org/wiki/Lan%C8%9Bul_sl%C4%83biciunilor
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 Nuvele şi povestiri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicistică şi versuri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĂCAT... 

O FĂCLIE DE PAŞTE 

PASTRAMĂ TRUFANDA 

KIR IANULEA 

CALUL DRACULUI 

ABU-HASAN 

CĂNUŢĂ OM SUCIT 

LA HANUL LUI MÂNJOALĂ 

DOUĂ LOTURI 

ÎN VREME DE RĂZBOI 

 

ÎN NIRVANA 

IRONIE 

BOBORUL 

MORALĂ ŞI EDUCAŢIE 

LITERATURĂ ŞI CULTURĂ 

CRONICI LITERARE 

CERCETARE CRITICĂ ASUPRA TEATRULUI ROMÂNESC 

CRONICI TEATRALE 

ARTICOLE POLITICE 

1907 DIN PRIMĂVARĂ PÂNĂ'N TOAMNĂ 

PARLAMENTARE GOGOŞI 

PROSTIA ÎN VIAŢA NOASTRĂ PUBLICĂ 

VERSURI 

PLOAIE DE PRIMĂVARĂ 

SONETE 

VERSURI 

IARNA 

CAMELEON-FEMEIE 

TRIOLETE SIMBOLISTE 

PRIMĂVARA 

 

https://ro.wikisource.org/wiki/P%C4%83cat..._(Caragiale)
https://ro.wikisource.org/wiki/O_f%C4%83clie_de_Pa%C8%99te
https://ro.wikisource.org/wiki/Pastram%C4%83_trufanda
https://ro.wikisource.org/wiki/Kir_Ianulea
https://ro.wikisource.org/wiki/Calul_dracului_(Ion_Luca_Caragiale)
https://ro.wikisource.org/wiki/Abu-Hasan
https://ro.wikisource.org/wiki/C%C4%83nu%C8%9B%C4%83_om_sucit
https://ro.wikisource.org/wiki/La_hanul_lui_M%C3%A2njoal%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/Dou%C4%83_loturi
https://ro.wikisource.org/wiki/%C3%8En_vreme_de_r%C4%83zboi
https://ro.wikisource.org/wiki/%C3%8En_Nirvana
https://ro.wikisource.org/wiki/Ironie
https://ro.wikisource.org/wiki/Boborul
https://ro.wikisource.org/w/index.php?title=Moral%C4%83_%C8%99i_educa%C8%9Bie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikisource.org/wiki/Cronici_literare
https://ro.wikisource.org/wiki/Cercetare_critic%C4%83_asupra_teatrului_rom%C3%A2nesc
https://ro.wikisource.org/wiki/Cronici_teatrale
https://ro.wikisource.org/wiki/1907_din_prim%C4%83var%C4%83_p%C3%A2n%C4%83%27n_toamn%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/Parlamentare_gogo%C8%99i
https://ro.wikisource.org/wiki/Prostia_%C3%AEn_via%C8%9Ba_noastr%C4%83_public%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/Ploaie_de_prim%C4%83var%C4%83
https://ro.wikisource.org/wiki/Sonete_(Caragiale)
https://ro.wikisource.org/wiki/Versuri
https://ro.wikisource.org/wiki/Iarna_(Caragiale)
https://ro.wikisource.org/wiki/Cameleon-femeie
https://ro.wikisource.org/wiki/Triolete_simboliste
https://ro.wikisource.org/wiki/Prim%C4%83vara_(Caragiale)
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CINE ESTE IOAN SLAVICI? 

Prof. Corina Mihalache 

 

 Familia și copilăria 

  Născut la 18 ianuarie 1848 în comuna Şiria, judeţul 

Arad, Ioan Slavici este fiul lui Sava Slavici, cojocar, şi 

al Elenei Borlea, provenită dintr-o veche şi numeroasă 

familie, întinsă în mai multe sate din zonă. Rămas orfan 

la o vârstă fragedă, tatăl lui Slavici este înfiat de Mihai 

Fercu, numit de viitorul scriitor „tata bătrân‖, fruntaş în 

sat, om cu ştiinţă de carte şi umblat prin lume, fostă 

„cătană împărătească‖ împotriva lui Napoleon 

Bonaparte. Acesta devine preferatul copilului Ioan 

Slavici şi îi face copilăria un vis frumos. Îi construieşte jucării (cărucioare, zmeie şi bice), îi este 

tovarăş de joacă, îi citeşte poveşti şi îi deschide apetitul pentru literatură şi carte, dorindu-şi să-l 

vadă cărturar de frunte. 

Deşi părea un copil firav, Slavici a fost un neastâmpărat, spărgea ferestrele vecinilor, 

țintea cu pietre cuiburile rândunelelor, ațâța câinii pe la garduri, păstrând cicatrici adânci ale 

mușcăturilor pe corp, încăleca fără șa caii altora de la pășune, fiind uneori dus acasă accidentat în 

ultimul hal după ce era trântit la pământ de aceștia. Asemeni lui Creangă fura din poamele 

vecinilor, deși nu ducea lipsă de ele acasă, și îi plăcea să înoate unde era apa mai primejdioasă. 

Dispărea, fără veste, asemeni lui Eminescu, zile întregi de acasă pe la rude sau petrecea nopți 

întregi la foc, ascultând povestiri, cu băieții ieșiți cu vitele la pășune. Cu toate acestea, tatăl său 

era incapabil să-l pedepsească, deoarece îl iubea mult, fiind singurul său urmaș în linie 

bărbătească. În schimb, mama sa, nu avea slăbiciune pentru el și-l ținea din scurt, educându-l să 

fie om între oameni și să-i respecte pe ceilalți.  

  „Avusem o copilărie, care acum, la vârsta la care mi-a fost dat să ajung, după 

dezamăgirile, prin care am trecut, și-n împrejurările în care-mi petrec viața, mi se pare 

înspăimântător de fericită. Eram, alăturea cu o soră mai mare, singurul băiat la părinți, oameni 

cu stare, fruntași știuți de bine în lumea lor și legați fie prin înrudire, fie prin prietenie, cum se 

zice, cu toată lumea. Ori și unde mă duceam, dedeam peste o mătușă, colo peste o verișoară, iar 

în altă parte o fină ori peste o prietenă a casei și eram întâmpinat cu dragoste și purtat oarecum 

în palme”. 

 Studiile / Activitatea 

Primele trei clase primare le urmează la Șiria, între 1854 și 1858, iar școala primară o 

termină la Arad, după ce repetă clasa a patra. Învață limba maghiară jucându-se cu copiii și 

limba germană de la un învățător catolic. Între 1860 și 1864 urmează primele cinci clase la liceul 

maghiar, cu mari eforturi, întâmpinând dificultățile învățăturii într-o limbă străină. În perioada 

studiilor la Arad îl cunoaşte pe Andrei Şaguna, idolul tinereţii sale, despre care spunea mai 

târziu: 

„Atunci și numai atunci l-am văzut pe omul care a avut cea mai hotărâtoare înrâurire a 

vieții mele.” 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Creang%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/1854
https://ro.wikipedia.org/wiki/1858
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arad
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1860
https://ro.wikipedia.org/wiki/1864
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În anul 1865 se transferă la liceul german din Timișoara, după ce tatăl său sărăcise în 

urma unei afaceri nereuşite. De acum începe să simtă greutăţile vieţii, pentru a se întreţine în 

clasele a VI-a şi a VII-a se angajează ca profesor particular pentru copiii unui german, proprietar 

de restaurant în Timișoara, care-i oferă casă și masă.  

Revine în Şiria şi se înscrie ca elev particular la Liceul Maghiar din Arad, unde trece cu 

bine examenul clasei a VIII-a, dar examenul de maturitate îl susţine la Satu Mare. 

În 1869, pleacă la Universitate la Pesta, împotriva voinţei părinţilor şi se înscrie la 

Facultatea de Drept. Aici trece prin greutăţi financiare, nereuşind să găsească vreun mod prin 

care să se întreţină, leşină pe stradă de foame şi se întoarce acasă.  

În 1869 se înscrie la Facultatea de Drept de la Viena, unde face şi armata ca voluntar cu 

termen redus. Aici participă la adunările „Societății literaro-științifică‖ și ale „Societății literarie-

sociale România‖, unde se discutau, printre altele, diferite subiecte politice ale zilei. 

Susţinător al Regelui Carol I, militând pentru drepturile românilor din Transilvania, 

Slavici a fost purtat o bună parte a vieţii sale prin tribunale, puşcării şi etichetat atât de 

autorităţile austro-ungare, cât şi de cele româneşti ca trădător, iar către sfârşitul vieţii sale a fost 

tratat ca spion al germanilor în România. 

 Ultimii ani 

Obosit și bolnav, în 1925, Slavici se refugiază la fiica sa care trăia la Panciu, într-un ținut 

de vii care îi amintea de Șiria lui natală.  

La 17 august 1925 se stinge din viață şi este înmormântat la Schitul Brazi. Cuvântul de 

rămas bun a fost rostit de Gala Galaction.  

 Prietenia cu Eminescu 

Îl cunoaşte pe Eminescu, student la filosofie, care va avea o influenţă marcantă asupra 

formării viitorului scriitor, acesta şlefuindu-i activitatea literară. Spirit pragmatic, Slavici îl ajută 

pe Eminescu să unească cele două societăţi studenţeşti, înfiinţând România Jună, al cărei 

preşedinte devine. Relaţia de prietenie se cimentează treptat, dar după finalizarea stagiului 

militar și a anului universitar 1869-1870, în lipsa unei baze materiale sigure, Slavici se întoarce 

la Șiria, deprimat și îmbrăcat de prieteni.  

La îndemnul lui Eminescu, Slavici începe să scrie, având la bază amintirile şi poveştile 

locurilor natale. 

 Debut literar 

Deşi nu este un extraordinar dramaturg, debutează în „Convorbiri literare‖, în 1871, cu 

comedia „Fata de birău”. 

Începe astfel colaborarea cu Junimea, care-i mai publică în „Convorbiri literare‖, în 1872, 

poveştile: Zâna Zorilor,  Ileana cea șireată, Peștele pe brazdă, Florița din codru și Doi feți cu 

stea în frunte.  

 Redactorul / ziaristul  

Îşi exprimă crezul gazetăresc în lucrarea autobiografică „Închisorile mele‖: „Este iubirea 

de oameni şi de pace ceea ce a hotărât faptele mele”. 

 Redactor la Curierul din Iași în 1874, pentru o scurtă perioadă, înlocuindu-l pe 

Eminescu; 

 Redactor la ziarul Timpul, împreună cu Eminescu şi Caragiale; 

 Colaborează la foaia umoristică Gura satului; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Panciu
https://ro.wikipedia.org/wiki/17_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1925
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timpul_(ziar)
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  În anul 1875 a început colaborarea cu foaia Telegraful român din Sibiu, colaborare pe 

care o continuă și pe parcursul anilor 1876 și 1877; 

 În aprilie 1884 pleacă la Sibiu, pentru a conduce revista Tribuna; 

 În anul 1894 înființează, împreună cu Caragiale și Coșbuc, revista Vatra;  

 Director al ziarului Minerva; 

 Director al agenției de presă din Corespondența română; 

 Pentru o scurtă perioadă redactor la Buletinul armatei și marinei; 

 În pragul Primului Război Mondial a fost director al ziarului Ziua din București; 

 Redactor al Gazetei Bucureștilor. 

 Pedagogul / Profesorul 

În volumul de memorii „Lumea prin care am trecut” Slavici mărturiseşte: „Eu m-am 

simțit viața mea întreagă mai presus de toate dascăl. A le da altora învățături a fost totdeauna 

pentru mine o mulțumire ...”   

Slavici a considerat cultura o armă eficace împotriva asupririi naționale, astfel a acordat o 

atenție aparte educației și pedagogiei. Limba literară, din punctul său de vedere, trebuia să se 

sprijine pe graiul poporului, temelia unității naționale. Aceste idei au stat la baza lucrării 

Gramatica limbii române, a studiului Așezarea vorbelor în românește și a seriei de articole Cum 

se scrie românește.  

În anul școlar 1880 - 1881 face parte din comisia oficială a examenelor de la gimnaziu, în 

urma cărora constată predarea superficială a limbii române, supraîncărcarea programelor, 

nerespectarea vârstei elevilor, ruperea de realitățile concrete, și învinovățește statul care nu 

sprijină învățătorii și nu apreciază studiile elementare.  

Ca profesor de limbă și literatură română, istorie și geografie scrie singur, sau în 

colaborare cu A. I. Odobescu sau I. Manliu, o serie de manuale foarte apreciate în epocă.  

A publicat studii pedagogice în Lumina, Convorbiri literare, Timpul, Educatorul, 

Tribuna, Voința națională, Minerva și Lupta.  

 Dă lecţii particulare încă din clasa a III-a gimnazială; 

 Meditator de limba germană; 

 În 1875 este profesor suplinitor la catedra de filosofie a Liceului „Matei Basarab‖ din 

Bucureşti – predă limba română şi filosofia; 

 În anul 1880 Slavici obține catedra de limba română și geografie la Școala Normală a 

Societății pentru Învățătura Poporului Român; 

 Predă ore de limbă română și filozofie la Azilul Elena Doamna; 

 Predă limba română la Şcoala Română de fete din Sibiu;  

 Director la Institutul Ioan Oteteleșanu de la Măgurele; 

 Învățător principal la Școala Evanghelică și la Școala Superioară de fete din București; 

 

OPERA 

 
Personalitate complexă, scriitor și luptător politic, istoric și pedagog practic, gazetar și 

memorialist, narator și dramaturg, Slavici scrie o operă vastă și diversă, bazată pe ideea susţinută 

de junimişti, că estetica este strâns legată de etică, susținând imposibilitatea separării frumosului 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Telegraful_rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/1884
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vatra_(revist%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/1880
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de bine, iar arta o privea ca pe un act moral și combătea cu asprime în cronicile sale din Timpul 

tot ceea ce considera necuviințe estetice.  

Slavici s-a remarcat în literatura română în proză prin nuvelele sale, pe care a început să 

le scrie încă din perioada studenției vieneze. Cele mai reușite nuvele ale sale sunt Popa Tanda 

(1873), Scormon (1875), La crucea din sat (1876), Gura satului (1878), Budulea Taichii (1880), 

Moara cu noroc (1880), Pădureanca (1884), cu subiecte inspirate din viața socială și 

particularitățile lumii satului ardelenesc, din împrejurimile Aradului, în care Slavici a dat dovadă 

de complexitate sufletească și de un spirit fin de observație a zonelor obscure ale naturii umane, 

iar prin prisma conștiinței sale etice a oferit personajelor sale o aură de ființe însemnate. Tragicul 

și bucuria vieții sunt învăluite în aceeași viziune a lumii și așezate pe același palier al lumii sale 

contemporane. 

 

 

 

 Piese de teatru - Comedii şi  

drame istorice: 

 

 

 

 

 

 Poveşti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuvele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATA DE BIRĂU 

TOANE SAU VORBE DE CLACĂ 

BOGDAN VODĂ 

GASPAR GRAZIANI 

 

ZÂNA ZORILOR 

FLORIŢA DIN CODRU 

DOI FEŢI CU STEA ÎN 

FRUNTE 

PĂCALĂ ÎN SATUL LUI 

SPAIMA ZMEILOR 

ILEANA CEA ŞIREATĂ 

LIMIR-ÎMPĂRAT 

 

POPA TANDA 

SCORMON 

GURA SATULUI 

BUDULEA TAICHII 

MOARA CU NOROC 

PĂDUREANCA 

COMOARA 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Popa_Tanda
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 Romane: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memorii: 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicistica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavici se impune ca un nume de referinţă în literatura noastră odată cu apariția 

volumului Novele din popor, în anul 1881, considerată un moment decisiv în consolidarea prozei 

realiste în literatura română. Astfel, Nicolae Xenopol aprecia că Slavici a făcut un pas mai 

departe și că în proza lui intri într-o lume pe care puțini au cunoscut-o până acum, într-o lume 
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deosebită de toate celelalte, într-o lume în sfârșit despre care poți cu drept zice: aceștia sunt 

țăranii români.  

Eminescu a accentuat aceeași idee, insistând asupra adâncimii sufletești a acestei lumi, 

care nu numai seamănă în exterior cu țăranul român, în port și vorbă, ci au fondul sufletesc al 

poporului, gândesc și simt ca el.  

Gazetele transilvănene au întărit aceeași opinie și au apreciat măiestria lui Slavici cu care 

descrie toate fazele prin care trece sufletul lor, iar Nicolae Iorga afirma că Slavici vede bine în 

lucrurile mici și le mărește pentru cei care nu le pot vedea ca dânsul.  
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II. ARTICOLE DESPRE OPERA MARILOR CLASICI 

 

IPOSTAZE ALE GENIULUI ÎN LIRICA EMINESCIANĂ 

 

Prof. Corina Mihalache 

 

 Destinul omului de geniu este o temă care a preocupat scriitorii romantici dintotdeauna, 

de aceea este necesară o delimitare clară între trăsăturile caracteristice geniului şi acelea 

specifice omului comun. În termeni schopenhauerieni, „geniul trăieşte esenţialmente singur. El 

este o apariţie prea rară ca să poată da de oameni asemănători şi prea deosebit de ceilalţi pentru a 

le fi tovarăş. La ceilalţi domină voinţa, la el cunoaşterea. Dacă genialitatea poate să procure o 

stare de înaltă fericire, totuşi ea nu are darul să-i creeze o viaţă fericită, dimpotrivă‖. Influenţat 

de filozofia lui Schopenhauer, Eminescu vede geniul ca pe o fiinţă superioară, cu o capacitate de 

cunoaştere absolută, capabil de a-şi depăşi limitele, o fire contemplativă, melancolică, izolată şi 

nefericită, căci „pe pământ nici e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit; el nu 

are moarte, dar n-are nici noroc‖. În acelaşi timp, omul comun aspiră spre fericirea împlinită, 

este limitat în planul cunoaşterii, dominat de instincte, incapabil de a ieşi din sfera sa, supus 

acţiunii timpului ireversibil, dominat de voinţa de a trăi şi caracterizat de grupul social. În 

contrast cu omul comun, geniul este fiinţa superioară, care aspiră spre cunoaşterea absolută, 

dotată cu raţiune şi inteligenţă superioară omului comun, capabil de sacrificiu şi autodepăşire, 

nemuritor, dar însingurat şi nefericit în plan terestru. 

 Geniul eminescian, cu o infinită patimă de cunoaştere, aspiră spre absolut şi ideal, dar 

este un însingurat, înstrăinat de o societate meschină, superficială, incapabilă să îi înţeleagă 

aspiraţiile; este o fire duală, înger şi demon, geniu şi titan. Astfel de ipostaze apar în creaţii, 

precum: „Scrisoarea I‖, „Luceafărul‖, „Floare albastră‖, „Glossă‖ etc. 

 În „Scrisoarea I” geniul este surprins în două ipostaze: ca geniu cugetător, „stăpân 

spiritual‖ al lumilor, şi ca om înţelept ce trăieşte însă într-o lume a iluzoriului, iluzia lui fiind 

nemurirea. „Bătrânul dascăl‖ stăpâneşte toate tainele universului, taina macrotimpului, a 

macrospaţiului, a cauzalităţii evenimentelor („Universul fără margini e în degetul lui mic”,    

„Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr/ Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un 

număr”). Mintea lui se întoarce la începuturile universului, în nimicul primordial, exprimat prin 

metafore şi interogaţii retorice care plasează totul pe trei coordonate: haos, întuneric, pace eternă 

(„Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă?/ N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o 

priceapă”), urmăreşte naşterea şi evoluţia lumilor până la extincţie, concluzionând că viaţa este 

doar o clipă suspendată între două neguri eterne. În posteritate el nu va avea parte de 

recunoaşterea meritelor sale, căci incompetenţa, nepăsarea, ipocrizia, egoismul, vanitatea, 

superficialitatea lumii distrug orice valoare, coboară, înjosesc avânturile geniale. În această lume 

„bătrânul dascăl‖ are conştiinţa superiorităţii sale şi crede că se va ridica deasupra tuturor 

preocupărilor şi intereselor mărunte, iar oamenii îi vor recunoaşte valoarea măcar după moarte: 

  „De-oi muri - îşi zice-n sine - al meu nume o să-l poarte 

  Secolii din gură-n gură şi l-or duce mai departe, 

  De a pururi, pretutindeni, în ungherul unor crieri 

  Şi-or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele scrieri”. 
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Meritele nu-i vor fi însă recunoscute, căci oamenii tind să coboare geniul la nivelul lor de 

înţelegere, prin descoperirea slăbiciunilor comune. Până şi la înmormântare vor căuta să-şi 

reliefeze propriile lor merite, fiind oameni limitaţi, închişi în legile lor strâmte:  

 „Şi deasupra tuturora va vorbi vreun mititel, 

  Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el 

  Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă. 

  Ba să vezi...posteritatea este încă şi mai dreaptă. 

  Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire? 

  Ei vor aplauda desigur biografia subţire 

  Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru mare, 

  C-ai fost om cum sunt şi dânşii”.  

De aceea, singura clipă sigură rămâne cea prezentă, mulţimea, incapabilă să recunoască 

adevăratele valori, refuză spiritul, nimic nu poate fi transmis şi totul cade în uitare, o altă formă a 

morţii. 

 Spre deosebire de ipostaza geniului înţelept din „Scrisoarea I‖, poemul „Luceafărul” 

evidenţiază  destinul geniului care aspiră la cunoaşterea prin eros, la dragostea unei muritoare. 

Pentru aceasta se întrupează din cer şi mare, din soare şi din noapte, îşi depăşeşte condiţia, 

oferindu-i fetei ipostaza nemuririi: stăpână a oceanului de ape sau de stele. El este îngerul cu păr 

de aur, cu faţa albă şi străvezie, dar şi demonul trist, gânditor şi palid. Îngerul o cheamă în palate 

de mărgean în adâncul oceanului, demonul o invită în ceruri pentru a străluci mai mult decât 

stelele:  

 „O, vin, în părul tău bălai/ S-anin cununi de stele, 

  Pe-a mele ceruri să răsai/ Mai mândră decât ele”.  

Fata îl preferă însă pe muritorul Cătălin, pe care îl cunoaşte de mică şi cu care se potriveşte. Ea 

însăşi capătă un nume, Cătălina, se  individualizează, devenind exponenta unei categorii, aceea a 

fiinţelor terestre. Luceafărul, la rândul lui, în faţa Demiurgului devine Hyperion şi cere să fie 

dezlegat de veşnicie, vrea să fie muritor, dar Demiurgul îi refuză dorinţa, oferindu-i, în schimb, 

alte ipostaze ale nemuririi, mai potrivite cu natura sa: înţelepciunea, geniul artistic, puterea de a 

stăpâni întreg pământul:  

 „Îţi dau catarg lângă catarg,/ Oştiri spre a străbate  

  Pământu-n lung şi marea-n larg/ Dar moartea nu se poate”.  

Conştient de principiul unităţii totului, Demiurgul nu-şi poate anula propria condiţie şi îi arată lui 

Hyperion diferenţele dintre cele două lumi, a fiinţelor terestre, călăuzite de noroc, şi a celor 

veşnice, ieşite de sub acţiunea timpului: 

  „Ei au doar stele cu noroc 

  Şi prigoniri de soarte, 

  Noi nu avem nici timp, nici loc 

  Şi nu cunoaştem moarte”. 

 În final, întors pe pământ, Luceafărul realizează că oamenii obişnuiţi nu-şi pot depăşi condiţia, 

că sunt dominaţi doar de voinţa de a trăi fericiţi, de a forma un cuplu, şi rămâne în sfera sa, 

acceptându-şi soarta de fiinţă superioară, urmărită continuu de nenoroc, condamnată la 

singurătate şi nefericire. El se izolează în nemurire şi răceală, nu poate primi „repaosul‖, 

vremelnicia, moartea şi aspiră zadarnic la „noaptea uitării‖:  
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„Trăind în cercul vostru strâmt 

  Norocul vă petrece, 

  Ci eu în lumea mea mă simt 

  Nemuritor şi rece”. 

 În „Floare albastră” omul de geniu este, de asemenea, un însingurat, cufundat în sfera 

cunoaşterii filozofice, raţionale, definite de elemente ca: „stele‖, „nori‖, „ceruri nalte‖, 

„piramidele-nvechite‖ (sugerând perfecţiunea şi statornicia creaţiei), „câmpiile asire‖, 

„întunecata mare‖, o lume a adâncului, a înaltului, din care geniul se sustrage pentru o clipă 

pentru a urma „floarea albastră‖, abandonându-se cunoaşterii prin eros. Fata, simbol al lumii 

terestre, al senzorialului, îl ademeneşte într-o lume a fericirii prin iubire, într-un univers apropiat, 

intim, „în codrul cu verdeaţă‖, „în ochi de pădure‖, „sub trestia cea lină‖, „în foi de mure‖. În 

acest spaţiu ocrotitor, cald, feeric, se reface perechea primordială, se reconstruieşte mitul erotic, 

fata trecând succesiv de la nevinovăţie, puritate, la dorinţa izolării de lume şi apoi la dăruirea 

totală:  

 „Şi de-a soarelui căldură/ Voi fi roşie ca mărul, 

  Mi-oi desface de-aur părul,/ Să-ţi astup cu dânsul gura”.  

Dar eul izolat, inadaptat la lumea terestră, crede în dragostea ideală, imposibilă pe pământ. Ca şi 

Hyperion, el este visătorul, contemplativul pentru care fericirea înseamnă detaşare de lumea 

comună şi cufundare în tărâmul etern al ideilor perfecte. Iubirea lui se realizează doar în vis, în 

imaginaţia geniului, fata fiind o iluzie, iar geniul se resemnează, întorcându-se spre cunoaşterea 

absolută: 

  „Şi te-ai dus, dulce minune,/ Ş-a murit iubirea noastră- 

  Floare-albastră! floare-albastră!.../ Totuşi este trist în lume!” 

 „Glossa” eminesciană, sinteză a atitudinii pesimiste schopenhaueriene, are ca temă etica 

superioară în antiteză cu cea comună, condiţia geniului în univers şi în societate. Omul înţelept, 

prins în vârtejul nimicniciei umane, trebuie să rămână detaşat, să nu se implice afectiv, să fie 

doar „privitor ca la teatru‖, căci timpul este circular, fericirea este înşelătoare şi nu ţine decât o 

clipă, viaţa este un spectacol, în care oamenii poartă alte măşti, dar joacă aceeaşi piesă la 

nesfârşit: 

  „Alte măşti, aceeaşi piesă,/ Alte guri, aceeaşi gamă, 

  Amăgit atât de-adese/ Nu spera şi nu ai teamă”.  

Singurul capabil să înţeleagă eternitatea, cugetătorul va rămâne lucid, raţional, se va detaşa de 

lumea măruntă, se va izola într-o singurătate creatoare. Dramatismul izolării de lume duce la 

însingurare şi nefericire într-o societate meschină, ipocrită şi superficială, căci înţeleptul nu se 

mai poate refugia în sfere înalte, ci trebuie să  rămână în această lume cu măşti: „...poetul Glossei 

nu se poate izola în regiuni cereşti; el este un Hyperion condamnat să rămână în societate şi să-şi 

determine poziţia în complexul raporturilor sociale‖ (D. Popovici). 

Geniul este capabil de obiectivare, dar este copleşit de melancolia singurătăţii, deşi 

stăpâneşte prin înţelegere şi cunoaştere tainele universului, ale naturii, ale societăţii. Lumea 

comună, terestră devine pentru el un cerc strâmt, neînsemnat, comparativ cu idealurile lui. De 

aceea, el rămâne un înfrânt pentru lumea comună, un inadaptat, un însingurat şi un tragic 

nefericit. 
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EMINESCU ŞI MAREA 

 

Prof. Emil Corneliu Ninu 

 

Dintotdeauna, spectacolul pe care l-a oferit marea celor care au venit în contact cu ea a 

invitat la contemplaţie.  

Din mss.2.261, ce ar fi putut viza publicistica, reiese cã nici Eminescu nu a putut sã i se 

sustragã, justificând diferenţierile de culturã între popoare, ca promotor posibil al progresului.  

Proza eminescianã, anticipând evoluţia  celei româneşti, prezintã descrieri plastice ale 

mãrii, atât în texte antume (Cezara), cât şi în cele postume (Toma Nour în gheţurile siberiene), 

însã este vorba despre mãri strãine, fie ele meridionale, fie polare. 

 Marea Neagrã o va fi zărit Mihai Eminescu, pentru prima şi ultima oarã, în iunie 1881, 

când, sosit la Constanţa, pentru zece zile, dupã ce revãzuse Giurgiul, avea sã-i scrie celei 

predestinate-Veronica Micle (nãscutã tot în 1850 şi decedatã, prin sinucidere, în acelaşi an-1889, 

circa douã luni mai târziu de dispariţia poetului, la Vãratic).  

Dar iatã conţinutul ilustratei sale: ―La anul sã ştii cã venim amândoi aci, bãile de mare întãresc 

şi grãbesc bãtãile inimii. Cu toate cã omul pare a întineri de ele, privirea mãrii linişteşte, mai 

ales sufletele furtunoase.” (Augustin Z.N. Pop). 

 Marea, ca motiv al creaţiei sale, este de facturã romanticã, în prima şi a doua etapã a 

liricii sale, dar abia în ultima perioadã, de dupã 1877, când se fixeazã la Bucureşti, la redacţia 

ziarului conservator Timpul, elementele unei noi direcţii în poezia europeanã pãtrund în opera sa. 

Ar fi fost lucru tare de mirare dacã ―poetul nepereche” (G. Călinescu) nu ar fi luat atitudine sau 

dacã n-ar fi experimentat reacţia francezã la poezia descriptivistã parnasianã, cunoscutã sub 

numele de simbolism. Mai ales cã i-ar fi dat ghes s-o facã şi uriaşa sa sete de culturã (a se vedea, 

în acest sens, citatul maiorescian din articolul ―Eminescu şi poeziile lui”, publicat cu ocazia 

morţii poetului naţional, în 1889: ―cultura sa stã la nivelul întregii culturi europene”), atribut 

firesc al genialitãţii. Dar şi munca de gazetar (1877-1883) la o revistã centralã, cum era  Timpul 

şi, desigur, disputa, celebrã la vremea aceea, dintre el şi Alexandru Macedonski. Acesta din urmã 

deja teoretizase simbolismul încã din faşã, cãci se sincronizase deplin cu literatura francezã  şi 

exersa chiar cu destul succes simbolismul instrumentalist. 

 Nu se putea, aşadar, ca Eminescu sã nu fi cochetat cu un ciudat experiment novator ce 

avea sã  revoluţioneze lirica europeanã. 

 Dacã citadinismul eminescian este mai greu sã explice rafinamentul estetic, ca atitudine 

antiruralã, întrucât s-ar dezice, astfel, de crezul artistic romantic al integrãrii şi comuniunii cu 

natura, specific celorlalte douã etape, poezia mãrii pare a-l fi atras pe poet, cãci îi oferea, astfel, 

suficient reazem sufletesc pentru evaziunea exoticã. 

 În afara arhicunoscutei capodopere Mai am un singur dor (inclusã în ediţia maiorescianã 

Poesii, din decembrie 1883), alte numeroase poeme marine, deşi postume, demonstreazã 

frecvenţa acestui motiv.  

Destinul nu prea l-a ajutat pe poet nici dupã moarte, cãci cine ar fi putut crede cã Titu 

Maiorescu, marele admirator şi povãţuitor al începuturilor sale literare, a putut sã-l condamne pe 

poet la uitare, lãsând mult timp nepublicate circa douã lãzi cu manuscrise? Intrigat peste mãsurã, 

Constantin Noica, în Introducere le miracolul eminescian, preciza cã, abia  în  urma scandalului 
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provocat de Academia Românã, a fost obligat marele critic literar Maiorescu  sã le cedeze, în 

1902, mult prea târziu însã (13 ani de nefolosinţã!), pentru ca alţi cercetãtori ai vremii, un Mihail 

Dragomirescu, un Nicolae Iorga, un Sextil Puşcariu etc., sã fi putut demonstra, la timp, apetitul 

pentru înnoire al poetului obosit de semnele neiertãtoare ale bolii. Ca atare, sufleteşte, Mihai 

Eminescu avea predispoziţia necesarã cultivãrii unui refugiu apropiat de cel vãdit romantic. 

Evazionismul sãu dovedea o altã ţinutã şi o altã valoare intrinsecã. 

 Dar iatã creaţiile lirice având în prim-plan marea, unele puternic romanţate, altele, 

de dupã 1880, trãdând particularitãţi simboliste: Lida, Când marea, Când priveşti oglinda 

mãrei, Cine-i ? (din drama Steaua mãrii), Unda spumã, Prin nopţi tãcute, Adânca mare, Cum 

oceanu-ntãrâtat, Murmurã glasul mãrii, În fereastra dinspre mare, Coborârea apelor, Ce suflet 

trist..., Dintre sute de catarge, Cu pânzele-atârnate, cãrora, desigur, li se pot adãuga şi versurile 

excepţionale din finalul poemului Împãrat şi proletar sau cele de la începutul Luceafãrului, cu 

numeroasele sale variante: Dacã iubeşti fãrã sã speri, Şi oare tot n-aţi înţeles, Sã fie sara-n 

asfinţit, Un farmec trist şi ne-nţeles etc. 

Comprehensiuni cu inovaţiile formale simboliste de mai târziu  demonstra marele poet în 

astfel de marine, chiar dacã unele dintre ele explicã trecerea la versul alb, prin intermediul 

metrului antic: 

  ―Mare, poartã pe undele tale corãbii,/ Unele grele ne-aducã aur din Orfir,/ Altele-nfoiate 

de roze de-Egipet/ Vinuri şi smirnã...”  (“Murmurã glasul mãrii”)  

Cu poezia ―Dintre sute de catarge”, mãrturiile vãdind preocupãri simboliste cresc 

instantaneu, cãci numeroasele forme ale repetiţiei concurã, aici, la realizarea muzicalitãţii 

versurilor, principiu de primã importanţã pentru simbolişti. Astfel, versul-refren Valurile, 

vânturile are la bazã un subiect multiplu, cu topicã inversatã, într-un paralelism sintactic vãdit, 

cu versuri-refren, în primele douã strofe interogative sau în ultimele, enunţiative, cu caracter 

gnomic : 

“Dintre sute de catarge/ Care lasã malurile,/ Câte oare le vor sparge/ Vânturile, 

valurile? // Dintre pãsãri cãlãtoare,/ Ce strãbat pãmânturile,/ Câte-or sã le-nece oare/ Valurile, 

vânturile? // De-i goni fie norocul,/ Fie idealurile,/ Te urmeazã în tot locul/ Vânturile, valurile. // 

Ne-nţeles rãmâne gândul/ Ce-ţi strãbate cânturile,/ Zboarã vecinic, îngânându-l/ Valurile, 

vânturile.” 

Sã fie, oare, în ultima strofã, un alt principiu simbolist, vizând mesajul voluntar indefinit, 

echivoc, al liricii sau regretul romantic al incompatibilitãţii schopenhaueriene a celor douã lumi 

– cea a omului de rând  şi cea a omului de geniu?  

Din aceeaşi perioadã, dupã cum se poate observa, dateazã şi cealaltã minusculã bijuterie 

liricã, ―Ce suflet trist”, în care pesimismul depãşeşte faza romantismului facil, pentru a-i potenţa 

efectul ideatic. Poate fi şi aceasta o transcendere de la cunoscutul le mal du siècle, devenit 

artificial şi banal, la ceea ce tot francezii vor numi cu sintagma les poètes maudits. 

“Ce suflet trist mi-au dãruit/ Pãrinţii din pãrinţi,/ De-au încãput numai în el/ Atâtea 

suferinţi? // Ce suflet trist şi fãr-de rost/ Şi din ce lut inert,/ Cã dup-atâtea amãgiri/ Mai sperã în 

deşert? // Cum nu se simte blestemat/ De-a duce-n veci nevoi?/ O, valuri ale sfintei mãri,/ Luaţi-

mã cu voi !” 

Dacã etapa romantismului eminescian fusese, astfel, depãşitã, în postume se poate 

observa cã sugestia e mult mai accentuatã, dupã 1880, iar muzicalitatea eminescianã tinde,  
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formal prozodic, spre acel ut musica poesis, la care aspirau simboliştii. Marea sugereazã un 

firesc sentiment al nesfârşitului. Scriitorul german Thomas Mann (―Casa Boodenbrok”) fãcea 

chiar o paralelã între munte şi mare, acordându-i supremaţia ultimei, prin infinitul contemplativ, 

în comparaţie cu concreteţea trãirii imediate, la care invitã muntele.  

Depãrtarea este, în poezia lui Eminescu, ―mai puţin o sugestie specific simbolistã, cât 

mai degrabã o transã romantică… Dorul de necunoscut sau ancorarea în necunoscut e o 

cãlãtorie fantasticã şi nu o evaziune geograficã, la Eminescu.” (Emil Manu). 

Anticipând, aşadar, înnoirile revoluţionare ale simbolismului european, Eminescu le 

imprimã  ceva din structura sa pur romanticã, demonstrând, încã o dată, apetenţa pentru inovaţie, 

nu numai de fond, ci şi pur formalã. 

 

 

LIRICA DE MEDITAŢIE FILOZOFICĂ EMINESCIANĂ 

 

Prof. Corina Mihalache 

 

 Românul s-a născut poet, după cum s-a născut filozof. Prin însăşi natura sa, întotdeauna a 

avut o măsură de a privi, de a compara lucrurile, şi-a pus întrebări existenţiale şi a căutat 

răspunsuri. Sursă de inspiraţie şi modalitate de abordare tematică pentru literatură, filozofia 

poate găsi, la rândul ei, un izvor de cercetare în literatură. 

 Artistul anonim al creaţiilor populare a sintetizat concepţii filozofice străvechi în 

încercarea sa de a-şi explica viaţa, moartea, naşterea, evoluţia şi sensul existenţei. Astfel au 

apărut proverbe ca: „Dacă tăceai, filozof rămâneai‖, „Minciuna are picioarele scurte‖, „Cine are 

carte, are parte‖, „Ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus‖, „Spune-mi cu cine umbli ca să-ţi spun cine 

eşti‖ ş.a.m.d. 

 În literatura română veche primele elemente de filozofie pot fi receptate în poemul „Viaţa 

lumii‖ al lui Miron Costin, poem care abordează tema elegiacă a trecerii timpului şi a soartei 

schimbătoare a omului. Motto-ul poemului sintetizează tema: „Deşertarea deşertăciunilor şi toate 

sunt deşarte‖; este tema soartei instabile, alunecoase, fortuna labilis, răspândită în toate 

literaturile lumii.  

În concepţia lui Miron Costin, timpul ireversibil face ca lumea să fie sortită sfârşitului, 

morţii („Nu-i nimica să stea în veaci, toate trece lumea,/ toate-s nestătătoare, toate-s nişte 

spume”), de aceea viaţa trebuie să fie trăită în cinste, bine, adevăr, iar soarta va fi după cum şi-o 

face omul.  

Aceeaşi idee a labilităţii sorţii apare şi la poeţii Văcăreşti şi în literatura paşoptistă, unde 

deşertăciunea vieţii pământeşti duce la refugierea în creaţie, în poezie, la întoarcerea către trecut, 

singurul capabil să aducă omului alinarea. 

 Preluând idei din filozofia idealistă germană, poeţii romantici vor aborda teme ca: 

descoperirea infinitului spaţial şi temporal, căutarea absolutului, a perfecţiunii, nostalgia haosului 

primordial, destinul omului de geniu etc. În literatura noastră romantică Mihai Eminescu scrie 

poezie de natură filozofică referitoare la identitatea oamenilor în faţa morţii („Scrisoarea I‖), 

relativitatea timpului şi a spaţiului, necesitatea „în desfăşurarea istoriei‖ („Mureşanu‖), 

inutilitatea zbaterilor şi frământărilor sufleteşti, ireversibilitatea timpului, extincţia universului, 
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izolarea în trecut, viaţa ca vis/ teatru („Epigonii‖, „Mortua est‖, „Cu mâne zilele-ţi adaugi‖, „Mai 

am un singur dor‖, „Ce te legeni‖, „Rugăciunea unui dac‖, „Luceafărul‖, „Glossă‖ etc.).  

În „Scrisoarea I” este surprinsă relaţia geniului, „bătrânul dascăl‖, cu timpul şi 

societatea, naşterea, evoluţia şi stingerea universală. Cel predestinat cunoaşterii, deţinerii tuturor 

tainelor universului, cugetătorul, savantul, se întoarce „îndărăt cu mii de veacuri‖, la începuturi, 

în haosul primordial pentru a fi martor la naşterea universului, la momentul când „negura eternă 

se desface în fâşii‖, la evoluţia lumilor, a macrocosmosului („lumea asta mare‖) şi a 

microcosmosului („o lume mică de se măsură cu cotul‖), şi urmăreşte apoi fenomenul extincţiei, 

„închiderea‖ soarelui, îngheţarea „planeţilor‖, stingerea stelelor, moartea timpului şi revenirea în 

haosul primordial, „în noaptea nefiinţii‖.  

Imposibilitatea cunoaşterii propriei vieţi, superficialitatea, răutatea şi meschinăria umană 

vor face ca „bătrânul dascăl‖ să aibă un destin ironic, nimic să nu poată fi transmis şi totul să 

cadă în uitare, o altă faţă a morţii: Şi pe toţi ce-n astă lume sunt supuşi puterii sorţii/ Deopotrivă-

i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii.  

Relaţia om-univers, om-societate apare şi în „Glossă”, unde omul superior trebuie să 

distingă între rău şi bine, să facă apel la raţiune, „recea cumpăn-a gândirii‖, să rămână indiferent 

faţă de superficialitatea omului comun, detaşat, „privitor ca la teatru‖, spectator al jocului cu 

măşti.  

Sinteză a atitudinilor pesimiste eminesciene, „Glossă‖ cumulează teme şi motive diverse: 

destinul omului de geniu în antiteză cu cel comun, timpul asemănător unui fluviu neîntrerupt 

(„Ce e val ca valul trece‖, prezentul etern), raportarea la societatea contemporană şi la 

posteritate, idealul cunoaşterii absolute, fericirea ca stare iluzorie, „vanitas vanitatum‖, lumea ca 

teatru, viaţa ca mare, mitul lui Ulise („Cu un cântec de sirenă/ Lumea-ntinde lucii mreje‖) etc.  

Dacă timpul este circular, totul este limitat, eternitatea individului nu există, trecutul şi 

viitorul se întâlnesc în prezent, fericirea este doar o aparenţă, atunci calea de a fugi de aparenţe, 

de a nu fi dezamăgit este izolarea, detaşarea de propriile pasiuni, evitarea omului comun, 

contemplarea fără implicare, nerenunţarea la raţiune, la luciditate.  

Poem filozofic, de cunoaştere, alegoric, „Glossă‖ surprinde spiritul superior, înstrăinat 

într-o lume superficială şi meschină, spirit care se dedublează într-un dramatic „tu‖, oscilând 

între raţional şi iluzoriu, între renunţare şi contemplare dezinteresată şi revoltă faţă de aparenţe. 

 „Floare albastră”, o eglogă ca specie literară, este în acelaşi timp o meditaţie asupra 

condiţiei umane efemere, asupra sensului existenţei, asupra fericirii şi cunoaşterii. Tenta 

filozofică este dată de dialogul dintre Ea şi El, dialog care delimitează două sfere de cunoaştere: 

cunoaşterea terestră, împlinirea erotică în cadrul naturii ocrotitoare, calde, feerice, starea de 

fericire prin trăirea clipei prezente; cunoaşterea filozofică, definită de „râuri în soare‖, „câmpiile 

asire‖, „întunecata mare‖, „piramidele-nvechite‖, toate simboluri ale infinitului, ale absolutului. 

Omul de geniu, deşi ispitit de fericirea terestră, de armonia şi comuniunea sufletească, de 

dăruirea totală a fetei, va părăsi însă această lume efemeră, fata rămâne doar o iluzie, iubirea 

ideală fiind imposibilă pe pământ. De împlinirea erotică nu are parte decât omul comun, în timp 

ce geniul se refugiază „în nori şi-n ceruri nalte‖, neputându-şi împlini aspiraţiile în plan terestru. 

 „Odă (în metru antic)”  este o odă închinată iubirii, dar şi un poem cu un caracter 

filozofic, având ca temă creaţia, timpul, viaţa şi moartea. Incipitul poeziei surprinde o ipostază 

tragică a eului liric, relaţia sa cu moartea: „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”.  
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Parcurgând toate ciclurile vieţii,  naşterea, copilăria, tinereţea cu tot ceea ce implică ea 

(reveria, meditaţia, suferinţa în iubire ridicată la proporţii cosmice, singurătatea), eul începe să 

conştientizeze apropierea morţii. Supus unui adevărat martiraj („Jalnic ard de viu chinuit ca 

Nessus,/ Ori ca Hercul înveninat de haina-i”), „mistuit‖ de „propriul rug‖, poetul are speranţa 

unei posibile renaşteri, ca pasărea Phoenix, prin trecerea în nefiinţă, dar pentru aceasta trebuie 

mai întâi să-şi regăsească liniştea, echilibrul, identitatea: „Ca să pot muri liniştit, pe mine/ Mie 

redă-mă!” 

 „Revedere”, poezie de inspiraţie folclorică, este o elegie şi o meditaţie filozofică pe tema 

vremelniciei omului şi a eternităţii naturii. Construită sub forma unui dialog între om şi codru, 

poezia evidenţiază raporturile diferite ale omului şi naturii cu timpul. Succesiunea anotimpurilor, 

trecerea ireversibilă a timpului nu afectează natura, codrul fiind „păstrător mitic al permanenţei 

la care rătăcitorul pierde accesul‖ (Zoe Dumitrescu-Buşulenga), în schimb omul, supus acţiunii 

vremii, este schimbător, „pe pământ rătăcitor‖, având parte de o condiţie trecătoare, de 

transformare în faţa timpului. 

 „Luceafărul”, sinteză a întregii creaţii eminesciene, este un poem lirico-epic şi dramatic, 

filozofic, alegoric, de cunoaştere, cumulând elemente de filozofie idealistă kantiană şi 

schopenhaueriană în abordarea temei geniului, dar şi elemente ale miturilor şi concepţiilor 

vechilor filozofi despre naşterea universului, credinţe şi practici magice din folclorul românesc.  

Pornind de la modelul schopenhauerian al geniului, Eminescu rămâne un pesimist, 

considerând că geniul „pe pământ nici e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. 

El nu are moarte, dar n-are nici noroc‖. Caracterizat de setea de cunoaştere, de aspiraţia spre 

perfecţiune, de capacitatea de a se autodepăşi, de sacrificiu pentru atingerea idealului, Luceafărul 

- geniul şi titanul - nu-şi va putea împlini aspiraţiile în plan terestru, fiind condamnat la 

însingurare şi nefericire. Dialogul filozofic dintre Demiurg şi Hyperion scoate în evidenţă 

incompatibilitatea dintre lumea comună, călăuzită de stele cu noroc, născută spre a muri, şi 

eternitatea caracteristică fiinţelor superioare: „Noi nu avem nici timp, nici loc,/ Şi nu cunoaştem 

moarte”. 

 Poezia lui Eminescu „este un plâns universal ca o fântână. A încetat să mai fie o dramă 

particulară şi a devenit una etern umană. A încetat să mai fie o spovedanie şi a devenit o ODĂ, 

una din cele mai robuste şi mai riguroase din câte au fost în stare să se nască în, prin şi pentru 

cuvânt... Cele patru stele cardinale care ard pe firmamentul poeziei eminesciene sunt: gândirea, 

visul, cântecul şi plânsul‖ (Fănuş Băileşteanu).  
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MEDITAŢIA ASUPRA CIVILIZAŢIEI URBANE 

LA MIHAI EMINESCU, GEORGE BACOVIA ŞI LUCIAN BLAGA 

 

Prof. Corina Mihalache  

 

 Deşi definit de Victor Hugo ca „liberalismul în literatură‖, romantismul nu pune accent 

pe tematica citadină, ci mai degrabă pe universul rural, pe reverie în cadrul unei naturi feerice, la 

marginea satului, a mării, în codru, lângă izvor, sub ocrotirea astrului selenar îndrăgostiţii sau 

poetul însingurat cântându-şi dorurile. Simbolismul însă, apărut ca o  reacţie împotriva unor 

curente deja consacrate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (romantismul, naturalismul, 

parnasianismul), îşi propune să inoveze lirica, preluând noutăţi din muzică, pictură, ştiinţe, dar şi 

idei din filozofia lui Hegel, Schopenhauer, Fichte etc., deschizând totodată calea către curentele 

moderniste din perioada interbelică. Astfel, simboliştii resping banalitatea, poezia fiind arta de a 

simţi; utilizează versul liber, poezia devine muzică, exprimată prin sunete, refren, laitmotiv.  

În acest sens, E. Lovinescu observa: „Simbolismul este adâncirea lirismului în 

subconştient prin exprimarea mai mult pe cale de sugestie a fondului muzical al sufletului 

omenesc‖. Universul rural preferat de romantici este înlocuit de cel citadin şi de stări sufleteşti 

profunde, obsedante care devin şi motive lirice moderne.  

În perioada interbelică Eugen Lovinescu susţine modernizarea literaturii prin sincronism 

şi imitaţie, la care se adaugă principiul diferenţierii. Racordarea literaturii române la cea 

europeană nu înseamnă doar acceptarea schimbului de valori, ci şi adoptarea unor noi formule 

artistice, accesul poeziei către liric, schimbarea tematicii, ermetizarea limbajului. Începând cu 

această perioadă în literatura română universul citadin ocupă un loc însemnat, fiind una dintre 

temele fundamentale atât în proză, cât şi în poezie, unde apare ca o lume artificială dezolantă, ca 

un spaţiu lipsit de comunicare şi identitate. 

 „Nu mă-ncântaţi nici cu clasici/ Nici cu stil curat şi antic./ Toate-mi sunt deopotrivă./ Eu 

rămân ce-am fost: romantic”. Astfel se autodefinea Eminescu în poezia „Eu nu cred nici în 

Iehova‖. Şi totuşi, deşi rămâne incontestabil un poet romantic, „un romantic întârziat‖, „ultimul 

mare romantic european‖, cum a mai fost numit, Mihai Eminescu este şi un poet modern care 

anticipează simbolismul prin cultivarea simbolului şi a sugestiei cromatice, prin folosirea 

sinesteziilor între realitatea exterioară şi trăirile interioare ale eului liric, prin muzicalitatea 

conferită de ritmul interior, sinuos al ideilor poetice. 

 Poezia „Privesc oraşul-furnicar”, încadrată între postumele eminesciene, este o 

meditaţie gravă asupra civilizaţiei oraşului, cu imagini halucinante, cu mulţimea care păşeşte 

grăbită, „foind, râzând, vorbind‖. Ca într-un furnicar, este zor mare, iar personajele care 

populează această „casă a furnicilor‖, sunt indivizi lipsiţi de personalitate, de identitate: preoţi, 

urmaţi „ca-ntr-un prohod‖ de „tineri, femei, copii, norod‖; ostaşi conduşi de un tambur-major 

care mărşăluiesc pe străzile oraşului, dispărând la colţuri în sunetul de tobe; o fată cu profil 

„rotund şi dulce de copil‖; un câine care fuge speriat; un băiat-hoţ de buzunare; un hamal care 

trece încărcat; un orb care-şi întinde mâna uscată la o răspântie: 

„Ostaşii vin în marş acum,/ Naintea lor tambur-major […]/ O fată trece c-un profil/ 

Rotund şi dulce de copil,/ Un câne fuge spăriet,/ Şuier-un lotru de băiet...”. 
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 Imaginile sunt dinamice,  totul forfoteşte, uliţele sunt pline, aproape neîncăpătoare şi, în 

bătaia clopotelor şi a tobelor, paşii soldaţilor „sună apăsat‖, în timp ce preoţii îşi cântă litania, 

urmaţi de un întreg alai. Impresia este de scenă de teatru, motiv liric folosit de Eminescu şi în 

alte poezii, în care lumea ca teatru presupune existenţa unui regizor universal ce mânuieşte 

oamenii ca pe nişte marionete, transformându-i pe rând în actori sau spectatori. Din toată această 

mulţime pestriţă se detaşează cel ce merge „cu ochii-n cer, pe şuierate,ţiindu-şi mânile la spate‖, 

posibilul om de geniu, cel ce priveşte scena „privitor ca la teatru‖, fără a se lăsa impresionat de 

imaginile derutante, fără a se implica afectiv. Privirea spre cer se completează simbolic cu aceea 

a orbului care percepe lumea din interior, poarta către lumea exterioară fiind închisă.  

„Doar numai p-ici şi pe colea / Merge unul de-a-nletelea, / Cu ochii-n cer, pe şuierate, 

Ţiindu-şi mânile la spate.” 

„Într-o răspântie uzată / Şi-ntinde-un orb mâna uscată, / Hamalul trece încărcat, 

Şi orologiile bat- / Dar nimeni mai nu le ascultă / De vorbă multă, lume multă.”  

De altfel, simbolul orbului apare şi în poezia lui Blaga, în mod obsesiv, în volumul „Paşii 

profetului‖. Orbul este reprezentat aici de zeul Pan, înfăţişat ca un zeu trist, bătrân şi orb, 

abandonat de lume, uitat de oamenii fascinaţi de „umbra‖ lunatică a lui Crist. El îşi trăieşte 

ultimele clipe într-o peşteră, alături de un ultim prieten, un păianjen, „încreştinat‖ şi el. 

Trecerea halucinantă şi iremediabilă a timpului, motiv obsesiv în lirica eminesciană, este 

sugerată în ultimele versuri ale poeziei prin bătaia orologiilor care măsoară timpul terestru al 

lumii obişnuite şi ancorate în banalitatea ei, incapabile să înţeleagă tainele lumii universale. 

Viaţa oamenilor de rând se scurge trepidant, iar orologiile oraşului nu mai sunt luate în seamă 

„de vorbă multă, lume multă‖. 

Prin tematica abordată, prin mijloacele artistice folosite, Bacovia este un simbolist; prin 

asumarea condiţiei tragice a individului modern el devine un existenţialist. „Poet al deznădejdii 

provinciale‖, Bacovia evocă târgul provincial, oraşul „blestemat”, în care existenţa normală nu 

este posibilă, un spaţiu al spaimei, al izolării, cu cer de plumb, toamnă deprimantă, ploi 

interminabile, ninsoare seculară, becuri agonizând, piane dezacordate etc. Oamenii „se mişcă 

parcă descompuşi‖ pe străzile pustii, eul liric rătăceşte fără sens, neliniştit, terorizat continuu de 

ideea morţii, trecând succesiv prin mai multe stări, de la senzaţia de foame şi frig până la vidul 

interior şi incoerenţa verbală. Veşnic neliniştit, „captiv într-un univers închis‖, sufocant,  eul liric 

bacovian trăieşte într-o lume bolnavă, de infern social, în care totul se prăbuşeşte, se 

descompune. 

Specifică universului liric bacovian prin impresia de prăbuşire sufletească, psihică este 

poezia „Noapte de oraş”. Noaptea amplifică halucinaţia, confuzia eului liric sub teroarea ploii şi 

a timpului mort. Oraşul este surprins într-o noapte ploioasă, ploaia având efecte stranii asupra 

trăirilor interioare ale eului liric.  

„Cu tictac de târziu, / Cu tăceri ce plâng, / Cu noaptea ploioasă / De-afară…”    

„Plouă… / Nu știu nimic… / De zile, de ani, / Fără a găsi / Cum ar fi altă viață…”  

Monotonia este sugerată de imaginea ceasului, „acelaşi tic-tac de târziu‖, „din niciun 

timp‖. Bacovia surprinde o lume lipsită de comunicare, „cu tăceri ce plâng‖ de zile, de ani. 

Timpul ireversibil, irecuperabil, lipsa de comunicare apar şi la Eminescu, unde „orologiile bat‖, 

dar nimeni nu se opreşte să le asculte. 

Modernistul şi filozoful Lucian Blaga se raportează la univers, la continua vibraţie 

cosmică prin problema cunoaşterii, prezentă în toată creaţia, şi prin participarea eului la 
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săvârşirea misterului universal, prin dramatismul trăirilor interioare. El creează imagini artistice 

inedite, bazate pe metafora revelatorie şi foloseşte o tehnică poetică originală: versul liber 

necesar, variabil, inegal; procedeul ingambamentului; ritmul interior al ideilor; armoniile 

verbale. 

 În poezia „Veac”, încadrată în volumul „Laudă somnului‖, volum aflat sub cupola morţii, 

a destrămării, a degradării universale, Blaga are o percepţie diferită asupra oraşului. 

 Poezia aduce în prim-plan imaginea oraşului la începutul secolului XX, cu „maşini 

subpământene‖, „turnuri intercontinentale‖, cu semnale care „se-ncrucişează albastre prin 

străzi‖. Oraşul devine un spaţiu al pierzaniei, al păcatului, al prăbuşirii morale şi psihice.  

„Umblă mașinile subpământești. În nevăzut peste turnuri 

 intercontinentale zvonuri electrice. 

 De pe case antenele pipăie spații 

 cu alte graiuri și alte vești.”    

 „Semnale se-ncrucișează albastre prin străzi. 

 În teatre strigă luminile, se exaltă libertățile insului. 

 Se profețesc prăbușirile, sfârșesc în sânge cuvintele. 

Undeva se trage la sorți cămașa învinsului.” 

Degradarea morală a individului care trăieşte într-un asemenea spaţiu se vrea sancţionată 

prin trimiterea arhanghelilor meniţi să purifice acest loc, în care „se exaltă libertăţile insului‖, „se 

trage la sorţi cămaşa învinsului‖, „sfârşesc în sânge cuvintele‖. Elementele sacrului sunt însă 

descărcate de atributele lor fireşti, se rătăcesc, se risipesc şi ele în lumea decăzută. Astfel, 

arhanghelii trimişi să pedepsească oraşul se rătăcesc prin baruri, admirând dansatoarea care „le 

trece prin sânge râzând‖. Penele le sunt arse, semn că aripile sortite înălţării, zborului devin 

inutile, nefuncţionale, anunţând căderea, prăbuşirea. Aceeaşi desacralizare apare şi în poezia 

„Paradis în destrămare‖, unde arhanghelii „se plâng de greutatea aripelor‖, serafimii au părul 

nins, în timp ce „portarul înaripat mai ţine întins / un cotor de spadă fără de flăcări‖. 

Amplificarea prăbuşirii sufleteşti umane se realizează în ultima strofă prin imaginea naturii 

cosmice şi terestre ca balsam al vieţii, echilibru, regăsire a sinelui. Astfel, „la o mie de metri 

înălţime‖, „stelele îşi spun poveşti‖, iar noaptea mistreţii, cu râturile lor, despică izvoarele. 

 În poeziile celor trei poeţi total diferiţi prin apartenența lor la curentele literare - 

Eminescu romanticul, Blaga modernistul, Bacovia simbolistul - există elemente comune prin 

tema abordată, aceea a universului citadin, prin imaginile artistice similare, prin viziunea  

modernă asupra civilizaţiei urbane.  Eminescu surprinde orașul în dinamica lui cotidiană, sub 

presiunea timpului ireversibil, Bacovia amplifică prin motivele nopții și al ploii izolarea și lipsa 

de comunicare, Blaga ilustrează degradarea morală a individului într-un spațiu desacralizat. 
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LOGOSUL, CA ACT AL GENEZEI  

ÎN CREAŢIA EMINESCIANĂ 

 

Prof. Emil Corneliu Ninu 
 

 

 

Motto: Eminescu este atât de mult al nostru, încât nici 

n-am observat că am devenit ai lui (Nichita Stănescu). 

 

La început a fost CUVÂNTUL, pe care vechii greci îl 

numeau LOGOS! 

Câte religii dau, oare, astfel, soluţia creaţiei, pentru ca, 

apoi, nodul gordian al marilor întrebãri despre naşterea 

universului şi a omului sã fie tãiat de la sine: ―Sã fie 

tãrie! Şi a fost tãrie!… Sã fie luminã! Şi a fost 

luminã !…‖ 

Şi toate acestea doar pentru cã Dumnezeu ―a zis‖ şi 

pentru cã ―Dumnezeu a numit …‖ 

Grigore Vieru, poetul moldav de peste Prut, îl numea pe  

Eminescu ―Dumnezeul nostru, al românilor‖. 

 Desigur cã bardul din Ipoteşti, stãpân al esenţei, adicã al CUVÂNTULUI, l-a mânuit cu 

pricepere şi cu iubire, dãruindu-l semenilor sãi. Iar românii au descoperit, cu uimire, cã, întocmai 

acestui nou Dumnezeu al lor, au şi ei harul celor aleşi. 

  Or, într-o astfel de filiaţie divinã, Eminescu a fost pe deplin conştient de menirea sa: 

―Dumnezeul geniului  m-a sorbit din popor cum soarbe soarele un nour de aur din marea de 

amar‖. 

 ―Mânuitor perfect al limbii‖ (Titu Maiorescu), Mihai Eminescu s-a transformat într-un 

adevãrat ―mântuitor‖ al ei (Lucian Blaga). Astfel, încã înainte de ivirea lui Nichita Stãnescu, a 

îmblânzit LOGOSUL, învãluit în ceaţã şi plutitor perpetuu în haosul din care au încercat sã-l 

scoatã înaintaşii sãi paşoptişti, într-o pripitã, deşi nezadarnicã trudã. ―Creşterea limbii 

româneşti‖, pe care o lãsase cu limbã de moarte Ienãchiţã Vãcãrescu, se cristaliza în sine, de la o 

etapã la alta. 

 ―Cuvântul ce grãieşte adevãrul‖ nu îi mai era, însã, suficient tânãrului cu ochi adînci cât 

istoria. Îi trebuia inefabilul inexprimabilului, aşa cum îl vor absolutiza simboliştii. Nu sã 

dezvãluie nudul, frustul ideii, ci s-o sugereze numai, pãstrându-i şi potenţându-i unda de mister. 

 ―Ecce homo, ecce Dominus!‖ Şi, odatã instalat comod în jilţul limbii, şi-a aşezat de-a 

stânga şi de-a dreapta pe cei ce şi-au recunoscut descendenţa şi i-au idolatrizat unicitatea: Tudor 

Arghezi, care a coborât CUVÂNTUL pe pãmânt, materializându-l, Lucian Blaga, gânditorul 

grav, care l-a resacralizat, învãluindu-l în magia ―EONULUI DOGMATIC‖.  

De aici, neantizat aparent, CUVÂNTUL revine, mai puternic şi mai stabil, ieşit din el 

însuşi, pentru a ne asimila  în UNIVERSUL SIMŢIRII, epuizându-ne într-un halucinant 
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―EXTASIS‖, pe care numai ―cel mai iubit dintre poeţi‖, Nichita Stãnescu, avea sã-l exprime într-

un paradox celebru: ―Matematica s-o fi scriind cu cifre, dar poezia nu se scrie cu cuvinte.‖ 

 Cu ―colţul inimii‖ a scris-o şi cel rãtãcit în lume, lãsând înlãcrimaţi codrul şi pãdurea, în 

dorul pustietãţii: ―O, rãmâi, rãmâi la mine, / Te iubesc atât de mult !…‖ 

 Anticipa, astfel, marele Eminescu sentimentul halucinant al dezrãdãcinãrii celui aplecat, 

prea devreme pentru vârsta lui, peste marile întrebãri ale lumii, pe care Sfinxul, mai devreme sau 

mai târziu, le pune fiecãruia dintre noi. Şi tocmai pe el Eminescu l-a învins, precum Oedip, 

neştiind cã-şi semna, cu slove de sânge, inexorabilul sfârşit. A fost tocmai aceasta, desigur, 

drama sa, cea a OMNIPOTENŢEI, iar nu cea a neputinţei. Adică tocmai ceea ce un critic 

basarabean numea, inspirat, ―drama trecerii de la cunoaşterea de ceva la cunoaşterea de NIMIC.‖ 

(Mihai Cimpoi, « Căderea în sus a Luceafărului ») 

 Şi aşa s-a fãcut cã tocmai LUI i-a fost sortit semnul infinitului, pe care, absolut voluntar, 

şi  l-a gravat pe bronzul frunţii.  

MELOSUL eminescian izvoreşte, cu limpezime şi putere, dintr-o continuã pendulare 

între ―PLUSUL‖ şi ―MINUSUL‖ cunoaşterii, dupã cum misterul artei sale se află, deopotrivă, 

atât în ―ZENIT‖, cât şi în ―NADIR latent‖. 

―LÃSAŢI COPIII SÃ VINÃ LA MINE !‖ La chemarea LUI, mici şi mari, dascãli sau 

discipoli, se reunesc pentru a împrumuta ―LUMINÃ DIN LUMINÃ‖ de la cel care, chiar dacã 

numai pentru o clipã, şi-a gãsit fugar popas al spiritului în cugetele noastre. Numai aşa se face că 

vibraţia inimilor noastre are ceva din cea a veşnicului univers. 

 Acolo, sus, deasupra noastrã, pâlpîie o stea, ocrotindu-ne şi ghidându-ne. 

 Iar numele ei a fost sã fie EMINESCU ! 
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CHIPUL FEMEII ÎN POEZIA EMINESCIANĂ 

Prof. Corina Mihalache 

 

Mihai Eminescu, „ultimul mare romantic european‖, „luceafărul poeziei românești‖, se 

încadrează în Epoca Marilor Clasici, alături de trei mari prieteni, Ion Creangă, Ioan Slavici, Ion 

Luca Caragiale, și de cel care i-a promovat talentul și a previzionat că secolul XX va începe „sub 

auspiciile geniului său‖, criticul Titu Maiorescu. 

Poet național și universal, Eminescu a abordat toate genurile și speciile literare, îmbinând 

elemente ale clasicismului cu acelea ale romantismului, dar versul său este caracterizat mai ales 

de trăsăturile romantismului european, cu păstrarea unei viziuni proprii despre lume și viață. 

Marile teme și motive romantice se regăsesc în întreaga sa creație: timpul bivalent, natura și 

iubirea, universul cosmic, condiția geniului, istoria; codrul/pădurea, arborii, cărarea, apa în 

diferite ipostaze, luna, astrele, noaptea, oglinda, umbra, îngerul și demonul etc. 

Totodată, a folosit ca surse de inspirație atât istoria, filozofia idealistă germană, mitologia 

europeană, cât și folclorul românesc, miturile străvechi, cu acel mod de înțelepciune specific, 

bazat pe filozofia populară. 

Tema iubirii se află în deplină concordanță cu aceea a naturii terestre și cosmice, care 

acționează mereu ca un cadru al tuturor manifestărilor umane, având rolul de a încadra și de a 

amplifica un sentiment, o idee, o atitudine și justificând astfel opinia Ioanei Em. Petrescu:  

„Drumul iubirii descurcă labirintul codrilor, conducând spre mijlocul pădurii, ascunsă 

inimă a lumilor, marcată întotdeauna de prezența acvaticului (izvorul, lacul, balta) care are și 

funcția de oglindă a cosmosului, captând în imagine, deopotrivă, eternul și trecătorul, aștrii și 

zborul păsărilor, și plasând iubirea, ambiguu, între aceste două moduri ale existenței”. 

Iubirea eminesciană cunoaște și ea o diversitate de aspecte: de la visul de iubire, la 

dezamăgire și suferință, de la chipul angelic al femeii până la acela demonic și până la atitudinea 

misogină a eului liric. Cale de cunoaștere și mod de a sfida eternitatea, iubirea este speranța de 

accedere spre absolut, însoțindu-l mereu pe eroul liric eminescian, răzvrătitul romantic, călătorul 

printre stele, demiurgul, geniul și titanul, artistul și creatorul. 

În poezia eminesciană de început femeia este factor de echilibru în viața eului liric, este 

principiul cosmic și eternul feminin. Mai apoi, apare chipul femeii-înger, mai ales în poezia de 

tinerețe, uneori acest chip asociindu-se îngerului morții. Iubita este de multe ori doar o 

închipuire, este visul, dorul, aspirația permanentă spre o iubire absolută, o ipoteză existențială a 

fericirii. Frumusețea femeii este și ea una absolută, permanenta înfățișare angelică fiind marcată 

de o imobilitate ce-i dă înfățișarea unui tablou sau a unei statui. Fața este albă, marmoreană, 

aproape cadaverică, părul mereu blond, ochii albaștri, mâinile delicate, subțiri și reci, cu mișcări 

moi, surâsul „tainic‖, „blând‖ sau „dureros‖: „Venere, marmură caldă, ochi de piatră ce 

scânteie,/ Braț molatic ca gândirea unui împărat poet…”/ „(Rafael) a creat pe pânza goală pe 

Madona dumnezeie,/ Cu diademă de stele, cu surâsul blând, vergin,/ Fața pală-n raze blonde, 

chip de înger, dar femeie,/ Căci  femeia-i prototipul îngerilor din senin” („Venere și Madonă”). 

 Lumina rece a chipului, răceala mâinilor corespund răcelii marmurei, trimițând către 

răceala morții, către ideea de neființă și către „setea de repaos‖ a lui Hyperion, care-și dorește 

eliberarea de „greul negrei veșnicii‖, iubirea asociindu-se astfel cu elemente ale morții: „Reia-mi 
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al nemuririi nimb/ Și focul din privire,/ Și pentru toate dă-mi în schimb/ O oră de iubire…” 

(„Luceafărul”). 

Imaginea femeii este, de multe ori, mai degrabă aceea a unei ființe ireale, cu mișcări și 

gesturi aproape ritualice, creând impresia de plutire, de alunecare hipnotică și accentuând 

imaginea de statuie sau de icoană. Este, de fapt, proiecția iubitei în vis, având în vedere că 

dragostea nu este niciodată una împlinită în poezia erotică eminesciană, ea este experiență a 

timpului, principiu cosmic, închipuire, vis și nu poate dura în limitele timpului: „Abia atingi 

covorul moale,/ Mătasa sună sub picior,/ Și de la creștet până-n poale/ Plutești ca visul de ușor” 

(„Atât de fragedă…”). 

Transformarea femeii în statuie sau în icoană se asociază cu ideea evocării sau invocării 

iubirii prin amintire sau prin vis. Iubita este căutată, pierdută, așteptată, interzisă, moartă, deci 

mereu absentă. Aflată între vis și iluzie, iubita devine o făptură a minții, o statuie aproape 

însuflețită, un amestec de zeiță și „straniul joc‖ al luminii lunii. Ființă imaterială, zeiță a 

vânătorii, dar și oglindă iluzorie a lunii, ea apare din lumină ca o imagine trecătoare și grăbită a 

frumuseții efemere care nu lasă în prezent decât o urmă: „Ah! Acum crengile le-ndoaie/ Mânuțe 

albe de omăt,/ O față dulce și bălaie,/ Un trup înalt și mlădiet,/ Un arc de aur pe-al ei umăr,/ Ea 

trece mândră la vânat/ Și peste frunze fără număr/ Abia o urmă a lăsat” („Diana”). 

Chipul pierdut al iubitei, frecvent în elegiile și sonetele eminesciene, poate fi recuperat 

prin amintire, prin efortul de gândire al eului liric și prin dorința sa de a fixa imaginea fugară a 

visului. În intimitatea odăii sale, eul liric recheamă din trecutul îndepărtat imaginea furată de 

timp a iubitei, apropiind-o de prezent și suprapunând planurile temporale până la contopire: „Din 

valurile vremii, iubita mea, răsai/ Cu brațele de marmur, cu părul lung, bălai – / Și fața 

străvezie ca fața albei ceri/ Slăbită e de umbra duioaselor dureri!” („Din valurile vremii…”). 

 Portretul reînchegat într-o imagine iconică se pierde totuși în umbrele trecutului, în 

negura vremurilor, iubita neputând fi salvată decât provizoriu, prin amintire, și fiind supusă, de 

fapt, aceluiași destin ce caracterizează ființele efemere: „Dar, vai, un chip aievea nu ești, astfel 

de treci/ Și umbra ta se pierde în negurile reci…” („Din valurile vremii…”). 

În idilele eminesciene însă, iubita se materializează, este vie, grațioasă, fericită, 

nebunatică, senzuală, cuplul împlinindu-se, prin visul eului liric, într-o natură edenică, într-un 

univers terestru, dominat de prezența apei, a codrului, dar și într-un univers cosmic, dominat de 

aștri care se reflectă în oglinzile acvatice și îmbinând astfel eternul și efemerul, stelele și zborul 

păsărilor. De altfel, referitor la această ipostază a iubirii eminesciene, Tudor Arghezi afirma:  

„La Eminescu e o dragoste mai cu seamă senzuală, o dragoste pribeagă, o pasiune (…), 

o dragoste de păsări albe care străbat eternitatea și se întâlnesc în zbor în dreptul unei stele”.  

Îndrăgostiții trăiesc ca într-o poveste, iubirea fiind aspirație spre reintegrarea cosmică, 

spre refacerea cuplului primordial. „Răpiți de farmecul‖ pădurii, protejați de crengile salcâmului, 

troieniți de florile de tei, lunecând în barca lină, ei visează și rătăcesc fără grijă pe cărările 

pierdute din „codrul cu verdeață‖: „Eu te văd răpit de farmec/ Cum îngâni cu glas domol,/ În a 

apei strălucire/ Întinzând piciorul gol” („O, rămâi…”); „Apele plâng, clar izvorând în fântâne;/ 

Sub un salcâm, dragă, m-aștepți tu pe mine” („Sara pe deal”); „Adormind de armonia/ 

Codrului bătut de gânduri,/ Flori de tei deasupra noastră/ Or să cadă rânduri-rânduri” 

(„Dorința”); „Să plutim cuprinși de farmec/ Sub lumina blândei lune – / Vântu-n trestii lung 

foșnească,/ Unduioasa apă sune!” („Lacul”). 
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Nebunatica „floare albastră‖ îl ispitește pe eul liric spre o lume fericită, feerică, de basm, 

îndemnându-l să coboare din „cerurile nalte‖, să se bucure de viață. Eul liric însă, în ipostaza 

geniului neîmplinit într-o iubire terestră, caută absolutul, refugiindu-se în lumea cugetării, 

singura care îi poate crea starea de fericire prin cunoașterea filozofică, întrucât, așa cum afirma 

însuși poetul, influențat de filozofia schopenhaueriană, geniul este un însingurat, „pe pământ nici 

e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit‖. De aici tonul elegiac, sentimentul de 

tristețe gravă din finalul poeziei „Floare albastră‖: „Și te-ai dus, dulce minune,/ Ș-a murit iubirea 

noastră – / Floare-albastră! floare-albastră!.../ Totuși este trist în lume!” („Floare albastră”). 

În poeziile în care iubirea nu se împlinește și chipul ei nu poate fi recuperat prin amintire 

sau prin vis, eul liric își exprimă dezamăgirea, își cântă tânguirea neîmplinirii, sentimentul 

dominant fiind acela de tristețe, de singurătate copleșitoare, de dragoste neîmpărtășită, lipsită de 

orice speranță: „Pe lângă plopii fără soț/ Adesea am trecut;/ Mă cunoșteau vecinii toți – / Tu nu 

m-ai cunoscut” („Pe lângă plopii fără soț…”). 

De la imaginea angelică din poezia de tinerețe chipul femeii evoluează treptat spre 

imaginea demonului care produce suferința eului liric, ceea ce duce la reproș și la sentimentul 

imposibilei întoarceri la iubire a sufletului care încă rătăcește în căutarea chipului ideal al iubitei, 

pendulând între imaginea îngerului și aceea a demonului și ajungând până la satirizarea iubirii și 

a femeii: „Căci azi le semeni tuturor/ La umblet și la port,/ Și te privesc nepăsător/ C-un rece 

ochi de mort” („Pe lângă plopii fără soț…”); „Ți-am dat palide raze ce-nconjoară cu magie/ 

Fruntea îngerului-geniu, îngerului-ideal,/ Din demon făcui o sântă, dintr-un chicot, simfonie,/ 

Din ochirile-ți murdare, ochiu-aurorei matinal” („Venere și Madonă”); „Ce iluzii! Nu-nțelegi 

tu, din a ei căutătură,/ Că deprindere, grimasă este zâmbetul pe gură,/ Că întreaga-i frumusețe e 

în lume de prisos,/ Și că sufletul ți-l pierde fără de nici un folos?” („Scrisoarea V”). 

În concluzie, indiferent de ipostaza în care sunt surprinse iubirea și ființa iubită (iubirea 

ca ipoteză existențială a fericirii, visul, dorul, aspirația spre ideal, refacerea unității mitice 

primordiale, dezamăgirea neîmplinirii, îngerul și demonul), iubirea eminesciană rămâne cale de 

cunoaștere, aspirație spre absolut, spre perfecțiune, și cadrul firesc în care poetul își poate afirma 

dorința de a trăi frumos și simplu, de a proiecta aspirațiile puternicei sale personalități. 
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MOTIVE ŞI SIMBOLURI ÎN  

„POVESTEA LUI HARAP-ALB” DE ION CREANGĂ 

 

Prof. Corina Mihalache 

 

Opera lui Creangă concentrează, într-o manieră unică, bogăţia spirituală a poporului 

român, credinţele şi superstiţiile, datinile, obiceiurile, tradiţiile, ritualurile şi ceremonialurile 

vieţii strămoşeşti, cărora scriitorul le imprimă un caracter realist unitar, un caracter scenic şi 

anecdotic. 

În lumea basmelor sale cititorul intră într-un tărâm vesel şi fericit, în care imaginea vieţii 

este una ideală, suita de motive literare şi simbolistica bogată dezvăluind o mentalitate arhaică, 

în care scriitorul asimilează datele lumii reale în relaţie cu supranaturalul. 

Dintre motivele şi simbolurile dezvoltate de basmul „Povestea lui Harap-Alb‖ se 

detaşează podul, pădurea, fântâna, insula - toposuri cu încărcătură mitică, unde se săvârşesc 

ritualuri de iniţiere -, dar şi fiinţele şi animalele binevoitoare (simboluri ale vieţii instinctuale) 

care-l ajută pe erou în drumul său de maturizare - calul, albinele, furnicile, Sfânta Duminică 

etc. 

PODUL – este simbolul trecerii spre un alt univers, de la un mod de existenţă la altul, dar 

şi al trecerii de la o etapă a vieţii la alta, de la naivitate, inocenţă, puritate la maturitate. 

Asemănat cu poarta, pragul, trecătoarea, el devine spaţiul mitic care asigură accesul spre o altă 

lume, o punte de legătură între lumi şi între stări ale fiinţei, un loc al plecărilor şi al sosirilor, 

având mai multe semnificaţii: iniţiere, moarte, cunoaştere absolută. Fixează fiinţa într-un spaţiu 

de tranziţie nesigură, fiind astfel un simbol al ambiguităţii. 

Nu întâmplător podul este locul unde se desfăşoară prima probă înainte de plecarea în 

călătorie. Aici are loc selecţia celui mai curajos dintre fiii craiului, izbânda mezinului asupra 

ursului reprezentând şi momentul intrării lui în lumea necunoscută, pe care o va descoperi 

treptat.  

De altfel, ursul reprezintă, în mitologiile mai multor popoare, inclusiv la geto-daci, 

strămoşul totemic; întruchipează clasa războinicilor, puterea, forţa, iar învingerea lui este 

simbolul transferării puterilor asupra neofitului, tânărului supus procesului de iniţiere, de 

maturizare. 

Pe parcursul drumului eroul va mai avea de trecut un pod care devine proba fondului 

sufletesc, a generozităţii, prin ocrotirea vieţii furnicilor. Este din nou o trecere, o nouă intrare în 

necunoscut, într-o lume în care personajul dovedeşte calităţi dobândite în experienţele anterioare. 

PĂDUREA – loc intim şi sacru, centru şi izvor al vieţii, loc de meditaţie şi de rugăciune, 

devine şi un spaţiu întunecat, al umbrei, care trezeşte spaimele. Este tot un loc al iniţierii, al 

confruntării cu numeroase probe, al căutării propriei identităţi. Ca labirint, spaţiu misterios, 

ilustrează rătăcirea prin hăţişurile lumii necunoscute, dar şi ale subconştientului, ale instinctelor, 

complexelor, emoţiilor reprimate. 

Rătăcirea prin pădurea-labirint ilustrează imposibilitatea eroului de a trece într-o altă 

ordine a lumii, prin depăşirea acestui obstacol, în lipsa unei călăuze. 
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FÂNTÂNA – un loc vrăjit în care se spune că se scaldă ielele, iar uneori se ascund 

duhurile rele, de aceea apa ei trebuie sfinţită, eliberată de blestem. Spaţiu de captare a izvorului, 

ea cumulează sensurile căutării şi ale biruinţei, prin truda fântânarului cu atribute magice care 

găseşte apa, condus de nuiaua de alun. Prin scormonirea în adâncurile pământului, devine un 

simbol al vieţii şi al cunoaşterii. În tradiţiile româneşti fântâna devine un loc al regăsirii sinelui 

sau a perechii ursite prin ritualul oglindirii. Se mai spune, totodată, că cel care sapă o fântână 

dobândeşte accesul la nemurire şi mântuirea sufletului. 

În basmul lui Creangă, fântâna este locul dublei identităţi, o capcană, un spaţiu aflat la 

graniţa dintre viaţă şi moarte. Amăgit de Spân să intre în fântână, eroul îşi pierde vechea 

identitate (în fântână coboară şi moare simbolic fiul de crai, cel cu statut nobil) şi dobândeşte una 

nouă şi un nou statut, un nou nume (se naşte Harap-Alb, sluga Spânului, cel care-şi asumă 

temporar această nouă identitate de rob, de servitor şi implicit un statut ignobil). 

CALUL – călăuză, însoţitor şi sfătuitor al eroului de-a lungul drumului, apare ca animal 

benefic, în mitologia indo-europeană. Animal psihopomp (conduce sufletul mortului în lumea de 

dincolo) în tradiţiile funerare, fiinţă a lumii subpământene, dar şi fiinţă înaripată, în credinţele 

populare româneşti el întruchipează atât forţele selenare, cât şi pe acelea solare, fiind protejat de 

Sântoader şi binecuvântat de Sântilie. 

În basme se revitalizează continuu hrănindu-se cu jăratic şi, învins de erou, devine un 

alter ego raţional al acestuia, un aliat, un prieten care contribuie la formarea sa spirituală. Astfel, 

deşi are puteri supranaturale, el nu intervine direct în timpul probelor pentru a-şi salva stăpânul, 

considerându-l pe Spân „un rău necesar‖, doar îl sfătuieşte şi îl îndrumă. Va interveni doar în 

final, după ce Spânul îl decapitează pe Harap-Alb, pedepsindu-l pe acesta, după ce ritualul de 

iniţiere s-a încheiat. 

SFÂNTA DUMINICĂ – etimologic Ziua Domnului, sugerează timpul sărbătorii, al 

odihnei şi al meditaţiei. Cu rădăcini în credinţele populare româneşti, ea este o făptură mitică 

asociată cu sensurile milosteniei creştine, imaginea ei confirmând legătura directă cu divinitatea. 

Apare ca o bătrână generoasă, milostivă, binevoitoare şi îndrumătoare a neofitului. 

Personaj mistagog, maestru spiritual al tânărului, după prima întâlnire cu eroul, când îl 

sfătuieşte să ceară de la tatăl său darurile sacre şi îi prevede un viitor strălucit, văzându-l stând 

între mai marii lumii, ea dispare învăluită într-un hobot alb, ridicându-se în văzduh. 

FIINŢA DIABOLIZATĂ – SPÂNUL, OMUL ROŞ – este omul însemnat pe corp, 

simbol al avertismentului, al dezordinii şi dezechilibrului. În mentalitatea poporului român, 

diavolul se întrupează adesea în oameni cu semne distinctive (spânii, roşcaţii, infirmii, cei cu 

cicatrice), de aceea ei au puteri nefaste şi aduc ghinion. 

În basmul lui Creangă, Spânul şi împăratul Roş sunt cei „trebuitori pe lume, fiindcă fac 

pe oameni să prindă la minte‖. Ei contribuie la maturizarea eroului prin impunerea, sub 

ameninţarea morţii, a unor probe din care acesta va trebui să iasă învingător. De altfel, 

participând la complotul urzit în jurul maturizării tânărului, după ce-l transformă în rob, Spânul îi 

spune: „Şi atâta vreme să ai a mă sluji, până îi muri şi iar îi învie‖. 

DARURILE SACRE – sunt obiectele vechi ale strămoşilor, miraculoase sau totemice, 

care presupun o experienţă anterioară, poartă însemnele biruinţei asupra timpului, reprezentând 

legătura cu tradiţia. Eroul află despre existenţa lor de la Sfânta Duminică şi trebuie să le redea 

funcţionalitatea: calul trebuie hrănit cu jăratic, hainele tatălui trebuie să i se potrivească, armele 

din tinereţe ale craiului trebuie să fie măsura curajului său. 
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Preluând darurile sacre, eroul restabileşte contactul cu strămoşii, asigură continuitatea 

trecut-prezent, capătă viziune şi îşi poate clădi viitorul. 

APA VIE ŞI APA MOARTĂ – ca element primordial al genezei universului, matrice a 

lumii, apa este simbolul naşterii şi al morţii. Apa este mai întâi esenţă a vieţii, viaţa în absenţa 

apei nefiind posibilă; ea are astfel funcţii germinative, dar şi purificatoare (apa botezului, 

descântecele cu apă neîncepută fiind simboluri ale ştergerii păcatelor şi răutăţilor).  

În basme, apar de obicei două izvoare, unul dătător de putere, celălalt moleşitor, apa vie 

şi apa moartă reprezentând astfel alternativele eroului în luptă. În opera lui Creangă, după ultima 

probă impusă de împăratul Roş, fata propune o ultimă încercare, o competiţie între calul lui 

Harap-Alb şi turturica ei pentru a aduce, de unde se bat munţii în capete, apă vie, apă moartă şi 

trei smicele de măr. Aceste elemente miraculoase vor fi folosite de fată în ritualul reînvierii 

eroului şi redobândirii identităţii. 

CĂLĂTORIA - Drumul de maturizare al eroului de basm, călătoria propriu-zisă este 

simbolul vieţii şi al destinului, derulat de la naştere spre moarte. Ca motiv nelipsit din basme, 

călătoria propune un mod de cunoaştere a lumii şi de redescoperire a sinelui, dobândeşte funcţia 

unei iniţieri, obstacolele întâlnite determinându-l pe erou să se maturizeze, să-şi înţeleagă rostul 

în lume.  

Prin întâlnirea cu ursul (sugerând latura războinică, totemul) eroul capătă curaj şi 

înţelepciune; cerbul, prin frumuseţea sa ucigătoare, îi pune la încercare îndrăzneala şi răbdarea; 

legătura cu albinele (simbol al naturii celeste, al solidarităţii şi dualităţii venin-miere) şi cu 

furnicile (imaginea teluricului, a hărniciei şi modestiei) dovedeşte generozitate, altruism şi 

preţuirea fiinţelor mărunte, în aparenţă neînsemnate; întâlnirea cu cei cinci năzdrăvani (simbol al 

forţelor stihiale, al trăsăturilor extreme ale fiinţei umane) ilustrează înţelegerea valorii prieteniei. 

Alte motive narative specifice basmului, în general, sunt: încercarea puterilor, izbânda 

mezinului (alesul prin predestinare), porunca încălcată, ajutorul divin, obiectele şi cifrele magice, 

probele depăşite, prietenii credincioşi, renaşterea la o nouă existenţă, nunta etc.  

 

IMAGINEA FAMILIEI ÎN OPERA LUI ION CREANGĂ  

ŞI MARIN PREDA 

Prof. Corina Mihalache 

 

Tema familiei este o temă literară puternic reprezentată în romanul realist, apărând ca un 

spaţiu al stabilităţii şi echilibrului, dominat de afecţiunea ocrotitoare a mamei, dar şi ca un spaţiu 

în care se declanşează conflicte, se produc rupturi interioare şi dezechilibre existenţiale grave. 

Familia înseamnă tradiţia, strămoşii, locul unde se naşte şi se dezvoltă personalitatea individului, 

în strânsă legătură cu evoluţia relaţiilor dintre membrii ei. 

Roman al vârstei inocente a copilăriei, opera de maturitate a lui Creangă, „Amintiri din 

copilărie‖ urmăreşte, paralel cu evocarea satului moldovenesc, influenţele educative ale familiei 

şi ale şcolii asupra copilului Nică, surprins în evoluţie, de la copilărie până în adolescenţă. Pe de 

altă parte, romanul lui Marin Preda, „Moromeţii‖, surprinde destrămarea unei familii de ţărani 

dintr-un sat din Câmpia Dunării, din cauza relaţiilor tensionate dintre membrii ei. 
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În „Amintiri din copilărie” naratorul matur, o altă ipostază a personajului copil, 

ilustrează opiniile diferite ale părinţilor faţă de şcoală, de educaţia lui Nică. Astfel, mama doreşte 

să-şi vadă băiatul preot, dar tatăl îl consideră un leneş fără pereche şi crede că, trimiţându-l la 

şcoală, iroseşte bani: „Nu-l vezi că-i o tigoare de băiet, cobăit şi leneş, de n-are păreche (...) Nu 

face băietul ista atâţia husăşi, cu straie cu tot, câţi am dat eu pentru dânsul până acum!”  

Dacă Nică este „slăvit de leneş‖, prinde muşte cu ceaslovul, în loc să înveţe, şi se simte 

„trimis surgun, dracului pomană” când trebuie să părăsească satul pentru a merge mai departe la 

şcoală, Niculae, mezinul familiei Moromete vrea să înveţe, dar tatăl îl ironizează şi-l trimite cu 

oile. Totuşi, când la serbarea de sfârşit de an Niculae ia premiul întâi, Moromete este uimit, dar 

şi mândru de băiatul lui, chiar dacă nu îi arată acest lucru. 

Atitudinea părinţilor faţă de şcoală în cele două romane este asemănătoare. Ştefan a 

Petrei nu ştie carte, dar este om gospodar în Humuleşti şi crede că aceasta este menirea ţăranului, 

căci „dac-ar fi să iasă toţi învăţaţi(...), n-ar mai ave cine să ne tragă ciubotele”. De aceea, Nică 

ar trebui să-i dea ajutor la treburi, atât cât poate el, nu să bată drumurile şi să se gândească numai 

la joacă. Totuşi, cedează în faţa argumentelor bunicului David şi acceptă ca Nică să plece la 

şcoala din Broşteni.  

Ilie Moromete, pe de altă parte, deşi este unul dintre cei mai deştepţi ţărani din sat, ştie 

carte şi duminica citeşte ziarul în poiana lui Iocan, comentând cu umor evenimentele relatate, 

crede că umblatul la şcoală este timp pierdut şi că nu are „niciun beneficiu”. Deşi vizita 

preotului şi a învăţătorului îl ia prin surprindere, el nu pare convins că Niculae ar trebui să 

urmeze şcoala şi nu înţelege înverşunarea copilului.  

Mamele, în schimb, au o altă atitudine faţă de taţi, dar din motive diferite. Smaranda are 

un respect deosebit pentru învăţătură, nu ştie carte, dar este credincioasă, bisericoasă şi ţine piept 

bărbatului, fiind gata „să toarcă-n furcă” pentru ca Nică să ajungă preot, fiind convinsă că 

băiatul este menit să stea între „oameni mari‖. Femeie puternică, înconjurată de o aură de basm, 

„plină de minunăţii”, ea îşi impune dorinţa în faţa soţului, dovedindu-se autoritară nu numai faţă 

de copii, ci şi faţă de bărbat.  

Catrina este şi ea bisericoasă şi capabilă să-şi susţină copilul, dar numai până la un punct. 

Şi ea îl cicăleşte pe Moromete să lase copilul să meargă la şcoală, complotează cu preotul şi 

învăţătorul să-l convingă pe Moromete, îi promite chiar lui Niculae că va vinde din pământ 

pentru a-l trimite la şcoală, dar nu este la fel de puternică precum Smaranda şi nu crede cu 

adevărat în realizarea visului băiatului. De aceea, Niculae se va desprinde treptat de familie 

pentru a-şi urma visul. 

În „Amintiri din copilărie‖ atmosfera în familie este una echilibrată, fără conflicte, prin 

urmare imaginea copilăriei este una ideală, justificând opinia criticului George Călinescu, 

potrivit căreia în „Amintiri din copilărie‖ Creangă prezintă „copilăria copilului universal”. De 

aceea, vârsta cea mai fericită din viaţa omului are nevoie de un spaţiu ideal de manifestare, satul 

Humuleşti, „sat mare, răzeşesc, cu gospodari tot unul şi unul, cu oameni harnici...”. Relaţiile 

dintre membrii familiei sunt armonioase, tatăl este cel care asigură pâinea zilnică, este respectat 

în sat, fiind unul dintre gospodarii de frunte; mama este ocupată cu creşterea şi educarea copiilor, 

iar copiii nu au altă grijă  decât joaca, aşa cum îi stă bine oricărui copil. Nică însuşi, deşi se 

apropie de adolescenţă şi poate da ajutor mamei în treburile casei, nu are mintea decât la 

năzdrăvănii, necăjindu-şi deseori mama pe care o lasă fără sprijin (plecarea la scăldat, furatul 

cireşelor din grădina mătuşii Marioara, furatul pupezei-ceasornic al satului). La sosirea tatălui 
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seara acasă copiii îi sar în spate tot cu gândul la joc, iar tatăl nu se supără şi deşi este obosit, 

răspunde jocului lor, spre „supărarea‖ mamei care îl apostrofează. 

În schimb, în „Moromeţii‖ relaţiile de familie sunt tensionate, familia lui Moromete este 

o familie tot numeroasă, dar „hibridă‖, cu fraţi buni şi fraţi vitregi, copii proveniţi din două 

căsătorii. Celebra scenă a cinei de la începutul romanului dezvăluie nu numai o anumită ierarhie 

familială, ci şi relaţiile dintre părinţi, părinţi şi copii, fraţi. Astfel, din aşezarea lor la masă reiese 

autoritatea tatălui în familie (aşezat pe pragul celei de-a doua odăi, mai sus decât ceilalţi, de unde 

„stăpânea cu privirea pe fiecare”), o autoritate aparentă, deoarece, ignorând tensiunile mocnite 

dintre copii, gesturile, privirile şi vorbele duşmănoase ale acestora, Moromete va avea surpriza 

ca, în finalul volumului I, băieţii să fugă de acasă, concluzia sa fiind că numai lumea i-a 

influenţat copiii, le-a întins o capcană, i-a sălbăticit.  

Dacă în „Amintiri din copilărie‖ rostul copiilor în lume este să se joace, în „Moromeţii‖ 

viziunea asupra copilăriei este diferită, copiii fiind implicaţi de la vârste foarte fragede în 

asigurarea traiului zilnic. În mod obişnuit întreaga familie merge la câmp sau cu oile (în cazul lui 

Niculaie), la seceriş participă toţi membrii familiei, fiecare având rolul lui, fie să secere parcela 

destinată, fie să adune snopii şi să-i lege. Situaţia din familia Moromeţilor nu este una singulară, 

tot astfel se întâmplă în familia lui Vasile Boţoghină, unde fiul adolescent şi fiica de opt ani merg 

la câmp şi muncesc ca şi oamenii mari atunci când tatăl se îmbolnăveşte. De altfel, în satul 

descris de Marin Preda oamenii nu așteaptă rezolvarea problemelor de către alții, ci se luptă 

pentru drepturile lor și își fac singuri dreptate. Băiatul lui Țugurlan, venit bătut acasă, este 

îndemnat de tată să meargă să le spargă și el capul, iar Niculaie Moromete este pus de Achim, 

fratele mai mare, să se bată cu băiatul mai mare care îl lovise; Polina, fata lui Bălosu, nu acceptă 

hotărârea tatălui de a nu-i da zestre pentru că s-a măritat cu un flăcău sărac şi merge pe câmp să 

adune roadele muncii ei de pe pământul tatălui. 

În concluzie, imaginea familiei surprinse în cele două romane aduce în centrul atenţiei 

ipostaze diferite ale acesteia, pe deplin justificate ţinând cont că acţiunea romanelor este plasată 

în perioade diferite de timp, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, respectiv perioada 

interbelică, cu câţiva ani înaintea celui de-al Doilea Război Mondial. Imaginea idilică a familiei 

din opera lui Creangă este rezultatul faptului că „Amintiri din copilărie‖ este operă de maturitate, 

autorul re-creează, re-imaginează copilăria şi satul, nu aşa cum au fost ele în realitate, ci aşa cum 

ar fi trebuit să fie pentru toţi copiii lumii. Pe de altă parte, Marin Preda prezintă o ipostază 

extrem de realistă a familiei, o imagine complexă a acesteia, o familie în care îşi fac loc 

neînţelegerile, certurile, ura şi duşmănia. Pe fondul unui timp istoric zbuciumat, schimbările din 

lumea satului tradiţional aduc prefaceri şi în relaţiile de familie; aceasta se destramă, tot astfel 

cum o istorie nouă, violentă răstoarnă din temelii toate valorile satului tradiţional care se 

prăbuşeşte iremediabil. Totuşi, la început, când timpul pare foarte îngăduitor cu oamenii, aceştia 

îşi duc viaţa parcă după un anumit ritual, respectând obiceiurile şi tradiţia, bucurându-se de jocul 

căluşarilor în bătătura casei lui Bălosu, de spălatul picioarelor de Rusalii, de ceremonialul 

secerişului şi de prima pâine după seceriş, de serbarea sfârşitului de an şcolar. 
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OMUL, EPOCA ȘI OPERA LUI I. L. CARAGIALE 
 

Prof. Emil Corneliu Ninu 

 

Motto: ”…Nu ştiu, mă, când am  hârtia albă dinaintea ochilor, 

mă apucă aşa o ameţeală şi o spaimă. Mi se pare că e cineva în spatele 

meu, care-mi pune mâna pe umăr, poate chiar posteritatea, şi se uită cum 

scriu.” (Ion  Luca  Caragiale) 

Să fie, în frazele de mai sus, intuiţie, conştiinţa valorii sau certitudinea 

acelei ‖inteligenţi spăimântătoare‖ (Garabet Ibrăileanu), certitudine 

izvorâtă din sentimentul obsedant al răspunderii pentru cuvântul scris, 

pentru creaţie, rod al unor torturante eforturi? 

Oricum, posteritatea, pe care o simţea că-l ‖priveşte peste umăr‖, s-a 

uitat adânc şi în nenumărate rânduri la ceea ce a scris, l-a descoperit progresiv şi l-a simţit mereu 

actual şi necesar, considerându-l: ‖Cel mai mare creator de viaţă din întreaga noastră literatură‖ 

(Garabet Ibrăileanu), „un mare artist, creator al unei lumi totale, cu instituţiile şi limbajul ei, cu 

toate coardele vieţii umane, de la tragic şi până la grotesc‖ (George Călinescu). 

Şi superlativele exegezelor literare nu se opresc aici. Istorici şi critici literari, confraţi sau de 

peste hotare, contemporani scriitorului sau nouă, le adună, asemeni lui Mihail Ralea, într-o 

singură şi grăitoare concluzie: ‖Caragiale e unul din marii creatori comici al literaturii 

universale‖ (Mihail Ralea), concluzie subliniată cu strălucitoare distincţie şi de Şerban 

Cioculescu: ‖Posteritatea, faţă de asemenea scriitor, e o continuă replică cu jocu-i de oglinzi 

întors asupră-i, ca un omagiu de  reciprocitate‖.  

Indiferent de obiectivul urmărit, nu poţi cerceta opera lui Caragiale fără a încerca, cel puţin, să 

afli totul despre om, despre creator şi opera sa. Şi, cum nu poţi cuprinde totul, din ceea ce ai aflat 

cu greu poţi renunţa la ceva, într-atât de relevant este fiecare cuvînt, fiecare amănunt ce se leagă 

de  viaţa şi activitatea acestuia, pentru oricare din unghiurile de perspectivă din care vrei să-i 

priveşti opera. 

Zgârcit în date autobiografice, disociind arta de producător, socotea total nepotrivit amestecul 

cercetătorului în viaţa particulară a artistului: ‖…mărturisesc că nu înţeleg – îi scria lui Horea 

Petrea Petrescu, care-i cerea, în 1906, date biografice pentru teza de doctorat pe care o pregătea 

despre opera l. L. Caragiale – ce are a face familia mea, care nu e nobiliară, cu operele mele! Şi-

apoi eu socotesc că dumneata despre aceste opere vrei să faci un studiu critic de literatură şi artă, 

iar nu despre familia mea vreunul heraldic?‖ (Şerban Cioculescu) 

Ştim, totuşi, şi nu uităm când şi unde s-a născut şi cum a trăit. Şi mai ştim că obârşia-i era 

peninsulară, sudică, greacă, mai direct. Amănuntul e numai aparent neînsemnat: originea etnică 

furnizează sugestii temperamentale şi caracterologice cu răsfrângeri inerente asupra creaţiei. 

Lucru semnalat şi de doi mari esteticieni, precum Lucian Blaga şi George Călinescu. 

Astfel, în Spaţiul mioritic, Lucian Blaga îl situează pe Caragiale, care, prin spiritul său 

epigramatic, e peninsular, venind din sud, prin rasă, între cele două linii de influenţă culturală 

suportate de literatura noastră în veacul trecut: linia catalitică – de inducţiune germanică (Gh. 

Lazăr – M. Kogălniceanu – T. Maiorescu – M. Eminescu – G. Coşbuc) şi  linia modelatoare – de 
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inducţiune franceză (Gr. Alexandrescu - D. Bolintineanu - V. Alecsandri - Al. Macedonski). Iar 

G. Călinescu, în Specificul naţional, ultimul capitol al Istoriei sale, nota: ‖Cât despre Caragiale, 

el se află la marginea de jos (=sud) a rasei noastre: el este un balcanic traco-elin. El aduce 

sensibilitatea deosebită, iubirea de aglomerare citadină, spiritul critic exagerat, zeflemist, 

preocuparea de politică, apetiţia spre o culturalitate maximă, cunoaşterea de oameni, mimica 

repede, teatralitatea, oratoria. Acestea nu sunt elemente dincolo de sufletul nostru, ci numai 

laterale. De aceea, Caragiale ne-a îngroşat o notă pe care noi o aveam de pe vremea 

întrepătrunderii, prin Sciţia Minor şi Tracia, cu sufletul elin. Probabil că Mitică getic exista la 

Tomis‖.  

Superbă caracterizare genetică a celui mai mare neconformist dintre marii noştri scriitori, 

care, declarându-se cu cinism plebeu, autodidact, cu numai patru clase primare (făcuse, totuşi, 

gimnaziul la Ploieşti, fiind printre elevii fruntaşi), histrion, zeflemist, nu uita să noteze, în schiţa 

Gran Hotel <<Victoria Română>>: ‖Simt enorm şi văd monstruos.‖ Discutată, interpretată şi 

parainterpretată, declaraţia rămâne un fel de deviză-profesiune de credinţă a celui care n-a încetat 

niciodată să descopere şi să ridiculizeze, până la caricatură, prostia pretenţioasă, găunoasă, 

impostura gălăgioasă şi plină de sine, patriotismul fals, de cafenea, vanitatea, complicitatea şi 

conştiinţa tranzacţională, egoismul şi amoralitatea. Şi, îndeosebi, pseudocultura afişată de clasa 

socială în devenire, burghezia, al cărei duşman neîmpăcat a fost toată viaţa. Şi, pentru că, aşa 

cum avea să declare: ‖nimic nu arde pe ticăloşi mai rău ca râsul‖ (I. L. Caragiale), replică prin 

care, notează Ştefan Cazimir, „o însemnată dimensiune a edificiului caragialesc îşi dobândeşte 

epigraful ideal‖, alege, ca armă de luptă împotriva acestei lumi, râsul, ca o expresie a celei mai 

necruţătoare ironii şi satire sociale. 

Scriitor citadin, Caragiale a reconstituit, cu o inegalabilă intuiţie şi într-o viziune realistă, 

societatea română dintr-o epocă de criză evolutivă. El a aruncat asupra societăţii noastre din 

ultimul sfert al secolului al XIX-lea o privire sigură, pătrunzătoare, necruţătoare, asemenea unui 

mare istoric: ‖sintetizând, în câteva personaje şi câteva evenimente caracteristice, categoriile 

sociale, stările sufleteşti şi întîmplările produse de introducerea civilizaţiei apusene la noi, el a 

istorisit, a criticat şi a explicat întreaga viaţă a epocii de care s-a ocupat‖ (Garabet Ibrăileanu).  

Ne aflăm la începutul anilor 1870. Perioada de ‖carnaval de tranziţie‖ trecuse. Avuseseră loc 

Revoluţia de la 1848 şi Unirea Principatelor. Dar se produseseră şi deformările succesive ale 

ideilor paşoptiste, în spiritul cărora se născuse, fusese educat, trăise şi crezuse scriitorul. 

‖Revoluţia de la 1848 – remarca Pompiliu Constantinescu – au făcut-o câţiva ideologi 

generoşi. Unii au fost martiri iluminaţi de un destin istoric al neamului, ca Nicolae Bălcescu, 

câţiva au fost gazetari de temperament, ca Ion Heliade Rădulescu şi C.A. Rosetti, alţii abile 

spirite diplomatice, ca Ion Ghica, alţii reformatori practici, ca Mihail Kogălniceanu. Adevăratul 

creator al instituţiilor democratice, adevăratul sprijinitor al burgheziei, pe care, conform celebrei 

formule (<<Îmbogăţiţi-vă!>>), o aduce viaţa socială şi politică este Ion Brătianu‖.  

Şi îndemnul liberalului a fost urmat. Instinctul de parvenire socială şi politică, al unei întregi 

pletore de orăşeni - mahalagii înstăriţi, mici târgoveţi, falange întregi de avocaţi, institutori, 

gazetari şi mici funcţionari - se va dezlănţui cu o forţă nebănuită. Ei, primii care răspunseseră 

chemărilor paşoptiste, se considerau naţiunea, poporul (‖boborul‖, cum zeflemisea de tânăr 

Caragiale, alcătuind din ei marea tagmă a ‖moftangiilor‖, disociaţi net de reprezentanţii adevăraţi 

ai poporului). Dar, uitând şi deformând nobilele idealuri, agitau, acum, groteşti şi caricaturale 
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lozinci liberale, o adevărată ‖beţie de cuvinte‖ şi principii demagogice, sub care se ascundeau 

egoismul, spoiala de cultură, falsul democratism, parvenitismul, abuzul şi amoralitatea. 

Inteligent până la graniţa neverosimilului, dotat cu un acut, lucid şi exact spirit de observaţie 

şi cu o vie intuiţie psihologică, Caragiale a înregistrat toată această mascaradă ilară a mahalalei 

ce se lupta să ajungă metropolă, toată această ‖comedie umană‖, însoţită de farsa constituţională 

şi demagogie avocăţească, reţinând esenţialul, surpinzând şi condensând caracteristicul, 

împletind cu  mare economie de mijloace, comedia de moravuri cu cea de caracter, creând, cu o 

rară obiectivitate, o întreagă tipologie umană, totul într-o operă realistă, vie şi actuală oricând, în 

care ‖monstruosul unei epoci a fost turnat în bronz‖. Era, de altfel, şi intenţia scriitorului, care 

nota, într-un articol din 1897: ‖Genuri literare, ca satira, teatrul, romanul, întipăresc spre păstrare 

fizionomia socială a deosebitelor epoce‖.  

N-a scris mult. Proverbiala-i lene, despre care, cu mai mult sau mai puţină răutate, au discutat 

contemporanii, lipsa de răgaz sau oboseala, invocate de unii istorici literari, sunt cauze de ordin 

subiectiv. Adevărul trebuie căutat în probitatea profesională, în nobilul obicei de a nu se repeta, 

în acel obsedant imperativ care-i caracterizează întreaga operă, de a găsi cuvântul şi forma 

potrivită ideii ce o avea de transmis. Aşa cum, potrivit lui Paul Zarifopol, mărturisea undeva: 

‖Nu de dragul cuvintelor am căutat anume să născocesc o povestire. Eu de hatârul povestirii caut 

într-adins cuvinte". Se pare că făcea parte din acei scriitori pe care, cum remarca Ibrăileanu, 

‖condeiul îi paralizează. Noi credem că ceea ce a scris e, pe de o parte, prea puţin din ceea ce 

avea de imaginat şi, pe de altă parte, inferior imaginii din minte‖.  

Lucra încet, minuţios, cu conştiinţa deplină a demersului, la tensiunea artistică pe care numai 

talentul adevărat o poate da. ‖Să nu umpli lumea largă cu o operă – îi scria lui Mihail 

Dragomirescu –, ci o operă strâmtă să o umpli cu lumea; fiindcă o operă trebuie să trăiască în 

lung şi nu în larg, ca raza care pătrunde drept înainte, nu ca un balon cu iluminaţie ce se umflă în 

lături‖ (I. L. Caragiale). Cât despre talent, era singura calitate pe care o recunoştea unui creator, 

ignorând orientările estetice ale ‖artei cu tendinţă‖ sau cele ale ‖artei pentru artă‖. Astfel, 

comentând autograful pe care Gherea i-l scrisese pe volumul al treilea din Critice: ‖Iubitului meu 

adversar politic şi literar‖, Caragiale refuză a fi considerat adversarul politic al lui Gherea, 

‖fiindcă eu nu fac politică şi cred că bine fac – politica e terenul faptei, nu al teoriei. Adversar 

literar iarăşi nu pot să fiu, oricât de puţin talent aş avea eu însumi. Gherea ştie bine că pentru 

mine nu pot încăpea nici sistemă, nici opinie, nici tendinţă, nici morală; nu poate încăpea decât 

numai şi numai talent‖.  

Şi talent a avut cu carul. Stă mărturie întreaga-i  operă, scrisă pe parcursul a aproape 40 de 

ani.  

O încercare de periodizare întâmpină oarecare greutăţi. Distingem, totuşi, patru etape ale 

creaţiei: 

I. 1873-1878 – perioada de debut: gazetărie, pamflete, ‖gogoşi‖, foiletoane, articole, poezii; 

II. 1878- 1890 – teatru; 

III.1890-1901 – schiţe, momente, nuvele; 

IV. 1901-1912 – nuvele, povestiri, basme, pamfletul 1907. Din primăvară până-n toamnă.    

Prima perioadă corespunde anilor uceniciei literare. Tânărul care avansase în vârstă avusese 

de optat între avocatură şi literatură şi alesese. După un scurt interludiu teatral, pe care-l vom 

găsi consemnat în Carnetul unui vechi sufleur  (pentru că a fost şi sufleur, şi copist, şi traducător, 

în teatru), iată-l debutând, în 1873, în Ghimpele, cu versuri şi cronici în proză: literare, fanteziste, 
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sentimentale. După mai multe colaborări pe la diverse reviste umoristice, scoate, în 1877, 

Claponul, unde, ca redactor şi colaborator unic, publică parodii, ‖gogoşi‖ şi schiţe. Vom găsi, în 

acestea, primele tipuri şi situaţii caragialeşti. Astfel, Smotocea şi Cotocea îi prefigurează pe 

Lache şi Mache, de mai târziu, iar schiţa Cetăţeanul Ghiţă Calup cuprinde în germene 

anecdotica Nopţii furtunoase. 

Cum talentul nu-l dezminte, tonul primelor încercări diferă de producţia bogată, dar de gust 

îndoielnic, a gazetelor vremii, deşi contactul nu e neapărat benefic. Umbre trivial histrionice şi, 

mai ales, gustul pentru calambur, pe care le vom mai întâlni, sunt, în parte, datorate şi 

reminiscenţelor din această perioadă de formare. Dar mai importante sunt, în aceşti ani, articolele 

de critică teatrală şi, îndeosebi, cel din 1878: Cercetare critică asupra teatrului românesc, în 

care denunţă, cu severitate şi cu o limpezime precoce, principalele racile ale teatrului românesc 

din epocă: lipsa unei competente critici dramatice şi, mai ales, lipsa unui repertoriu original de 

valoare. Cu ironie şi vehemenţă, este denunţată moda localizărilor, autorii acestora fiind asemuiţi 

falsificatorilor de monede, care se numesc ‖în piaţă calpurzani, iar în artă plagiatori‖. 

Maturităţii criticului, care pleda pentru repertoriu original, îi urmează, în acelaşi an, debutul 

matur al dramaturgului, care citea, la banchetul din noiembrie al Junimii, comedia Noaptea 

furtunoasă sau nr. 9. 

Salutând, în 1901, în Zeflemeaua, apariţia volumului Momente, într-o elogioasă şi entuziastă 

inspiraţie, George Ranetti scria: ‖Nu Momente, maestre, ci Monumente trebuia să intitulezi acest 

minunat volum‖.  

Spontanul calambur va căpăta prin ani perenitate. Pentru că Momentele, dincolo de 

intrinsecile lor valori artistice, înseamnă, pentru proza noastră, poate chiar mai mult de cât au 

însemnat comediile lui Caragiale pentru teatru. Apariţia lor acum şi la nivelul unei strălucite 

maturităţi de creaţie coincide, aproape, cu naşterea speciei. Caragiale a definitivat genul, i-a dat o 

asemenea desăvârşire, încât schiţa umoristică de după el poartă, în genere, pecetea geniului 

comic caragialian. 

Descoperim, în lumea Momentelor şi schiţelor lui Caragiale, un univers uman de o infinită 

varietate, în care accentul cade pe orăşanul din toate păturile sociale burgheze, surprins în viaţa 

lui de zi cu zi, în condiţiile unei existenţe nivelatoare prin excelenţă, care, estompând până la 

dizolvare trăsăturile individuale, le accentuează pe cele ale grupului social. 

Dacă teatrul şi schiţele lui Caragiale se înscriu, prin excelenţă, în aria comicului, nuvelele, 

poveştile şi povestirile alcătuiesc o altă latură a creaţiei sale, în care tonurile se interferează. Apar 

influenţele naturaliste, intenţiile de mai adâncă analiză psihologică. Realul se împleteşte cu 

fantasticul, notele umoristice (în unele lucrări) nu dispar, dar îmbracă haine noi, fie prin 

simularea candorii şi perplexităţii, fie prin limbajul şi atmosfera pitoresc-balcanică. 

Diversitatea şi originalitatea operei sale îngreunează integrarea lui Caragiale în limitele unor 

orientări literare precise. S-a vorbit mult, mai ales de la Paul Zarifopol încoace, despre 

clasicismul lui Caragiale, majoritatea exegeţilor invocând clasicismul, ca gen proxim, şi 

realismul, ca nuanţă particulară. Şi se pare că aceasta este cea mai potrivită formulă asupra 

viziunii artistice a lui Caragiale. 

Când declara, potrivit consemnării lui Paul Zarifopol, ‖Sunt vechi, domnilor!‖, mărturisirea 

nu era doar un plus de argument în susţinerea, faţă de prieteni, a ideilor sale estetice, ci constituia 

aderenţa creatorului la cel puţin o parte din principiile clasicismului. Căci, dacă observaţia, 

intuiţia psihologică şi mijloacele de caracterizare a personajelor sunt realiste (‖realist-critice‖ le 
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consideră Mihail Ralea), practica artistică a lui Caragiale se desfăşoară într-un cadru vădit 

clasicizant. Se înscriu în acest cadru: -evidenta economie de mijloace (vezi numărul redus de 

personaje din teatru şi chiar din proză);  -capacitatea de a extrage esenţialul; -concentrarea în 

timp şi spaţiu (cu excepţia uneia sau a două schiţe) ş.a.    

Clasicismul scriitorului este subliniat, de asemenea, de apartenenţa sa la familia spirituală a 

moraliştilor, precum şi de grija pentru perfecţiunea artistică a creaţiei sale, pentru subordonarea 

a tot ceea ce ţine de tehnica teatrală, a semnificaţiei intenţiei artistice. La ‖unicul geometru al 

literaturii noastre‖, cum îl caracterizează George Călinescu, viziunea şi tehnica sunt lucrate până 

la cele mai mici amănunte, registrul comic urcă de la umilul quiproquo pînă la cele mai delicate 

nuanţe de comic lingvistic, cuvântul şi valenţele sale sunt stăpînite cu o precizie de virtuoz, iar 

observaţia de moravuri şi de caractere nu conţine nimic de prisos, nimic exagerat. 

Totul dă impresia unui edificiu artistic solid şi impresionant, în care diversitatea tipologiei 

sociale ce-l populează întregeşte viziunea sintetică a observaţiei realiste şi a cadrului clasicizant, 

în care evoluează eroul caragialian.   

 

 

DIMENSIUNEA MAGICĂ ÎN NUVELA „LA HANUL LUI MÂNJOALĂ” 

DE I. L. CARAGIALE 

 

Prof. Corina Mihalache 

 

Proza lui Caragiale are un caracter psihologic, autorul urmărind viaţa interioară a 

personajelor, trăirile şi emoţiile, gândurile şi sentimentele, reacţiile fiziologice, procesele 

alienării sufleteşti, morale, degradarea conştiinţei. 

Nuvelele sale pot fi împărţite în trei categorii: nuvele aflate între comic şi tragic („Două 

loturi‖, „Inspecţiune‖); nuvele fantastice („La hanul lui Mânjoală‖, „Kir Ianulea‖, „Abu Hasan‖, 

„Calul dracului‖); nuvele naturaliste („În vreme de război‖, „O făclie de Paşte‖, „Păcat‖). 

  „La hanul lui Mânjoală‖ este o nuvelă fantastică prin tehnica ambiguităţii, a echivocului, 

tenta enigmatică, prezenţa evenimentelor neobişnuite, alternarea planurilor real-ireal. Accentul 

nu cade atât asupra protagoniştilor, cât asupra atmosferei create, misterioasă, cu întâmplări 

neobişnuite. Nuvela are ca motiv central „magicul erotic (...) într-o compoziţie cu o artă atât de 

savantă, încât iluzia realului este perfectă” (Mihai Ungheanu). Opera se încadrează în 

fantasticul de tip folcloric, ca şi „Lostriţa‖ lui Vasile Voiculescu, autorul valorificând latura 

miraculoasă, magică, personajul fiind pus în legătură cu forţele demonice ale infernului, cu 

însuşi diavolul, duhul rău care tulbură conştiinţa umană. Echivocul, ambiguitatea se păstrează 

până la sfârşit, „transferând în real un fapt de magie vrăjitorească până la a-l crede o 

întâmplare banală” (Mihai Ungheanu). 

Încă de la început se remarcă o tentă enigmatică în prezentarea cocoanei Marghioala care 

este bănuită că ar umbla cu farmece. Astfel, călcarea hanului de către hoţi este pedepsită în mod 

malefic şi ciudat: unul dintre hoţi este atins inexplicabil de apoplexie, altul îşi pierde graiul, 

oamenii stăpânirii apar pe neaşteptate. Oamenii din comunitate exprimă păreri echivoce: fie 

Marghioala a găsit o comoară, fie umblă cu lucruri necurate, deoarece după moartea bărbatului a 

reuşit să achite datoriile şi să salveze hanul de la ruină. Însuşi numele „Mânjoală‖ este 
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semnificativ, provenind, probabil, din verbul „a mânji‖, „a murdări‖, „a păta‖, sugestie a 

ocupaţiilor necurate ale personajului. 

Eroul nuvelei, tânărul Fănică, personaj-narator, aflat în drum spre viitorul lui socru, 

pocovnicul Iordache, face popas la hanul Marghioalei, propunându-şi să rămână acolo doar o 

jumătate de ceas pentru odihnă. Se lasă însă vrăjit de hangiţă, de ochii ei „straşnici‖ şi pierde 

noţiunea timpului. Se poate presupune că practicile magice ale femeii care exercită asupra lui o 

atracţie ciudată acţionează cu acele forţe ale subconştientului, fiindu-i zădărnicită orice încercare 

de a se smulge din locul blestemat. 

Personajul ajunge astfel să petreacă la han mai multe ore, deşi observă lucruri 

neobişnuite: lipsa icoanelor, motivată de hangiţă prin faptul că nu vrea să aibă cari în casă; i se 

dă peste mână atunci când vrea să se închine înainte de masă; cotoiul pe care îl loveşte din 

întâmplare pare a se afla la ordinele Marghioalei. Când se hotărăşte totuşi să plece, îşi scoate 

calul din grajd şi se întoarce spre a-şi lua rămas bun, dar o găseşte pe femeie învârtindu-i căciula 

în mână şi uitându-se adânc în fundul ei.  

Pe drum simte o cumplită durere de cap, prins parcă într-o menghină de căciula vrăjită. 

Crede că a băut prea mult, se simte ameţit, îşi dă căciula jos şi îşi revine. Calul, la rândul lui, se 

poticneşte de mai multe ori şi, la un moment dat, nu vrea să meargă mai departe. Întâlneşte un 

ied negru, asemănător cotoiului de la han, îl pune în taşcă, dar îl pierde şi îl regăseşte mai târziu, 

revenit la hanul Mânjoloaiei. 

Drumul spre socrul său devine o învârtire în cerc, eroul rătăcind mai multe ceasuri şi în 

final trezindu-se tot în apropierea hanului, unde rămâne până este scos de acolo cu forţa de către 

socrul său. Tânărul fuge de la el de trei ori înainte de a se însura şi se întoarce la han, dar în cele 

din urmă este dus la un schit în munte, unde petrece patruzeci de zile în „post, mătănii şi 

molifte”, pleacă vindecat şi se însoară. 

Finalul nuvelei păstrează ambiguitatea prozei fantastice. După un timp, aflat la un pahar 

cu vin cu socrul său, află că hanul lui Mânjoală a ars până la temelii, prinzând-o „sub un 

morman uriaş de jăratic” şi pe coana Marghioala. Focul devine astfel un element purificator, 

regenerator, un simbol al îndepărtării răului, deoarece pocovnicul Iordache crede că „matracuca‖, 

dracul însuşi, şi-a primit pedeapsa cuvenită. 

La întrebarea lui Fănică, de unde ştie că era dracul, bătrânul îi spune că aceasta este „altă 

căciulă‖, adică altă poveste, semn că şi el, atunci când era tânăr, a trecut printr-o experienţă 

asemănătoare. 

Focul – ca şi apa, este unul dintre elementele primordiale ale genezei universului, 

aflându-se cu aceasta într-o permanentă opoziţie. Poate apărea în trei ipostaze diferite:  

 Focul sacru sau focul purificator; de origine celestă, fiind un simbol al puterii zeilor, o 

manifestare a acestora. În multe temple focul arde permanent în cinstea zeilor, flacăra din timpul 

Jocurilor Olimpice nu trebuie să se stingă, omagiu adus în mitologia greacă zeiţei Atena.  

 Focul uman sau al meşteşugurilor, atribuit zeilor metalurgiei sau fecundităţii, este focul 

prieten omului, furat de titanul Prometeu din Olimp şi adus oamenilor, faptă pentru care este 

crunt pedepsit. 

 Focul demonic sau focul mistuitor pus în relaţie cu capacitatea de a arde, de a mistui, de 

a distruge. În credinţele populare este un element malefic, lumea de dincolo, a morţilor fiind 

deseori văzută ca un spaţiu al acestui foc nimicitor. Faptul că personajul lui Caragiale piere în 



MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 1, ianuarie 2018 

 

 62 
 

incendiul care a ars hanul din temelii poate fi o sugestie a chinurilor iadului, care i-a absorbit 

sufletul după moarte. 

Aceeaşi simbolistică a focului apare şi la Slavici, în „Moara cu noroc‖, unde tot un 

incendiu devastator prinde sub dărâmăturile hanului trupurile neînsufleţite ale protagoniştilor, 

pedeapsă pentru încălcarea normelor morale, dar şi simbol al purificării, al curăţării locului de 

toate relele petrecute acolo. 

Labirintul – provine din mitologie unde avea ca funcţie închiderea în el a spiritelor rele 

sau drumul iniţiatic al dansurilor ritualice. În mitologia greacă motivul labirintului se leagă de 

Minotaurul regelui Minos din Creta şi de cei doi arhitecţi celebri, Dedal şi Icar, dar şi de 

povestea lui Tezeu, care urmează în labirint firul Ariadnei pentru a ucide Minotaurul.   

În Evul Mediu labirintul reprezenta simbolic drumul greu parcurs de om în aspiraţia lui 

către Dumnezeu. Folosit şi pentru distracţii, pentru diferite ritualuri sau pentru meditaţie, 

labirintul este astăzi un simbol prezent în toate artele, sugerând starea de confuzie, derută, 

pierderea lucidităţii şi a controlului.  

Structura labirintică poate fi identificată în nuvela lui Caragiale în drumul străbătut de 

personaj după ce pleacă de la han, drum care devine o învârtire în cerc. În mod asemănător, eroul 

basmului lui Creangă, Harap-Alb, se rătăceşte în pădurea-labirint, fiind un naiv, un inocent, un 

neiniţiat. 

Vrăjitoarea – termenul de vrăjitorie este folosit din cele mai vechi timpuri şi este asociat 

cu legătura malefică de alianţă cu necuratul, ceea ce determină pedepsirea celor care o practică şi 

salvarea sufletului păcătos prin arderea pe rug. În superstiţiile populare, vrăjitoarele sunt femei 

cu puteri magice, având capacitatea de a realiza vindecări miraculoase sau, dimpotrivă, de a 

aduce nenorociri. Obiecte asociate acestora devin nuielele rupte din gard, cozile de mătură, 

pisica neagră, iedul negru, dar şi diversele ierburi de leac.  

Ochii femeii care face vrăji devin şi ei o formă a ispitirii şi a vrăjirii, o modalitate de luare 

în stăpânire. În nuvela lui Caragiale ochii hangiţei apar permanent în replica lui Fănică: 

„Straşnici ochi ai, coană Marghioalo!" sau în privitul Mânjoloaiei în căciula stăpânită de puterea 

malefică a vrăjii.  

Icoanele – sunt simbolul credinţei omului în Dumnezeu, imagini ale libertăţii religioase, 

instrumente care asigură legătura omului cu Dumnezeu şi obiecte prin care harul dumnezeiesc se 

răsfrânge asupra omului. În nuvela „La hanul lui Mânjoală‖ se remarcă lipsa acestora de pe 

pereţii odăii albe în care hangiţa îl primeşte pe Fănică, semn al legăturii acesteia cu forţele 

necuratului.  

Cotoiul şi iedul (capra, ţapul) – sunt animale malefice, identificate cu Satana care apare 

de multe ori jumătate om, jumătate ţap, în timp ce pisicile apar adesea alături de vrăjitoare, în 

săvârşirea ritualurilor magice. Cotoiul negru şi iedul negru, variante ale maleficului, apar în 

nuvelă şi ca simbol cromatic, în contrast cu albul pereţilor.  

În „Bestiarul mitologic românesc‖ Mihai Coman aduce informaţii despre semnificaţia 

unor animale în credinţele populare româneşti: 

Fiind opusă oii, fiind opusă animalului „sfânt”, capra este, în mod firesc, o vieţuitoare 

blestemată, intim asociată forţelor malefice: „Dintre toate animalele e cea mai apropiată de 

diavol; el apare adesea sub înfăţişarea ei” (...) Menţinând identitatea fundamentală şi 

accentuând asupra diferenţei calitative, credinţele folclorice consideră capra drept oaia 

dracului. 
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Mâncând şoarecele, pisica s-a lăsat pătrunsă de substanţa „drăcească” (în mentalitatea 

populară şoarecele este o vietate distrugătoare, de aceea este considerat o creaţie şi o unealtă a 

dracului) şi s-a transformat, pe nesimţite, într-o vieţuitoare consacrată dracului: „Iar Satana 

ieşi din mâţă numai scântei prin porii ei. Şi de-atunci mâţa prinde şoareci şi-i mănâncă, iar 

când o freci pe spate, lasă scântei”.  

 G. Călinescu afirma despre această nuvelă: În „La hanul lui Mânjoală”, nuvelă foarte 

imitată în spiritul ei de prozatorii următori, miraculosul formează sâmburele însuşi (...) 

Dragostea de vădană care ameţeşte pe tineri e pusă în legătură cu puterile infernale, 

Mânjoloaia, hangiţa, cu diavolul.  

 

„MOARA CU NOROC” DE IOAN SLAVICI – prezentare generală 

Prof. Corina Mihalache 

 

I. ÎNCADRAREA AUTORULUI / A OPEREI  

Ioan Slavici face parte din Epoca Marilor Clasici, fiind un reprezentant al realismului 

obiectiv în literatura noastră, bazat pe descrierea vieții sociale, creator al romanului și al 

nuvelei realiste psihologice. 

La baza concepției sale despre artă se află un cod de conduită morală, bazat pe echilibru, 

hărnicie, cinste, înțelepciune, omenie, cumpătare, stăpânire de sine, bine, adevăr etc., Slavici 

fiind un scriitor moralist. 

„Moara cu noroc‖ este o nuvelă realistă prin: înclinația spre descrierea vieții sociale, 

obiectivitatea și spiritul critic al naratorului, verosimilitatea faptelor și întâmplărilor; o nuvelă 

psihologică, întrucât urmărește trăirile, frământările interioare ale personajului principal, 

dezumanizarea sub presiunea unei forțe devastatoare, astfel conflictul interior/psihologic fiind 

amplificat, susținându-l și motivându-l pe cel exterior; o nuvelă cu un caracter moralizator, 

prin destinul tragic al personajelor, sancționate exemplar, conform normelor morale. 

II. SEMNIFICAŢIA TITLULUI 

Titlul este simbolic și ironic: „norocul‖, material, este condiționat de implicarea 

personajului în lucruri necinstite; „moara‖ devine un simbol al „măcinării‖ destinelor, vieților; 

este, de fapt, „moara fără noroc‖, moara nefericirii și a dramelor sufletești. 

III. TEMA /TEMELE OPEREI 

Tema generală a nuvelei o constituie viața satului ardelenesc în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea. Ca temă principală apar setea de îmbogățire și efectele ei catastrofale: 

dezumanizarea, degradarea morală; tema parvenirii, a acumulării materiale. Totodată, apar 

ca subteme familia şi iubirea. 

IV. STRUCTURA 

Nuvela se structurează în 17 capitole; primul și ultimul capitol funcționează ca un prolog, 

respectiv, epilog. Prologul anunță tema și conturează conflictul; epilogul are un caracter 

conclusiv, subliniază ideea centrală și mesajul operei. 

  Construcția este simetrică: incipitul și finalul sunt marcate de vorbele bătrânei („Omul 

să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face 
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fericit”; „Simțeam eu că nu are să fie bine …, dar așa le-a fost data!”), astfel asigurându-se 

unitatea operei. 

  Conflictele pot fi: exterior, constând în confruntarea dintre Ghiță și Lică sămădăul; 

interior /psihologic, dezvoltat de frământările sufletești ale lui Ghiță care este pus într-o situație 

limită, aceea de a alege între cinste și lăcomie; conflictul interior este susţinut şi motivat de 

acela exterior; latent – între mentalitatea bătrânei, conservatoare, conform căreia omul nu 

trebuie să pună banul mai presus de liniștea familiei, și mentalitatea lui Ghiță, predispus spre 

aventură și câștig. 

Naratorul este obiectiv, sobru, impersonal, neutru, nu se implică afectiv în faptele 

prezentate; narațiunea se face la persoana a III-a, cu respectarea cronologiei evenimentelor; 

perspectiva narativă este obiectivă. 

V. SUBIECTUL 

Momentele subiectului: 

  Expozițiunea marchează locul şi timpul acţiunii, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 

în zona Aradului, pe lângă orășelul Ineu, în afara satului, la o răscruce de drumuri, în calea 

turmelor de porci; hotărârea lui Ghiță de a arenda cârciuma de la Moara cu noroc. Intriga este 

declanșată de apariția lui Lică și stabilirea raporturilor dintre ei, stăpân-slugă. Momente 

importante în desfăşurarea acțiunii sunt: implicarea lui Ghiță în afacerile necinstite ale lui 

Lică; înstrăinarea de familie; prietenia cu Pintea; procesul lui Lică; problemele de conștiință, 

dezumanizarea; hotărârea de a-l demasca. Punctul culminant este reprezentat d eultima treaptă 

a degradării morale, uciderea Anei. Deznodământul constă în moartea lui Ghiță și a lui Lică, 

atinși de două patimi devastatoare (banul și orgoliul); incendiul/ focul cu efect purificator. 

VI. PERSONAJELE 

Personajele sunt complexe, verosimile, manifestându-se în împrejurările în care le pune 

viața. Se comportă ca niște ființe reale, având însușiri diferite, pozitive și negative, calități și 

defecte: voință sau slăbiciune, hotărâri și ezitări, momente de iubire și de ură etc. Accentul cade 

pe trăsăturile morale, cele fizice fiind abia schițate. 

  Pot fi: mobile/dinamice/rotunde (au o psihologie surprinzătoare, imprevizibilă, se 

schimbă pe parcursul acțiunii – Ghiță, Ana); statice/imobile/plate (rămân neschimbate, egale cu 

sine – Lică, Pintea, bătrâna). 

  Ghiță este un personaj realist, un erou tipic pus în situații tipice. Este caracterizat mai 

mult indirect, prin faptele, gesturile, reacțiile, comportamentul său, dar și direct, monologul 

interior evidențiind autocaracterizarea. 

  Statutul său inițial este acela de cizmar sărac, harnic, cinstit, dar complexat de sărăcie. 

  Momente semnificative în evoluția sa din care reies trăsături fundamentale sunt: 

atitudinea din prolog, când dorește bunăstarea familiei prin arendarea cârciumii, dar ignoră 

vorbele bătrânei și dictonul popular „banul este ochiul dracului‖; prima întâlnire cu Lică și 

încercarea de a-i rezista; măsurile de apărare pe care le întreprinde (îşi cumpără doi câini, două 

pistoale şi aduce o nouă slugă; lașitatea și lăcomia se dovedesc atunci când nu are curajul de a 

folosi pistoalele, câinii sunt îmblânziți de Lică); deși are un fond cinstit, nu poate rezista 

tentației banului, nu se poate despărți de câștigul de la cârciumă, devine lacom: „…vedea banii 

grămadă înaintea sa și i se împăienjeneau parcă ochii; de dragul acestui câștig ar fi fost gata 

să-și pună pe un an, doi capul în primejdie”; procesul lui Lică şi mărturia mincinoasă depusă 

în favoarea acestuia; uciderea Anei și propria sa moarte. 
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  Treptat se înstrăinează de familie, relația cu Ana se alterează, devine duplicitar față de 

toți: „se făcuse de tot ursuz”; „Ana se simțea tot mai părăsită”; „Ghiță parcă fugea de 

dânsa”; „El însuși se înstrăinase de dânsa”. Ana însăși ajunge să-l disprețuiască, apropiindu-

se de Lică: „Tu ești om, Lică, iar Ghiță nu e decât o muiere îmbrăcată în haine bărbătești”. 

  Are trecătoare mustrări de conștiință, caută motivații pentru faptele sale, văzându-se pe 

sine ca pe un om neputincios, o fire slabă, supusă destinului: „Sărmanilor mei copii, voi nu 

mai aveți … un tată om cinstit”; „Ei! Ce să-mi fac?... Așa m-a lăsat Dumnezeu! … Nici 

cocoșatul nu e însuși vinovat că are cocoașă în spinare!” 

  Gesturile, atitudinile sale trădează o stare de nesiguranță, de teamă, de suspiciune. 

  Drama sa interioară este provocată de confruntarea dintre fondul cinstit, bun și ispita 

îmbogățirii; se lasă la voia întâmplării, dorind „să pară om cinstit, dar să fie și prieten cu 

Lică”. 

  Ghiţă nu este un om de acțiune, puternic, cu sânge rece, și nici un parvenit, un om 

ambițios, care calculează totul, ci mai degrabă un om slab, lipsit de curaj, de aici prăbușirea sa 

morală inevitabilă, previzibilă. 

  O folosește pe Ana ca momeală pentru a se elibera de Lică, ea fiind ultima sa vanitate, 

ultimul lucru de valoare, iubirea pe care o sacrifică pentru că nu mai poate ieși din dilema 

morală în care a intrat. 

  Lică este un personaj construit în spirit romantic, din „umbre și lumini”, o 

personalitate malefică, un geniu al răului, cu efecte catastrofale asupra vieții celor din jur. 

  Misterios, seducător, iubește aventura, neprevăzutul și nu se dă înapoi de la nimic pentru 

a-și atinge scopul (minciună, furt, înșelăciune, crimă). Trăsătura dominantă este orgoliul, îi 

place să stăpânească totul și, mai ales, pe oameni, pe care vrea să-i vindece de slăbiciuni. 

  Este omul fără suflet, fără lege și fără credință, fără scrupule când este vorba de propriile 

interese, arătându-se însă generos cu cei care-l ajută în afaceri, la petreceri vesel și bun. Este 

definit de dorința de putere, aventură, risc, primejdie, violență. 

  Exercită o dominație fascinantă asupra celor din jur, stăpânindu-i prin bici (simbol al 

puterii, dar și instrument al abuzului și al terorii), cuțit (apărător al vieții, dar și aducător de 

moarte), șerpar/ cingătoare/ brâu (putere, forță). 

  Este caracterizat mai mult indirect, dar și prin notațiile naratorului privind portretul său 

fizic, observațiile celorlalte personaje („Tu nu ești om, Lică, ci diavol” – Ghiță; „Lică e om rău 

și om primejdios” – Ana; „El are o slăbiciune, una singură: să facă, să se laude, să ție lumea 

de frică și cu toate aceste să râză și de dracul și de mumă-sa”) și autocaracterizare („Știu 

numai că mă aflam la strâmtoare când am ucis pe cel dintâi om… Apoi am ucis pe al doilea ca 

să mă mângâi de mustrările ce-mi făceam de cel dintâi”). 

  Ana, blândă, supusă, așezată, este un model de frumusețe feminină: „tânără și 

frumoasă”, „subțirică”, „sprintenă și mlădioasă”; o întruchipare a iubirii, a căldurii sufletești, 

devine victima propriilor ei slăbiciuni: pierderea simțului măsurii și al echilibrului. 

  Pintea este singurul egal al lui Lică, un dur ca și el; fost tovarăș de tâlhării și de 

închisoare cu acesta, are față de el o ură veche și vrea să se răzbune.  

  Bătrâna, personaj simbolic, exponentă a înțelepciunii populare și purtătoare a mesajului 

scriitorului, prevede nenorocirile ce vor urma dacă Ghiță pune banul mai presus de om. 

VII. CONCLUZII 
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„Moara cu noroc‖ este o „nuvelă solidă cu subiect de roman‖ (George Călinescu), dar 

rămâne o nuvelă prin numărul redus de personaje, prin construirea unui conflict linear, 

concentrat în jurul personajului principal, prin raportarea evenimentelor la o perioadă relativ 

scurtă de timp. 

  Construcția epică este una riguroasă, stilul sobru, concis, fără podoabe stilistice, viziunea 

realistă; neprevăzutul și ineditul alternează cu autenticul și senzaționalul. Slavici construiește 

personaje memorabile, implicate în stări conflictuale, concentrate în sfera conștiinței, bazate pe 

trăiri și emoții tensionate.Tensiunea dramatică este creată de dialog, monologul interior, analiza 

psihologică. 

 

MARA – PRIMA FEMEIE AFACERIST 

DIN LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prof. Corina Mihalache 

 

Romanul începe să se dezvolte ca specie a epicii în literatura română încă din perioada 

paşoptistă, prin încercările lui Mihail Kogălniceanu („Tainele inimei‖) sau Dimitrie Bolintineanu 

(„Manoil‖, „Elena‖), continuând cu Epoca Marilor Clasici, prin Mihai Eminescu („Geniu 

pustiu‖), Ion Creangă („Amintiri din copilărie‖) şi cu romanele de la sfârşitul sec. al XIX-lea – 

începutul sec. XX, Nicolae Filimon („Ciocoii vechi şi noi‖), Duiliu Zamfirescu (ciclul 

Comăneştenilor). 

În 1894 Ioan Slavici publică romanul „Mara‖, în revista „Vatra‖, iar în 1906 apare şi în 

volum, menţinând temele centrale ale operei sale, munca şi iubirea, două dintre coordonatele 

fundamentale ale existenţei umane. Noutatea romanului său constă în crearea unor personaje 

complexe, în introducerea analizei psihologice în tehnica narativă şi în descrierea realistă a 

târgului ardelenesc, depăşind astfel mediul rural şi apropiindu-se de lumea citadină. 

Din punct de vedere al tematicii şi al conţinutului, „Mara‖ este: un roman-frescă a 

târgului transilvănean la mijlocul sec. al XIX-lea, surprinzând, în mod realist, viaţa târgului în 

toate aspectele lui, social, economic, familial, tradiţiile şi obiceiurile, religia etc.; un roman 

social, evidenţiind lumea micilor meseriaşi, organizată în bresle, dar şi lumea intelectualilor; un 

roman psihologic, urmărind stările interioare, sentimentele, emoţiile, trăirile lăuntrice ale eroilor; 

un roman al destinelor individuale prin raportare la colectivitate, neînţelegerile fiind provocate 

de naţionalitate, religie, avere. 

Tema principală a romanului o constituie viaţa târgului ardelenesc la sfârşitul sec. al 

XIX-lea – începutul sec. XX, ca subteme apărând relaţia dintre părinţi şi copii / tema familiei, 

tema realizării umane, lupta pentru existenţă, competenţa într-o meserie, conflictul etnic, iubirea 

etc.  

Ca spaţiu pentru desfăşurarea acţiunii Slavici alege toposuri diferite, zona Aradului 

(Radna, Lipova, Arad), dar şi spaţii din afara ţării (Budapesta, Viena). 

Structurat în 21 de capitole, cu titluri sugestive („Sărăcuţii mamei‖, „Ispita‖, „Datoria‖, 

„Blestemul casei‖ etc.), acţiunea romanului se desfăşoară pe două nuclee epice: romanul Marei, 

al zgârceniei, al orgoliului şi al voinţei, şi romanul Persidei, al iubirii, al cuplului. 
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Prin personajele Mara şi Persida, Slavici prefigurează un nou tip de personaj feminin, 

femeia voluntară, asumată, rezistentă, tenace. Varietăţi ale acestui tip de personaj apar şi la 

Sadoveanu în romanul „Baltagul‖ sau la Nicolae Breban în „Drumul la zid‖. 

Deşi în opinia lui Nicolae Iorga romanul ar fi trebuit să se numească „Copiii Marei‖, 

Mara rămâne personajul principal, la care se raportează toate celelalte personaje, factorul de 

echilibru în roman. Văduvă a cizmarului Bârzovanu, precupeaţaă şi podăriţă la Radna Aradului, 

Mara vinde poame, peşte, cârnaţi şi turtă dulce, cărând zilnic coşurile cu marfă prin târguri, pieţe 

şi oriunde se află lume. Ea domină astfel întregul roman prin forţa ei, prin pregnanţa trăsăturilor 

de personalitate şi prin complexitate, fapt sugerat şi de portretul său fizic care evidenţiază 

masivitatea şi stabilitatea: 

 „Muiere mare, spătoasă, greoaie şi cu obrajii bătuţi de soare, de ploi şi de vânt, Mara 

stă ziua toată sub şatră, în dosul mesei pline de poame şi de turtă dulce”.  

„Femeia cu suflet de bărbat‖ (Elena Zaharia-Filipaş), energică, tare în faţa vieţii cu care 

se luptă cu o perseverenţă uriaşă, Mara vrea să-şi câştige un loc demn în lumea care judecă omul 

după avere. Cunoscând bine legile societăţii în care trăieşte, ea este conştientă că poate realiza 

mai mult şi poate accede pe o treaptă superioară în ierarhia socială, asigurând prosperitatea 

copiilor ei. Văduvă, cu doi copii de crescut, ea evoluează în două dimensiuni: iubirea pentru 

copii şi agonisirea de bani. 

Alcătuită, ca personaj, în spirit romantic, din lumini şi umbre, Mara are calităţi: este 

tânără, voinică, harnică, inteligentă, puternică, inventivă, adaptabilă, dar, în acelaşi timp, este 

dublată de defecte: zgârcenia, autoritatea exagerată, intoleranţa, lăcomia, orgoliul matern. 

Deşi are ceva avere (casă, vie, pământ), ea joacă rolul victimei, urmărindu-şi, de fapt, 

interesul, şi devine obsedată de strângerea banului. Este o femeie simplă, dar pricepută în afaceri. 

Astfel, adună bani în trei ciorapi („unul pentru zile de bătrâneţe şi pentru înmormântare, altul 

pentru Persida şi al treilea pentru Trică”), secvenţa devenind simbolică pentru echilibrul afectiv 

al Marei între dragostea pentru copii şi iubirea pentru bani. Totodată, atunci când vrea să 

arendeze podul de peste Mureş, Mara ia bani din ciorapul Persidei, dovedind astfel o anumită 

zgârcenie, vizibilă şi în gesturile care însoţesc punerea banilor la păstrare: 

„Când poate să pună florinul ea-l sărută, apoi rămâne aşa, singură, cu banii întinşi pe 

masă, stă pe gânduri şi începe în cele din urmă să plângă”. 

Îşi sporeşte capitalul arendând podul şi o pădure şi reduce cheltuielile la strictul necesar. 

Dă dovadă de inventivitate, trimiţând-o pe Persida la mănăstire şi asigurându-i educaţia fără prea 

mulţi bani, determinând-o pe Maica Aegidia s-o ţină aproape gratis, iar pe Trică, în loc să-l 

trimită la şcoală, îl dă ucenic la cojocarul Bocioacă, convingându-l pe acesta să plătească scutirea 

lui Trică din armată. În acelaşi timp, îşi învaţă copiii să ţină la bani, căci „banul, draga mamei 

(...), banul e mare putere, el deschide toate uşile şi strică toate legile...” 

Orgoliul personajului are două forme: al femeii văduve, dar mândre că şi-a făcut stare 

prin munca ei şi orgoliul matern: „Tot n-are nimeni copii ca mine”. De altfel, această afirmaţie 

plină de satisfacţie domină romanul şi apare ca un laitmotiv, determinând-o deseori să ierte 

greşelile copiilor. De aceea, ea nu se dezumanizează sub influenţa banului, ca Ghiţă din „Moara 

cu noroc‖, avariţia ei nu e paroxistică, ea este dublată de gesturi umane. Zgârcenia Marei este 

„rezultat al unei vieţi dure pe care femeia o foloseşte drept principala ei armă într-o lume pusă pe 

căpătuială...‖, afirmă Ion Rotaru. 
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Fire adaptabilă, energică, ea are capacitatea de a trece peste conflictele cu copiii care 

uneori îi nesocotesc voinţa (fuga Persidei cu Naţl, înrolarea lui Trică), punând pe primul plan 

imperativele realităţii şi nu principiile morale pe care copiii le nesocotesc. Deşi iniţial nu este de 

acord cu căsătoria Persidei cu Naţl, din cauza conflictului etnic şi religios („Neam de neamul 

meu – zice ea – nu şi-a schimbat sângele”), treptat devine îngăduitoare şi acceptă relaţiile de 

rudenie cu o familie de altă naţionalitate. 

Muncind pentru copii, Mara crede cu sinceritate că oamenii adevăraţi ies din copii răi ca 

ai ei, copii „zdrenţăroşi şi desculţi şi nepieptănaţi şi nespălaţi şi obraznici”, pe care ea îi 

consideră însă excepţionali. De aceea, unul dintre preceptele morale după care se ghidează Mara 

este acela că „e bine să fii om în lumea aceasta”. 

Un alt precept moral după care se conduce Mara în viaţă este că „omul are data lui, şi 

nici în bine, nici în rău nu poate să scape de ea; ce-ţi e scris are neapărat să ţi se întâmple; 

voinţa lui Dumnezeu nimeni nu poate s-o schimbe”. 

Mara ia viaţa aşa cum este, fiind considerată „viaţa însăşi, pătimaşă, puternică, rea, 

lacomă, generoasă, vorace şi darnică; animată de tensiunile cele mai obscure, dar şi îndrumată de 

elanurile cele mai nobile, neiertătoare, aspră, severă şi blândă‖ (Magdalena Popescu). 

„Mara e un caracter‖ bine determinat, o prezenţă covârşitoare pe tot parcursul acţiunii 

romanului, în timp ce Persida „e un destin‖, reprezentând o evoluţie de la adolescenţă la 

maturitate, ceea ce face din această operă un bildungsroman. Tânăra frumoasă şi delicată, 

îngenuncheată de greutăţile vieţii, devine o copie fidelă a mamei sale, tinerii repetând, în roman, 

destinul vârstnicilor. 

Pompiliu Marcea consideră că Mara are „o rară capacitate de a se chivernisi şi aceasta nu 

este în fond decât un mijloc de a învinge viaţa, un aspect al instinctului de conservare, care nu 

trebuie condamnat‖. 

George Călinescu identifică, de asemenea amestecul de zgârcenie şi dragoste care 

caracterizează acest personaj unic în literatura noastră: „Proporţia aceea de zgârcenie şi afecţiune 

maternă, de hotărâre bărbătească şi de sentiment al slăbiciunii e făcută cu o artă desăvârşită‖. 
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III. CURIOZITĂŢI DESPRE MARII CLASICI 

 

MIHAI EMINESCU 

 

1. A scris poezii până în ultimele clipe ale vieţii – în buzunarul halatului în care a murit 

i s-a găsit un carneţel, în care erau scrise ultimele sale poezii: „Viaţa” şi „Stele în cer”. 

2. A murit într-un halat ponosit, încuiat într-un salon – a decedat la ora 4.00 

dimineaţa în Sanatoriul de Boli Mintale al Doctorului Şuţu, de pe strada Plantelor din Bucureşti, 

pe un pat metalic, închis în ‖celula‖ sa din spital. Cu doar câteva minute înainte de a trece în 

nefiinţă, a vrut doar un pahar cu lapte şi sprijin moral. I-a şoptit medicului de gardă care-i băga 

prin vizetă paharul cu lapte: ‖Sunt năruit‖. S-a întins pe pat şi la scurt timp a murit. 

3. Muza din spatele poeziei “Pe lângă plopii fără soţ” – se pare că ar fi Cleopatra Leca 

Poenaru, fiica pictorului Constantin Lecca şi verişoara lui Caragiale. Strada pe care locuia 

aceasta era una cu plopi, pe care Eminescu i-a numărat şi a observat că îi dă un număr fără soţ. 

4. Îşi speria tatăl cu şerpi - În copilăria sa, obişnuia să îşi sperie tatăl într-un mod bizar. 

Mergea în pădure să prindă serpi şi-i punea de vii în apropierea casei sale. Apoi îşi chema tatăl să 

vadă ―ce pasăre a prins‖ şi stătea deoparte râzând când bărbatul dădea cu ochii de reptile. 

5. A urât matematica - ―N-ajunsesem nici la vârsta de douăzeci de ani să ştiu tabla 

pitagoreică, tocmai pentru că nu se pusese în joc judecata, ci memoria! Şi, deşi aveam o memorie 

fenomenală, numere nu puteam învăţa deloc pe de rost, întrucât îmi intrase în cap ideea că 

matematicile sunt ştiinţele cele mai grele de pe faţa pământului‖, se menţionează în ―Viaţa lui 

Mihai Eminescu‖, de George Călinescu. 

6. Pasionat de fotbal şi înot - Una dintre pasiunile sportive din tinereţea lui Eminescu a 

fost fotbalul. Cunoscuţii poetului spuneau că îi plăcea să joace fotbal şi că avea reale calităţi 

pentru jocul cu mingea. „Locuiam în strada Cuciur Mare (din Cernăuţi) şi înaintea locuinţei mele 

se întindea aşa-numita toloacă a oraşului, unde studenţii jucau adese în orele libere mingea. Şi 

Eminescu era adese printre noi şi juca mingea cu noi‖ (Teodor Ştefanelli). 

Cu toate acestea, sportul la care se spune cu siguranţă că Eminescu excela era înotul. 

Poetul era un foarte bun înotător, capabil chiar de mişcări acrobatice şi trucuri în apă. Şi-a făcut 

ucenicia de înotător scăldându-se în bălţile cu stuf de la Ipoteşti încă din fragedă copilărie. A 

continuat să înoate şi la Cernăuţi unde, spune Călinescu, şi-a făcut o formă fizică de invidiat. 

7. A vrut să se călugărească - Pe 23 iunie 1883, când poetul era „stricat cu toată lumea‖, 

ştiind că nu mai e cale de salvare pentru el şi când Maiorescu proiecta o viitoare „internare‖ la 

sanatoriu, Eminescu a dat semnalul călugăririi. „Foarte excitat, sentiment al personalităţii 

exagerat, vrea să se călugărească, dar să rămână în Bucureşti‖, scria eminescologul Theodor 

Codreanu în lucrarea sa ‖Eminescu şi mistica nebuniei‖. La ce mănăstire şi-ar fi dorit Eminescu 

să se călugărească, nu ştie însă nimeni. 

8. Citea cu voce tare - Eminescu citea cu glas tare ceea ce îi plăcea, mai ales poeziile. 

Când scria, se plimba prin cameră, declama, bătea cu pumnul în masă, făcea gălăgie şi se lua la 

harţă cu toată lumea care îl întrerupea. ‖Îi băteam în perete, el stingea lumânarea şi se liniştea, 

dar era de rea credinţă şi nu se culca. Aprindea din nou lampa şi începea să bodogănească. Mă 

sculam atunci, mă duceam la el şi îl rugam să mă lase să dorm. Eu eram din ce în ce mai stăruitor 
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şi el se făcea tot mai îndărătnic şi zicea că abuzez de afecţiunile lui şi-l terorizez‖, scria Ioan 

Slavici despre prietenul său din perioada în care convieţuiau.  

9. Se încuia în cameră, zile şi nopţi întregi, ca să citească - În zilele şi nopţile în care 

Eminescu se încuia în cameră pentru a citi, nimeni nu putea să-i tulbure liniştea. Uita noţiunea 

timpului şi mai ales a lucrurilor gospodăreşti. ‖Nu mai ajungea nimeni să-i dereticească sau să-i 

măture prin casă, nici să-i perie hainele sau să-i cureţe ghetele. Răpus de oboseală, el dormea 

adeseori îmbrăcat şi hainele i se jerpeleau, iar albitura rar primenită şi nelăută i se făcea cocoloş. 

Barba şi-o uita nerasă şi fiindcă-l supărau ţepii ei, lua briceagul şi pierdut în gânduri sau adâncit 

în lectură şi-o scotea fir cu fir încât îi rămâneau pete pete-n faţă. Când nu mai putea să o ducă 

aşa, schimba locuinţa, îşi cumpăra haine şi albituri noi, se rădea şi iar se simţea bine‖, mai 

povestea Slavici despre prietenul Eminescu. 

10. Salutul lui Eminescu: „Trăiască naţia!” - Cu oricine se întâlnea, Eminescu îl saluta 

cu „Trăiască naţia!‖. „Poetul era cunoscut ca fiind un patriot adevărat. Acest salut al său stârnea, 

de obicei, simpatia. Prietenii, când îl zăreau, obişnuiau să i-o ia înainte şi îi spuneau ei «Trăiască 

naţia!». El răspundea atunci răspicat: «Sus cu dânsa!». 

11. Sărăcia - În 1877, pe vremea când lucra la „Curierul de Iaşi‖, Mihai Eminescu 

răspundea scrisorii lui Ioan Slavici, care îi propusese să meargă de la Iaşi la Bucureşti, pentru a 

lucra la ziarul „Timpul‖, principalul organ de presă al Partidului Conservator. În răspunsul oferit 

lui Slavici, Eminescu se vaită de situaţia financiară. „N-am cu ce veni. Asta m-a făcut să-mi ţin 

gura până acuma. 100 de franci am pe lună. Din ce dracu’ să plec? Am şi bagaje. Cu ce să 

transport aceste roiuri de avere, mobilă în sensul larg al cuvântului? În acest sens îi scriu şi 

maestrului nostru: A nu munci şi a nu avea – just. A nu munci şi a avea – superb! A munci ca 

mine şi a nu avea – deplorabil! A munci şi a avea – just. Prin urmare, deja considerentul din 

urmă m-ar face să vin la Bucureşti pe aripile lui Aeolos (n.r.  zeul vânturilor în mitologia 

greacă). Aşadar, dă bani de drum şi vin!―, îi scria Eminescu lui Slavici. 

12. Fotografii - Cea mai cunoscută imagine a lui Mihai Eminescu este aceea dintr-o 

fotografie realizată pe când acesta avea 19 ani. Fotografia a fost realizată în 1869, în Piaţa Sf. 

Wenceslas din Praga, de către fotograful Jan Tomas. De altfel, există doar patru fotografii despre 

care se ştie cu siguranţă că îl reprezintă pe Mihai Eminescu. 

13. Asteroidul - Există un asteroid cu un diametru de 6 kilometri, care se numeşte 

Eminescu. Asteroidul 9495 Eminescu a fost descoperit în anul 1971 la Observatorul Palomar, 

California. La început, asteroidul s-a numit doar 9495. În 2000, declarat „anul Eminescu‖, 

Uniunea Astronomică Internaţională i-a atribuit asteroidului numele lui Mihai Eminescu. 

 

ION CREANGĂ 

 

1. A alcătuit unul dintre primele abecedare. Abecedarul sau a fost foarte apreciat în 

Moldova acelor vremuri. 

2. La început îl chema Ion Ştefănescu. Ulterior, şi-a schimbat numele în „Creangă‖ 

după numele mamei. 

3. Era un mare gurmand. În adolescenţă îi făcea curte unei fete de preot, deoarece 

aceasta îi dădea mere şi colivă. Mesele lui erau impresionante. Se spune că la o masă putea 

mânca: o mămăligă mare, un crap întreg, o oală de sarmale cu păsat şi o găină friptă. Îi plăceau 

foarte mult plăcintele „poale-n brâu‖. La toate acestea se adăugau vinul și cofița cu apă rece. 
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4. S-a însurat cu o fată de 15 ani. Deoarece nu putea fi preot fără să se însoare, el o 

găseşte pe fata părintelui Grigoriu. Aceasta l-a părăsit ulterior pentru un călugăr. 

5. Socrul său a încercat să-l sugrume, deoarece Creangă l-a acuzat că îl înşelase la 

zestre. 

6. Creangă îşi subestima operele şi era uimit că scrierile lui plac cititorilor. 

7. Este apreciat în cercul de prieteni pentru glumele sale. 

8. A fost dat afară din preoţie, deoarece a tras cu puşca după ciori în curtea bisericii şi 

avea o tunsoare rebelă. 

9. Se stinge din viaţă în acelaşi an ca şi prietenul său, Mihai Eminescu – 1889. 

 

ION LUCA CARAGIALE 

1. Aducerea trupului în ţară – La cinci luni după decesul său la Berlin trupul lui 

Caragiale este adus în ţară. Întrucât nimeni din familie nu a fost anunţat, în întâmpinarea corpului 

scriitorului nu a venit nimeni, iar vagonul de marfă în care a fost transportat a rătăcit timp de 

două săptămâni până a ajuns în Gara de Nord. La aniversarea centenarului naşterii lui Caragiale 

(1952), trupul a fost exhumat şi îngropat lângă Eminescu, pe Aleea Scriitorilor. De-a dreapta şi 

de-a stânga lui Eminescu se odihnesc Coşbuc şi Caragiale. Epitaful mormântului are următorul 

text: „Fii, să cultivaţi poporul! Că un pom fără rădăcini / Nu poate trăi―.  

2. A avut cinci copii - Primul copil al lui Caragiale s-a născut din relaţia acestuia cu o 

funcţionară de la Regia Monopolurilor. Este vorba despre Mateiu Caragiale (născut pe 12 martie 

1885), pe care Caragiale îl declară şi îl recunoaşte la oficiul stării civile. 

Cu Alexandrina Burelly, cu care s-a căsătorit a avut dpuă fete care au murit în copilărie, 

apoi un băiat, Luca Ion, mort la 28 de ani, şi o fată, Ecaterina (Logadi, născută în 1894, care a 

trăit aproape 90 de ani). 

3. Scurta carieră de politician - În 1908, Caragiale a participat la campania electorală a 

Partidului Conservator-Democrat, sperând că va obţine un loc de deputat. Nu a fost pus, însă, pe 

liste, astfel că s-a întors la Berlin. „Mă, ştiu că am avut de ce râde―, i-a spus Caragiale bunului 

său prieten Paul Zarifopol, eseist şi critic literar. 

4. Piesa neterminată - Stabilit la Berlin, Caragiale se apucă de scrierea piesei „Titircă, 

Sotirescu et Compania―, comedie în patru acte în care apar personaje din celelalte opere ale sale 

(Nae Ipingescu, Rică Venturiano, tante Zoe, acţiunea fiind o continuare a peripeţiilor acestora. 

Chiar dacă piesa a fost o preocupare importantă a ultimilor şapte ani de viaţă ai lui Caragiale, 

acesta nu a apucat să o termine. 

5. Scandalurile din familie – Relaţia cu fiul său, Mateiu, este una conflictuală, fiul 

desconsiderându-şi în permanenţă tatăl. Certurile se auzeau din stradă, cel care ceda primul fiind 

în permanenţă tatăl. Fiul, viitorul scriitor, dezvoltă astfel, în timp o personalitate imposibilă, fiind 

veşnic nefericit şi nemulţumit de condiţia sa. 

6. Premiantul care nu a terminat liceul. A fost premiant, dar nu a terminat niciodată 

liceul.  

7. Proprietar de berării - Din cauza problemelor financiare se vede nevoit să se apuce 

de negustorie. Deschide astfel, în 1901, vestita berărie „Gambrinus‖, în apropiere de Calea 

Victoriei. Ulterior, aceasta a fost mutată la parterul Hotelului „Cișmigiu‖. Aici veneau ziariști, 
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scriitori, politicieni și artiști. A mai avut o berărie pe strada Gabroveni („Mihalcea și Caragiale‖) 

și una la Bacău. 

8. A fost acuzat de plagiat atunci când a lansat „Năpasta‖, dar a câștigat procesul 

datorită avocatului său, Barbu Ștefănescu Delavrancea. 

9. Coleg de redacție cu Eminescu și Slavici. Ședințele erau aprinse, căci cei trei cu greu 

cădeau de acord asupra diferitelor chestiuni. Fiindcă era foarte critic cu sine, Caragiale a părăsit 

în scurt timp redacția, spunând că este incapabil să scrie la gazetă. Eminescu a încercat să-i 

spună să aibă răbdare, căci nu a dat tot ce avea mai bun. 

 

IOAN SLAVICI 

 

1. Slavici - „instrument de observaţie” a mediului rural (George Călinescu). Avea 

obsesia de a descrie cât mai bine, cât mai minuţios, detalii ale ţinutei eroilor săi, dar şi ale 

aspectului satului. 

2. A practicat un jurnalism cetăţenesc exemplar, extrem de tăios şi de eficient. 

Articolele sale l-au costat, însă. În Austro-Ungaria, a fost închis ca presupus naţionalist român. 

În România, a fost încătuşat pentru că a fost bănuit că e spion austro-ungar. Slavici a avut o 

adevărată „carieră‖ prin închisori străine şi româneşti, fiind închis de cinci ori. Slavici povesteşte 

toate aceste aventuri din viaţa sa de jurnalist în lucrarea memorialistică „Închisorile mele‖, 

publicată în 1920, cu cinci ani înainte de moarte. 

3. A călătorit enorm şi, peste tot, a stat în apropierea elitelor, fie ca susţinător, fie ca 

critic, dar mereu ca observator. A trecut prin Arad, Timişoara, Satu Mare, Pesta, Viena, 

Mănăstirea Putna, Oradea, Hinter-Bruhl, Iaşi, Măgurele, Mănăstirea Dealu, Mănăstirea Cozia, 

Bucureşti, Veneţia, Padova, Bologna, Udine, Genova, Ancona, Napoli, Roma, Sibiu, Vacz. În 

adolescenţă, a fost chiar protagonistul unei călătorii epice de şase săptămâni, pe jos, de la Satu 

Mare până acasă. 

4. Una dintre cele mai strânse prietenii a fost cea cu Gala Galaction. Acesta din urmă 

este autorul mesajului care se află şi acum pe crucea lui Slavici, la Panciu. „Primeşte, Doamne, 

în cămările drepţilor pe dreptul Ioan Slavici, care a trecut prin viaţă cu rară înţelepciune şi 

superioară îngăduinţă‖, e mesajul superb al acestuia, redat de preotul Ştefan St. Aga şi de 

profesoara Sevastiţa Aga în lucrarea „Biserica Parohială Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din oraşul 

Panciu, judeţul Vrancea‖. 

5. A vrut să fie înmormântat la Panciu, unde s-a retras în ultimii săi ani de viaţă, şi nu 

în localitatea natală, Şiria. „Vreau să fiu înmormântat în pământul plămădit cu sângele ostaşilor 

care au luptat pentru întregirea statală a neamului românesc făcând o liberă şi mare Românie‖, i-

a spus scriitorul, potrivit cărţii soţilor Aga, unei învăţătoare din Panciu, Elena Puşcă. 

6. A susţinut, alături de regele Carol I, neutralitatea României. Slavici nuanţa însă 

această neutralitate, susţinând că, în cazul unei iminente victorii ruseşti, România ar trebui să 

considere drept oportună intrarea în război de partea Puterilor Centrale. Anul 1916 avea să 

marcheze intrarea României în război, dar de partea Antantei. Slavici a fost imediat arestat şi 

întemniţat la fortul Domneşti. Manuscrisele i-au fost confiscate, iar un întreg roman, 

„Musculiţa‖, a fost pierdut pentru totdeauna. A fost eliberat la 28 septembrie, deoarece ancheta 

nu a evidenţiat „nimic compromiţător‖.  

7. Ultimul său roman, „Din păcat în păcat”, a rămas needitat. 
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IV. EMINESCU – AŞA CUM L-AU CUNOSCUT… 

 

ION CREANGĂ:  

“Vino, frate Mihai, vino, căci fără tine sunt străin” 

“Această epistolie ţi-o scriu în cerdacul unde de atâtea ori am stat împreună, 

unde mata, uitându-te pe cerul plin cu minunăţii, îmi povesteai atâtea lucruri 

frumoase…frumoase …” 

IOAN SLAVICI: 

“Stăpânit de o neastâmpărată sete de ştiinţă, el studia mereu, şi nu era nicio 

ramură de ştiinţă omenească, pe care nu ţinea s-o aprofundeze. Mereu se 

simţea om încă neisprăvit, mereu îşi dădea silinţa de a se desăvârşi sufleteşte…” 

ION LUCA CARAGIALE: 

“Era o frumuseţe! O figură clasică…o frunte înaltă şi senină, nişte ochi mari – la 

aceste ferestre ale sufletului se vedea că este cineva înăuntru…” 

TITU MAIORESCU: 

“Eminescu este un om al timpului modern, cultura lui individual stă la nivelul 

culturii europene de astăzi. Cunoscător al filozofiei, în special a lui Platon, Kant şi 

Schopenhauer, admirator al Vedelor, pasionat pentru operele poetice din toate 

timpurile, posedând ştiinţa celor publicate până astăzi în istoria şi limba română, 

el află în comoara ideilor material concret de unde să-şi formeze înalta 

abstracţiune, care în poezia lui deschide orizontul fără margini al gândirii 

omeneşti”. 

IACOB NEGRUZZI: 

“Văd un tânăr cu ochii vii şi visători totodată, cu părul lung, negru ce i se 

cobora aproape până la umeri, cu un zâmbet blând, melancolic, cu fruntea 

înaltă şi inteligentă … Cum l-am văzut, am avut convingerea că acesta este 

Eminescu”. 

MIHAIL PASCALY: 

“Eminescu era un tânăr foarte cult, foarte studios, cu minunate cunoştinţe de 

limba şi literatura română şi de literatură germană, laborios, activ, exact şi foarte 

prietenos”. 

ALEXANDRU VLAHUŢĂ: 

“Oameni ca Eminescu răsar la depărtări de veacuri în existenţa unui popor. 

Eminescu citea în original pe clasicii antici şi avea o evlavioasă admiraţie pentru 

operele lor mari, liniştite, perfecte”. 
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TEODOR STEFANELLI: 

“Eminescu era sfios de credeam că nu ştie să vorbească … Cea mai 

încântătoare muzică era pentru dânsul freamătul brădetului şi vâjâitul 

pârâului…” 

 

V. MARII CLASICI ÎN CONŞTIINŢA URMAŞILOR 

EMINESCU – ÎN CONŞTIINŢA URMAŞILOR 

 

TUDOR ARGHEZI: 

“Eminescu a fost ceea ce se cheamă un caracter. Nu a fost un oportunist. A fost 

om, om întreg. Într-altfel, nici nu putea să fie ce a fost şi ce este”. 

VICTOR EFTIMIU: 

“Cât aş fi vrut să-l cunosc pe Eminescu! Din cele povestite de oamenii care au 

stat în preajma lui, am înţeles că era un caracter drept, leal, profund onest, un 

suflet de elită, o inimă de aur, plin de naivitate, de încredere în oameni”. 

BOGDAN PETRICEICU HASDEU: 

“Eminescu a lăsat multe versuri admirabile, însă meritul lui cel covârşitor, un merit 

de principiu, este acela de a fi introdus în poezia românească adevărata 

cugetare ca fond şi adevărata artă ca formă”. 

GEORGE CĂLINESCU: 

“Nu nutrea nicio aspiraţie pentru sine, ci numai pentru poporul din care făcea 

parte, fiind prin aceasta mai mult un exponent decât un individ. Deoarece nu 

urmărea un folos propriu, ci unul social, n-avea însuşirile de a alerga repede pe 

treptele vieţii, spre a ieşi în fruntea scării, dar era cu atât mai îndârjit şi mai 

muşcător în lupta pentru idei”. 

EUGEN LOVINESCU: 

“După cum Titu Maiorescu e cea mai înaltă expresie a întregii ideologii junimiste, 

M. Eminescu este expresia ei literară cea mai înaltă: ei sunt cariatidele, pe care 

se va sprijini în ochii posterităţii această mişcare unică în literatura noastră”. 

LUCIAN BLAGA: 

“Eminescu desăvârşeşte opera poetică a unui veac întreg, al cărui aluat atâţia 

l-au frământat, pregătindu-i drumul”. 
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IOAN ALEXANDRU: 

“A fost Eminescu fericit? – se întreba la sfârşitul vieţii poetului Titu Maiorescu şi nu 

putea să răspundă. (…) Mai scump ne este acest loc şi istoria şi absolutul 

românesc, toposul, timpul şi cerurile, în această patrie română după Eminescu şi 

de aceea fericitul Eminescu! Cel care a putut să ajungă în această poziţie 

cosmic rar de atins trebuie să fi fost fericit, este fericit în eternitate”. 

GARABET IBRĂILEANU: 

“Eminescu este unul din exemplarele cele mai splendide, pe care le-a produs 

umanitatea. Avem convingerea nestrămutată că, dacă mai trăia, sănătos, încă 

douăzeci de ani, el ar fi fost considerat, fără putinţă de contestare, ca unul din 

cei mai mari creatori de poezie din întreaga literatură a lumii. (Dacă Goethe s-

ar fi stins la treizeci şi trei de ani, ca Eminescu, Goethe nu ar exista)”. 

TUDOR VIANU: 

“Lectura lui Eminescu a fost, pentru toate generaţiile apărute de la moartea lui, 

un eveniment capital. Prin Eminescu, gândirea şi sensibilitatea românească au 

trăit o extindere a orizontului lumii, al cugetării şi al simţirii”. 

ADRIAN PĂUNESCU: 

“Poetul care dă personalitate limbii poporului său şi stabileşte un echilibru, de 

obicei imposibil, între ceea ce gândeşte şi ce vorbeşte acel popor (…), poetul 

care legiferează melancolia şi sacralizează dorul (…), poetul care îşi iubeşte 

patria şi se lasă pe sine moştenire ei (…), poetul care ne lasă şi astăzi datori 

către el cu o Doină şi cu atâtea alte fapte de cultură, poetul, aşa cum îl văd 

Românii, se numeşte Mihai Eminescu şi rămâne definitiv Poetul Naţional al 

Românilor. Fără Eminescu cultura română n-ar avea drapel”. 

MARIN SORESCU: 

“Avea vocaţia martiriului care intuieşte, caută roata şi se vâră sub ea, s-o ridice 

la buna funcţionare, ştiind din capul locului că nu e treaba unui singur individ şi 

că va fi strivit. Un icnet îngrozitor răzbate din cuvintele sale, opintite, un icnet ca 

sângele care te buşeşte, ori ca lacrima încremenită. De aceea scrierile-i sunt 

numai încordare a minţii sau descătuşare a inspiraţiei, ceea ce e aproape 

acelaşi lucru. La Eminescu de cele mai multe ori în cultura română încordarea 

minţii a atins fericirea exprimării. Nu mai găsim alt arc atât de uriaş şi de 

năzdrăvan şi de norocos în ţintire”. 

CONSTANTIN NOICA: 

“Când spunem Eminescu, închidem ochii. Este bine să-i deschidem”. 

NICHITA STĂNESCU: 

“România are o sută de poeţi buni, cincizeci de poeţi foarte buni, zece poeţi de 

geniu şi un singur EMINESCU”. 
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ION CREANGĂ – ÎN CONŞTIINŢA URMAŞILOR 

 

GARABET IBRĂILEANU:  

„În Creangã trãiesc credinţele, datinile, obiceiurile, limba, poezia, filosofia 

poporului. Povestea valoreazã cât valoreazã talentul celui care povesteşte. Şi 

Creangã a avut aşa de mare talent, încât în toate poveştile sale oamenii trãiesc 

cu o individualitate şi cu o putere de viaţã extraordinare”.   

IOAN SLAVICI:  

„Ceea ce l-a ridicat pe Ion Creangă în rândul marilor noştri scriitori e sinceritatea 

şi iubirea de adevăr cu care reproduce felul de a gândi şi de a simţi al poporului 

român, lipsa de-ncungiur cu care spune adevărul, pe care numai puţini îl ştiu 

atât de bine ca dânsul”.  

G. CĂLINESCU:  

„Creangă este o expresie monumentală a naturii umane în ipostaza ei istorică 

ce se numeşte poporul român, sau, mai simplu, e poporul român însuşi, surprins 

într-un moment de genială expansiune”. 

OVIDIU BÂRLEA:  

„Genul proxim al operei lui Creangă este povestea populară românească în 

haina ei moldovenească (...). Creangă face parte din aceeaşi familie cu 

povestitorii populari, de care totuşi se distanţează peste aşteptări: e fratele 

genial al acestora”.  

EUGEN SIMION:  

Ion Creangă - un scriitor „de mare clasă”, un „estet al filologiei”, e un moralist 

de tip clasic, „care nu se încurcă în nuanţe intermediare de tip etic: un personaj 

e ori de tot bun, ori de tot rău”. Criticul descoperă în Creangă „nu numai figura 

jovială, pe care am moştenit-o din interpretările anterioare, umoristul de 

calitate, ci şi un moralist foarte sever, cu cruzimi neaşteptate care, de multe ori, 

scapă la lectură pentru că sunt înfăţişate în stilul lui caracteristic”. 

POMPILIU CONSTANTINESCU 

 

"În Ion Creangă vedem astăzi pe primul romancier al literaturii noastre, pe primul 

creator de epos, nu în timpul istorico-literar, ci într-o durată spirituală, fiindcă 

romanul lui Filimon anticipează cu două decenii Amintirile”.  
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ION LUCA CARAGIALE – ÎN CONŞTIINŢA URMAŞILOR 

 

GEORGE CĂLINESCU:  

„Este la Caragiale un umor inefabil ca şi lirismul eminescian, independent de 

orice observaţie ori critică, constând în caragialism, adică într-o manieră proprie 

de a vorbi. Teatrul lui e plin de ecouri memorabile ce au asupra spectatorului 

efectul delirant pe care melodia operei italiene o are asupra publicului”. 

ŞERBAN CIOCULESCU:  

„Calitatea dominantă a lui Caragiale este inteligenţa. Cultivată, s-ar fi orientat 

către o disciplină intelectuală de specialitate. (...) Inteligenţa lui Caragiale se 

găsea însă pe tărâmul propriu, în intuirea oamenilor cu discrepanţe între 

aparenţă şi esenţă”. 

OCTAVIAN GOGA:  

 

“Noi care am avut norocul sã-l vedem si sã-l auzim vom rãmâne toatã viaţa 

stãpâniţi de senzaţia cã prin moartea lui Caragiale s-a deschis o prãpastie, s-a 

fãcut un gol în naturã, ca o perturbaţie cosmicã. Cu cât va trece vremea va 

creşte tot mai mult silueta şi vom rãmâne vrãjiţi de farmecul celui mai luminat 

creier românesc. (…) Se vor crea legende şi personalitatea lui va lua proporţii 

mitice. Generaţiile viitoare nici nu vor putea înţelege dacã din strãlucirea unei 

minţi s-au întruchipat vreodatã astfel de raze orbitoare”.  

 

POMPILIU CONSTANTINESCU:  

 

“Caragiale, prin materialul artistic, este, împreunã cu Ion Creangã, cel mai 

specific scriitor român”. 

ALEXANDRU PALEOLOGU:  

“Ca Socrate avea sentimentul că e inspirat şi cenzurat interior de un demon: 

ochiul eternităţii ce-i supraveghea din spate scrisul”.   

 

BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA: 

 

 „Caragiale a fost cel mai mare român din câți au ținut un condei în mână și o 

torță aprinsă în cealaltă mână. Condeiul a căzut, dar torța arde și nu se va 

stinge niciodată.” 
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MIHAIL SADOVEANU: 

 

 „Caragiale a însemnat o dungă mare și foarte luminoasă în literatura noastră 

contemporană; ea a rămas asupra noastră și va rămâne asupra tuturor 

generațiilor.” 

 

IOAN SLAVICI – ÎN CONŞTIINŢA URMAŞILOR 

 

MAGDALENA POPESCU:  

 

„ (...) opera lui Slavici pare a se înscrie cu precădere pe axa relaţie dintre 

literatură şi realitate (mesaj - obiect de referinţă). Inovaţiile lui tind spre o 

apropiere dintre realitate şi l iteratură şi, în acest sens, aparţin mai toate 

sferei de specificităţi prin care a fost descris discursul realist al secolului al 

XIX-lea”.  

 

ION VLAD: 

  

„Ioan Slavici t inde -  anunţând astfel  coordonate al e prozei 

trans i lvănene –  spre obiectivare epică, preferând nuvela, în timp 

ce povesti torul  optează, din raţiuni  cunoscute literaturii din Ardeal, 

spre explorarea surselor folclorice, de unde suita de poveşti a scriitorului". 

 

TUDOR VIANU:  

 

„Ceea ce apare ca nou ş i  fără asemănare în epoca începutur i lor 

lu i  este anal iza psihologică, pe care Slavici o practică într-un limbaj 

abstract (...). Dar cu aceste mijloace sărace izbuteşte Slavici să 

dea personagii lor lu i  o viaţă inter ioară, surprinsă într -o adâncime 

care nu-1 ispitise niciodată pe Creangă. Povestitorul vede oamenii lui 

dinlăuntru, în sentimentele sau în c r i z e l e  l o r  m or a l e ,  b a  c h i a r  î n  

p r o c e s e l e  l o r  i n te l e c tu a l e . . . ”   

 

NICOLAE MANOLESCU:  

 

„ ... la Slavici, se constituie o reprezentare complexă, tridimensională, a 

personajului ,  observat atent din mai mul te unghiur i ,  ceea ce 

impl ică o lungire a timpului de expunere”.  
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VI. POEZII DEDICATE LUI EMINESCU 

 

LUI EMINESCU 

DE ALEXANDRU VLAHUŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mă duc tot mai afund cu mintea 

În lumile de frumuseţi, 

Ce-au izvorât, eterni luceferi, 

Din noaptea tristei tale vieţi… 

 

Tot mai citesc măiastra-ţi carte, 

Deşi ţi-o ştiu pe dinafară: 

Parcă urmând şirul de slove 

Ce-a tale gânduri sămănară, 

Şi te-nţeleg – te simt aproape: 

Cu-aceeaşi suferinţă-n faţă, 

Cu ochii gânditori şi galeşi, 

Sătul de trudnica-ţi viaţă. 
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STATUII LUI EMINESCU 

DE MIHAI CODREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

În sufletul român adânc răsună 

Cântarea ta măreaţă şi duioasă; 

Ea-i diadema cea mai luminoasă, 

Ce neamul tău pe frunte va s-o pună. 

…Şi va-nfrunta a timpului furtună 

Şi-n veacuri va străbate glorioasă, - 

Deci e-ntruparea ta cea mai frumoasă 

Şi-ţi este cea mai nobilă cunună. 

Nu-ţi trebuie statui, nici osanale, 

Căci versul tău cel ferecat în zale 

Mai tare-i decât bronzul şi granitul… 

El e statuia vie-a-ntregii naţii 

Şi marmura-i dura-va-n nesfârşitul 

Atâtor viitoare generaţii! 



MEMENTO SCHOLARIUM – Nr. 1, ianuarie 2018 

 

 81 
 

INSCRIPŢIE PE AMFORA LUI 

DE TUDOR  ARGHEZI 

 

 

 

 

 

 

  

 

DUPĂ O CITIRE DIN EMINESCU 

DE ŞT. O. IOSIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Păşiţi încet cu grijă tăcută, feţii mei, 

Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei. 

Cel mai chemat s-aline, din toţi, şi cel mai teafăr 

Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr.” 

„Citesc... De sub o pleoapă nu o dată 

Îmi scapără în jos, pe-obrazul meu, 

O lacrimă... şi te citesc mereu 

Şi parcă te-aş citi întâia dată. 

O, numele tău sfânt poţi să ţi-l treci 

În cartea nemurirei necuprinse... 

Cât va mai izvodi glas omenesc, 

Un viers în dulcea limbă-armonioasă 

Din cea mai scundă şi-umilită casă 

A preamăritului grai românesc!” 
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LA BUSTUL LUI EMINESCU 

DE CINCINAT PAVELESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pădure! Ningi câteva frunze 

Pe fruntea-i de aramă rece. 

Tu, ce rămâi nepieritoare 

Ca geniul, când totul trece! 

Zi vântului să-i cânte doine 

De dragoste, sau haiduceşti 

Poetului ce-a fost mândria 

Gândirii noastre româneşti! 

Şi glasul lui să fie dulce... 

Măcar în lumea nefiinţei, 

Să-şi uite lungile lui chinuri 

Acest copil al suferinţei! 

Natura cel puţin mai blândă 

Ca umbra tragică să fie 

A celui ce-n eterne veacuri 

A prins eterna poezie! 

Şi stelele din golul serei 

Picând în jurul lui scântei, 

Să-i pară că iubirea moartă 

Îl mângâie cu ochii ei! 
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VII. EMINESCU VĂZUT DE POEŢII MANGALIEI 

 

TAINĂ DE LUMINĂ 

de Emilia Dabu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vine Eminescu dinspre Iaşi 

Ca o rană ninsă de-adevăr, 

Ne-njugăm la vise căruţaşi 

Să ne-adape cu-nfloriri de măr. 

 

Trece Eminescu ca o rugă. 

L-aţi întâmpinat cu bucurii, 

L-aţi oprit din drumu-i să se ducă, 

L-aţi cinstit cu-n cer de poezii. 

 

Trece Eminescu printre cei datori 

Şi l-am invitat stelar la masă, 

Căci în drumu-i viscolind ninsori 

Sufletele noastre îi sunt casă. 
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ZBORUL DINTÂI 

de Emilia Dabu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I se spunea Poetul. 

Cu ochi de stele grei, 

I se spunea Poetul 

Ninsorilor de tei. 

 

Şi universul însuşi 

Drept fiu îl ocrotea, 

I se spunea Poetul 

Şi România sa. 

 

În ţara lui de pace, 

În ţara lui de dor 

I se spunea iubire 

Şi taină, şi izvor. 

 

Rămâie veşnic tânăr 

Al poeziei domn, 

În mantia stelară, 

Tot mai frumos, mai OM. 

 

Iar când prin secoli trece 

Cum pasărea spre zbor,  

Noi suntem Eminescu, 

Trecut şi viitor. 
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MIHAI EMINESCU 

de Ana Ardeleanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost odată un poet 

Şi fi-va peste veacuri multe, 

Cu ochii mari şi visători, 

Ce codrii îi plăcea s-asculte. 

 

Se-ngândura şi,-nspre amurg, 

El sta la margine de lac, 

Privea cum luna se arată, 

Ca o Crăiasă în iatac. 

 

Privea romantic înspre zare, 

Cum trece timpu-n mii de clipe, 

Cum vremea se rostogoleşte 

Între-ale lumii largi aripe. 

 

El este Domnul Eminescu, 

Luceafărul iubirii noastre, 

Ce, din lumină, a ţesut 

Grădina florilor albastre. 
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EMINESCU. DOAR LUI 

de Ramona Mihaela Opriş 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sărut o frunte lată şi febrilă 

Şi străbătută de atâta glas, 

Născută din păduri şi din argilă, 

Ce-a provocat o stea la un popas. 
 

Ai preamărit, prin tine, un popor, 

Ce-acum îţi proslăveşte nemurirea. 

Deşi ai fost atins de-un singur dor 

Ai reuşit s-atingi nemărginirea. 
 

LA STEAUA ta mă-nclin adânc, 

Deşi DEPARTE SUNT DE TINE, 

CÂND AMINTIRILE… mă dor 

NUMAI POETUL mă alină în suspine. 
 

O STRADĂ PREA ÎNGUSTĂ ţi-a fost viaţa, 

Dar PESTE VÂRFURI tu te-ai înălţat 

Şi-ai reuşit să-nclini uşor balanţa, 

Salvând iubirea din amar păcat. 
 

Un singur gând de-al tău îmi e de-ajuns, 

DIN VALURILE VREMII… să te-ntorc, 

IUBIND ÎN TAINĂ să găsesc răspuns 

La tot ce e zadar şi muritor. 
 

Şi te iubesc, ţi-aş spune într-o zi,  

De n-ar fi împotriva firii, 

Un biet nătâng, tăcut şi aprig muritor 

Să creadă într-o stea a nemuririi. 
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CHIP RĂSĂRIT DIN PLOPI 

 

de Loredana Ionela Toader 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şi dacă lacrimi se preling 

Din mine, astăzi, poezie 

Îţi mulţumesc, dor de dincolo de timp 

Că te-ai sădit din neştiut 

Pe ramură de chip căzut. 
 

Auzi? Plopul ciocăne pe ritmul 

În care îţi sărut altarul. 

Auzi cum te îmbrăţişez frenetic 

Pe un cânt de cucuvea, 

Cum soarele îţi ceartă umbra 

Că nu stă deasupra mea? 
 

Copacul îmbătrânit de strofe 

Mă absoarbe în lumini 

Şi mă zboară către tine, 

Cel dintâi cer 

Ce-a crescut vreodată-n mine. 
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MAGUL CĂLĂTOR ÎN STELE 

 

de Emil Corneliu Ninu 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Motto: „În tării sta soarele în crugu-i       

 spre-a saluta planeții ...” (M. EMINESCU) 

 

Mai poate-acum cuvântul să ne-ndure, 

Inimi plăpânde, răsfirate-n haos, 

Hrănite, -n van, cu șoapte de pădure? 

Alean, balsam în al simțirii naos, 

Ivește roua în icoane pure!   

 

E vreme de-ntrebări făr-de răspuns ... 

Mai  lasă, Doamne, robii cercetării! 

Iscoada minții, sufletul ascuns 

Ne propulsează-n infinitul zării. 

E vreme de-ntrebări făr-de răspuns ... 

Stelare cruguri-s clipă amânării: 

Cum mirul, de pe fruntea sa, -i ajuns 

Un  geniu, prins-n brațele-așteptării? 
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GÂND DE LUMINĂ. LUI EMINESCU 

 

de Corina Mihalache 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se leapădă salcâmii de vântul înserării 

Şi valurile calme par stranii fiinţe vii, 

Te-ating şi te-nfioară adânc din taina mării 

Şi gândul blând alunecă în amintiri târzii.  

 

E-acelaşi loc în care cândva ai rătăcit. 

Sub razele duioase fierbinte fruntea ta 

S-a aplecat spre mare şi-apoi spre infinit, 

Învăluind iubirea-n ameţitoare stea. 

 

Te-alintă amintirea şi-ntâiul asfinţit 

Ce-a tulburat o viaţă de vise şi lumină. 

E-acelaşi loc în care cândva ai răsărit, 

Luceafăr al iubirii, pe bolta cea senină. 
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VIII. REBUSUL DIDACTIC 

MIHAI EMINESCU 

Prof. Emil Corneliu Ninu 

 

Orizontal: 1. „...faraonului Tlả‖, roman 

eminescian; „...Cupidon‖ (copil de casă). 2. 

„Ce-ți doresc eu ție, dulce... ‖ (art.); Edgar ... , 

unul dintre eminescologi. 3. Drum pe ocolite; 

„Trecut-au...‖ (neart.). 4. „Și prostaticele-i...și 

le umflă orișicine‖ („Scrisoarea I‖); interpreți 

ai „Colindelor‖ amintite de Eminescu. 5. 

„Minciuni și fraze-i totul ce...susține‖ (sing.); 

”M-a-ntrebat dacă nu mi-e frig când...cu apa 

lacrimei arsura.” (N. Stănescu). 6. „După 

Alecsandri și Eminescu, care au creat 

adevărata limbă poetică pentru lirica noastră, 

Vlahuță e demnul urmaș și...al lor...‖ (C.D. 

Gherea); „Eminescu era de astă dată tăcut și 

posomorât, vorbea foarte puțin și contradicția 

îl irita. În zadar l-am rugat să-mi mai...vreo 

poezie sau să mi-o citească.” (I.L. Caragiale, 

„În Nirvana”). 7. Vulcan sicilian; „...cu 

frunțile de gheață‖ (munții din „Împărat și 

proletar‖). 8. În această capitală, și-a potolit 

setea de cultură; conținut de haos; „C-un cer 

încărcat de mite asfințești din...în...‖ (epocă, în 

„Memento mori‖). 9. Primele într-o literă 

grecească; oaie asemănătoare celei țurcane 

(reg.); „...vede azi,...vede mâni‖. 10. Capodopera eminesciană. 11. Cum sunt trandafirii azvârliți 

de tineri, din versurile eminesciene („...Ca să iasă chipu-n față,/Trandafiri aruncă tineri‖); carte 

bătătoare de cărți (!). 12. „Ce-...doresc eu ție, dulce Românie‖; „ ... din trestii să apară‖; „Tu 

care treci prin lume străin și ...‖ („Întunericul și poetul‖; vremelnic). 

Vertical: 1. „La mormântul lui … Pumnul‖; dezvăluit pe neașteptate. 2. Cu ajutorul vocii; soiuri. 

3. „Ce e…?‖ (neart.); „Eminescu,…, Brâncuși‖ (N.Stănescu). 4. Amuletă; moșul ce ne mângâie 

genele. 5. „Trecut-au…‖ (neart.), pronume; a agresa. 6. Ceremonială; conținut de nufăr. 7. 

Preparat lactat; „Cu perdelele…‖. 8. Zeul solar egiptean; text atribuit unui autor fals. 9.Teoria 

„…suprapuse‖ (neart.) a susținut-o virulentul gazetar Eminescu; exclamație ce exprimă durerea. 

10. Se spune la despărțire; „Și pas cu pas pe urma ei/Alunecă-n…‖ („Luceafărul‖); mal răsturnat 

( !). 11. „Eminescu a iubit și a…ortodoxia.‖ (Zoe Dumitrescu-Bușulenga); pronumele cifrei 

latinești 6; „Să…privesc cu mult nesaț‖ („De ce nu-mi vii ?‖) 12. Societatea literară din Iași, unde 

a activat și Eminescu; „Și visează vis de aur,/Văi de umbre și miros,/Unde-n luncile de … 

,/Vântul cântă răcoros.‖ (M. Eminescu, „Visul unei flori‖).  
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ION CREANGĂ 

Prof. Emil Corneliu Ninu 

 

 

Orizontal: 1.Localitatea natală a lui Ion 

Creangă - 365 zile 2. Cuvinte scrise și 

pronunțate identic, dar cu înțelesuri distincte - 

Orașul „Junimii‖, la ale cărei ședințe și-a citit 

cea mai mare parte a operei sale 3. Copii 

asistați la naștere, de moașe - Strop 4. Miezul 

unei pere (!) - Unealta așchietoare a 

tâmplarului - Interjecție a durerii 5. Lumea 

plantelor 6. Notă etalon în muzică - Sigla 

județului cu capitala pe Bahlui - Lor - Exprimă 

tristețea și resemnarea 7. Primă cățelușă ce a 

zburat în Cosmos - Verb roman pentru opoziție 

8. Înconjur - Semne ale pășirii - Unitate de 

măsură a suprafețelor 9. Car mic - Monedă 

arabă 10. Gazul garant pentru aer pur - Portul 

undiței 11. Rămas acrișor 12. Se schimbă 

periodic, la fiecare 365 zile - Milostenie - „Et 

caetera‖ (abr.). 

 

Vertical: 1. „Creangă este un ... al nostru‖, 

afirma G. Ibrăileanu, referindu-se la rapsodul 

orb, autorul „Iliadei‖ și al „Odiseii‖ - 

Seminarul teologic urmat de Nică, după desființarea „Școlii de Catiheți‖ din Fălticeni 2. 

Provoacă râsul - În el, fierb păcătoșii din Iad 3. „... Ion Roată și Cuza-Vodă‖ - Neasemuiți 4. 

Evenimentul ce „fierbea‖ la Iași, avându-l ca protagonist pe Moș Ion Roată (neart.)  - Fruct 

comestibil de pădure, cuo  coajă tare și miez hrănitor 5. Neînțelegeri - Teme (!) 6. Prietenul iubit 

al povestitoruluit, „bădița Mihai‖ 7. Sud-est - Dete (!) - Transilvania, locul de obârșie al 

strămoșilor mamei, Smaranda Creanga 8. Înălțimea pe care trebuie s-o urce Dănilă Prepeleac și 

carul rămas fără boi - A nu sta locului 9. Bluzele frumoaselor de la țară - „Făcând mama un 

cuptior zdravăn de ... și plăcinte cu poalele-n brâu și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi 

tăvălindu-i prin unt, pe la prânzul cel mic cheamă pe mătușa Măriuca lui moș Andrei la noi.‖ 

(„Amintiri din copilărie‖) 9. Napi fără cap și coadă (!) - El ... tot ce-i spui. 11. Continent - A 

supăra (reg.) 12. „Moș ... Coțcariul‖, despre care G. Călinescu afirma că „e o capodoperă de 

gasconerie fină, de artă a aluziei şi a echivocului, cu numeroase simboluri erotice în text‖ . 
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ION  LUCA CARAGIALE 

Prof. Emil Corneliu Ninu 

 

         1.    2.     3.     4.     5.    6.     7.    8.     9.   10.  11.   12.       

Orizontal: 1. Tipul «demagogului latrans» 

- În Laos 2. Punere în circulaţie - Prelins, în 

sfârşit ! 3. Conu’ Fănică, prefect de judeţ - 

Unealtă casnică 4. Mai bine ca oriunde - A 

fărâmiţa 5. Un pic (pop.) - Dop - Grup de 

albine 6. Se trage la război - Supărat foc 

7. «Docomente» - Încăpere uriaşă 8. ... 

Caţavencu - Cupă - Beat, în fond ! 9. 

Articol numeral - Substanţă 10. Inşi  pe 

Lună - Sieşi 11. Locul unde comediile-s la 

ele acasă - Parte a unei piese 12. Tria (!) - 

Dărâmat. 

 

Vertical: 1. ...turmentat, un simpatic 

personaj 2. Prieteni, ca titlu al unei 

cunoscute schiţe- ..., om sucit 3. Editate - 

Apelativ popular masculin 4. Alipite - 

Ministerul Agriculturii şi al Alimentaţiei 5. 

Eroina unei Nopţi furtunoase - Fragment 6. 

Epoci - Radicalul lui Sotirescu&Co 7. 

Preţioase, cum sunt operele sale - Una 

neterminată ! 8. Acţiunea de a copili 9. La 

gard - Prevestesc ploaia - Măsură agrară 10. 

Anin - Sufix onomastic pentru Tip, Brânză, 

Ion, Popa ş.a. eroi caragialieni 11. 

Protagonista dramei Năpasta - Interjecţia 

sutei - Reflexiv în dativ 12. ...pierdută, 

capodopera dramaturgiei lui I.L.Caragiale. 
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IOAN  SLAVICI 

      Prof. Emil Corneliu Ninu 

 

 

Orizontal: 1. Nuvela Siminei, eroina de care 

se îndrăgostesc Iorgovan și argatul său, Șofron 2. 

Podgorie vestită din Moldova, vecină cu locul 

morții lui Ioan Slavici, Panciu (1848 - 1925) - 

Anșoa, fără cap și coadă (!) 3. Primejdie - ... 

Sămădăul, eroul malefic 4. Apel telefonic - 

Creație - Deci, așadar 5. Listă cu rubrici - Care 

inspiră teamă (fem. sg.) 6. Aceasta sau acesta 

(pop.) - Un con întors 7. Căsătorie - Hărnicuț, fără 

limite (!) 8. Dăruiți - Adept al lui Isus Hristos 9. 

Capă fără margini - Schimbă direcția navei 10. 

Unitate monetară în Iran și Arabia Saudită - Soția 

cârciumarului Ghiță, dintr-o cunoscută scriere a 

lui I. Slavici - Unitate agrară de măsură 11. 

Porțiune de uscat între ape 12. Membrii ..., 

societatea literară ieșeană, printre care s-a aflat și 

Ioan Slavici (genitiv-dativ sg.) - Emil ...,  poet 

clujean (1886-1954).  

 

Vertical: 1. Porecla preotului Trandafir, din 

nuvela cu același nume (2 cuv.) - Axul tijei 2. 

Romanul lui Garabet Ibrăileanu, marele critic 

literar interbelic - Uniunea Artiștilor Plastici din România 3. Statuia lui străjuiește Podul de la 

Cernavodă (neart.) - ... Agârbiceanu, alt mare prozator ardelan (1882-1963) 4. „... patria, ibi 

bene!‖ (lat.) - Orientală 5. A aduna roadele - „Halima‖ (fără coperte !), unul dintre primele 

romane populare  6. Sclavul frigian din antichitate, considerat a fi părintele fabulei - Cere (!)- 

Simbolul nichelului 7. Practicant al atletismului - „Cel din urmă ...‖, unul dintre romanele lu 

Slavici (pl.) 8. Unic, în esență (!) - Proza realistă a lui Ioan Slavici o continuă acest mare 

prozator ardelean, autor al unor capodopere, precum „Ion‖, „Răscoala‖, „Pădurea spânzuraților‖  

9. Un mal răsturnat - Nord-Sud - „... Baba‖ 10. Măsoară scurgerea vremurilor - Aliată - Cartea 

cărților de joc 11. A căuta insistent 12. Nuvela apreciată a fi „un western transilvan‖ (G. Gană). 
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SOLUŢIILE CAREURILOR 

Soluția careului MIHAI EMINESCU:  

AVATARII-PAJ-ROMANIA-PAPU-OCOLITURA-AN-NARI-URATORI- L-STAT-

UDAM—R-EMUL-ARATE-ETNA-ALPII-A-VIENA-AO-EV-EPS-TUSCA-IL-

LUCEAFARUL-A-ARUNCATI-ATU-TI-EA-EFEMER.   

Soluția careului ION CREANGĂ:  

HUMULESTI - AN - OMONIME - IASI - MOSITI - D - PIC - ER - RINDEA - AH - R - 

VEGETALA - LA - IS - LI - OF - S - LAICA - VETO - OCOL - URME - AR - CARUT - 

DINAR - OZON - PESCUIT - LASAT - ACID - A - ANI - MILA - ETC. 

Soluția careului ION LUCA CARAGIALE:  

 CATAVENCU - AO - EMITERE - LINS - TIPATESCU - AC - ACASA - TOCA - R - 

TIRA - CEP -  ROI -E - ITA - MINIOS - ACTE - SALON - O - NAE - POTIR - EA - UN - 

MATERIE - R - LUNARI - E - SIE - TEATRU - ACT - AAA - E - NARUIT. 

Soluția careului IOAN SLAVICI: 

PADUREANCA - M - ODOBESTI - NSO - PERICOL - LICA - ALO - OPERA - OR - 

TABEL - TEMUTA - A - ASTA -B - NOC - NUNTA - ARNICU - DATI - CRESTIN - AP - 

CARMA - A - O - RIAL - ANA - AR - I - O -INSULA - O -JUNIMII - ISAC. 

 

 

LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUCEAFĂRUL    PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOŢ 

UN FARMEC TRIST ŞI NENŢELES ODĂ (ÎN METRU ANTIC) 

CE TE LEGENI    EU NU CRED NICI ÎN IEHOVA 

EPIGONII     ZADARNIC ŞTERGE VREMEA 

ATÂT DE FRAGEDĂ   ICOANĂ ŞI PRIVAZ 

FLOARE ALBASTRĂ   ECÒ 

AI NOŞTRI TINERI   IAMBUL 

RUGĂCIUNEA UNUI DAC 

UNDA SPUMĂ    REVEDERE 

LACUL     O, RĂMÂI... 

      MEMENTO MORI 

      APARI SĂ DAI LUMINĂ 

      NUMAI POETUL 

      EA-ŞI URMA CĂRAREA-N CODRU 

      SCRISORILE 

      TRECUT-AU ANII... 

      IUBIND ÎN TAINĂ 
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"Ceea ce este minunat în literatura 
mare este că transformă omul care o 

citeşte, înălţându-l către condiţia 
celui care a scris-o."  

  

E. M. Forster 


