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Cuvânt-înainte

Lucrarea Învață singur! Teme de lucru pentru Bacalaureat este un îndrumar de studiu adresat 
elevilor care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat și, implicit, tuturor liceenilor care simt nevoia 
unui ajutor în sistematizarea cunoștințelor, în antrenarea competențelor din domeniul comunicării și al 
literaturii, precum și în evaluarea progreselor realizate de-a lungul acestui proces. Pentru conceperea 
ei, am încercat să mă pun în locul unui elev ocupat cu multe discipline de studiu, cu proiecte colaterale 
și, eventual, cu planuri de admitere la facultate, dar care este dornic să aprofundeze domeniile din aria 
culturii lingvistice și literare, absolut necesare, de altfel, pentru succesul în orice domeniu de activitate. 
Organizarea cărții respectă, așadar, acest principiu al eficienței și al învățării personalizate, care îi oferă 
utilizatorului posibilitatea de a-și concepe un parcurs de studiu adecvat necesităților sale. 

Prima parte conține 30 de teste de antrenament (de tipul Subiectului I), încadrate în diverse 
Arii tematice – Tinerii și cinematografia, Scrisul și feminitatea, Patrimoniul cultural, Literatura și 
revalorizarea clasicilor, Despre dialog, Despre limbă și limbaje, Privind în istorie, Moșteniri dacice, 
Școală și educație, Tehnologia dincolo de școală, Reviste și societăți literare, Muzicieni, Actualitate: 
protecția mediului, Comunicare de masă sau comunicare „de la om la om”?, Autoironia ca formă de 
apărare, Epistole din trecut etc. –, astfel încât fiecare elev să aleagă temele pe care simte că nu le 
stăpânește sau care corespund obiectivelor/preocupărilor sale. Mi s-a părut util să ofer un mic plan 
de răspuns pentru textul argumentativ (Poți avea în vedere!), pentru ambele abordări ale temei 
puse în discuție (DA/NU), astfel încât să existe un minim punct de plecare pentru elaborarea acestuia.

Partea a II-a (Analiza textelor literare la prima vedere. Perspectivă tematică, structurală și stilistică. 
Epoci și curente literare/culturale) cuprinde 60 de teste de antrenament (de tipul Subiectului 
al II-lea) care urmăresc programa de examen și, implicit, criteriul evoluției literaturii: Umanismul 
și Iluminismul, Perioada pașoptistă, Criticismul junimist, Romantismul, Epoca marilor clasici, 
Realismul, Simbolismul, Prelungiri ale romantismului și ale clasicismului, Modernismul interbelic, 
Tradiționalismul, Perioada postbelică, Neomodernismul, Postmodernismul. Fiecare grupaj de teste 
adecvat temei din programă este precedat de secțiunea Raportează-te la context! (care cuprinde 
câteva idei necesare ancorării într-o epocă literară/curent/tendință/direcție/orientare estetică etc.), 
urmată de Filtrează ideile în funcție de subiect! (în care aria teoretică se restrânge, punctual, 
la reperele imediat necesare înțelegerii și rezolvării testelor aferente). Fiecare test este precedat de 
un titlu care decupează, din aria multiplelor posibilități de abordare a unui subiect, un câmp specific 
unui anumit conținut/autor/tip de estetică etc. (Trăsături ale narațiunii în cronici, Rolul stilistic 
al procedeelor retorice în proza pașoptistă, Satira moravurilor în  teatrul pașoptist, Moralitatea în artă – 
puncte de vedere, Rolul antitezei în lirica romantică, Rolul stilistic al semnelor de punctuație în nuvela 
psihologică, Personajul în romanul realist, Rolul refrenului în construirea mesajului poeziei, Prezența 
structurilor epice în textul liric, Inspirația populară în lirica începutului de secol XX, Trăsăturile unei 
arte poetice, Rolul descrierii în narațiune, Perspectiva narativă în romanul modern etc.) 

Partea a treia (Sugestii de interpretare a textelor literare și nonliterare studiate) este gândită 
eseistic, fiecare autor din programă fiind prezent cu unul sau două texte comentate pe baza unui 
plan în care se regăsesc exigențele din baremul de notare (Subiectul al III-lea), dar sunt depășite 
printr-o analiză mai amplă și mai complexă a fiecărui text, care să permită focalizarea elevului pe 
anumite aspecte particulare, necesară, de pildă, în rezolvarea temelor, în realizarea studiilor de caz 
sau a proiectelor din cadrul orelor de literatură. 

Partea a IV-a cuprinde 20 de teste pentru consolidare și recapitulare care respectă structura 
subiectelor de Bacalaureat. Acestea sunt urmate de sugestii de răspuns gândite interactiv, în sensul că, 
la itemii care presupun argumentare și analiză de text la prima vedere, deschid un traseu de rezolvare/de 
răspuns, dar oferă și „indicii” care să sprijine elevul în găsirea propriei soluții.

Inspirație, încredere, succes!
Autoarea
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Subiectul I – Teste de antrenament

Arii tematice

PARTEA I
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Tinerii și cinematografia – Testul 1

 Citește următorul fragment.

De ce credeți că e important ca liceenii să vorbească despre filme, după ce le 
vizionează?
Carmen Lopăzan: În sistemul de învăţământ românesc de până acum, elevul nu a fost 

încurajat să vorbească. Există în noi această frică de a nu greşi, de a nu avea o părere care 
să deranjeze şi, de cele mai multe ori, preferăm să nu o spunem de teama consecinţelor. 
Eu cred că şcoala e locul unde ai dreptul să greșești fără să fii amendat, pentru că eşti 
acolo pentru a învăţa, pentru a te exprima, pentru a experimenta. De asta mi se pare 
important acest proiect. Îl pune pe elev în poziţia de a-şi exprima părerea şi de a o susţine.

Florin Barbu: Din același motiv pentru care e important să vorbești. Ca să te auzi, ca să fii 
auzit, ca să-ți ordonezi gândurile și ca să-i „inviți” pe ceilalți în lumea ta. De fapt, asta 
fac toate filmele, ne vorbesc despre o lume care există și care nu există, în același timp, 
despre o lume care continuă să trăiască și după ultimul generic prin cuvintele pe care 
noi, spectatorii, le rostim imediat după ce ieșim din sală. Sau, nerecomandabil, chiar în 
timpul proiecției. Totul e proaspăt și, parcă, totul trebuie (re)povestit cu cei de lângă noi.

Andreea Mihalcea: Pe mine, personal, mă interesează ca atunci când, de pildă, un cuplu 
de adolescenţi iese de la un film, indiferent unde îl văd sau în ce condiţii, să poată să 
vorbească pe marginea filmului mergând ceva mai departe de simpla evaluare de tip 
„mi-a plăcut/nu mi-a plăcut” şi să devină capabili să poată analiza și interpreta cinemaul, 
în conformitate cu o grilă personală.

La ce contribuie educația cinematografică în dezvoltarea elevilor?
Carmen Lopăzan: Cred că le schimbă perspectiva, poate doar şi pentru faptul că ei nu o consi-

deră o materie, că nu e ceva obligatoriu. Le dezvoltă simţul vizual, auditiv, simţul măsurii.
Florin Barbu: La educarea privirii, în primul rând. Pentru că filmul este o formă de artă 

foarte înșelătoare, manipulatoare și pentru că ne dă totul mură-n gură, de la primul la 
ultimul cadru, lăsându-ne să credem că acela e singurul adevăr. Și, într-un fel e, e singurul 
adevăr pe care ni-l livrează cei care au făcut filmul. E adevărul lor. Doar că, dacă vrem să 
înțelegem (dincolo de) imaginile pe care le vedem și dacă vrem să avem și propriul nostru 
adevăr, trebuie să trecem de imaginea pe care tocmai am văzut-o.

Andreea Mihalcea: La un nivel foarte impregnat în cotidian, dezvoltarea unui vocabular şi 
a unor instrumente de lectură a filmelor cred că poate contribui mult inclusiv la îmbogă-
ţirea experienţei lor de cunoaştere interpersonală. Ca privire de ansamblu, mi se pare 
de la sine înţeles că educaţia vizuală e, din păcate, încă un soi de terra incognita la noi şi 
că necesitatea creării unei infrastructuri sistemice în acest sens e ceva absolut urgent. [...]

(„Filme pentru liceeni” și educație cinematografică, 
https://www.ziarulmetropolis.ro)

A. Scrie, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire 
la textul dat.

1. Indică sensul expresiei ne dă totul mură‑n gură.  6 puncte
2. Menționează tema dezbaterii prezentate în fragmentul citat.  6 puncte
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3. Precizează opinia lui Carmen Lopăzan despre școală, justificându-ți răspunsul cu o sec-
vență din textul dat.  6 puncte

4. Indică două roluri pe care le poate avea educația cinematografică în dezvoltarea unui 
tânăr.  6 puncte

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificațiile secvenței: De fapt, asta fac toate filmele, ne 
vorbesc despre o lume care există și care nu există, în același timp... 6 puncte

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă educația 
cinematografică este necesară sau nu pentru înțelegerea filmelor, raportându-te atât la infor-
mațiile extrase din textul dat, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea 

corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 
14 puncte

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare 
(norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea. 

6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă 
minimum 150 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

DA – educaţia cinematografică este necesară pentru înţelegerea filmelor:
– filmul fiind o artă cu un limbaj specific, al cărei mesaj se construiește prin armonizarea complexă 
a mai multor coduri artistice și tehnice, este necesară o minimă iniţiere pentru receptarea lui adecvată;
– dacă stăpânește câteva elemente de cultură cinematografică – epoci, curente, tehnici, regizori, 
viziuni –, spectatorul va putea să rezoneze cu lumea filmului, va înţelege și va putea valoriza mai bine 
producţia artistică etc.

NU – educaţia cinematografică nu este necesară pentru înţelegerea filmelor:
– educarea gustului în materie de filme se poate realiza de la sine, prin simpla vizionare, comparare 
și judecare personală a acestora, fără a fi necesară o educaţie cinematografică realizată formal, după 
norme hotărâte de alţii;
– filmul este în primul rând o artă, așadar o creaţie subiectivă a spiritului uman, având în spatele lui 
o poveste în care fiecare individ se poate regăsi, într-un fel sau altul, empatizând cu personajele sau 
detașându-se de acestea, astfel încât simpla „umanitate” din noi este suficientă pentru a înţelege 
firesc lumea redată/construită pe peliculă etc.

Poţi avea în vedere!
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Scrisul și feminitatea – Testul 2 

 Citește următorul fragment.

Hortensia Bengescu s-a născut la Ivești în 1876. A fost îndrăgostită de literatură. 
Se spune că, încă din primii ani de școală, le scria colegelor compunerile în schimbul rezol vării 
problemelor de matematică. A fost educată la pensionul pentru domnișoare Bolintineanu din 
București și acolo a învățat bunele maniere, limbile străine, dar mai ales cum să devină o 
soție și o mamă bună. Doar că în ea clocea ceva. O neliniște care din când în când o îndemna 
să aștearnă rânduri pe hârtie. Soțul ei era nemulțumit când Hortensia, în loc să aibă grijă de 
gospodărie și de cei cinci copii, își pierdea timpul scriind închipuiri. Dar pentru ea singura 
bucurie era scrisul. Scria cum prindea o clipă liberă, scria oriunde, în orice oraș mic de provin-
cie unde ajungea purtată de serviciul de magistrat al soțului ei. Hortensia suferea fiindcă nu 
avea cu cine vorbi despre cărți. Noroc cu doamna Moscu, buna ei prietenă, căreia îi scria lungi 
scrisori în care îi povestea despre cărți și scris. Nici nu îndrăznea să viseze că ar putea fi scrii-
toare. Doar se știa că scriitori sunt numai bărbații. Mai erau și niște femei, pe alte meleaguri, 
care-și schimbaseră numele doar ca să-și poată vedea cărțile publicate. Auzi năzdrăvănie! 
Să-ți zici George Eliot sau George Sand!

Hortensia ar fi vrut doar să le poată spune oamenilor poveștile ei. Îi era însă teamă că nu 
este destul de bună. Dar iată că, într-o bună zi, și-a luat inima în dinți și și-a trimis scrierile la 
gazetă. Astfel și-a făcut debutul literar, iar, apoi, în 1919, i-a apărut romanul Ape adânci. Avea 
patruzeci și trei de ani. 

Îndată, scriitorii încep să o atace: „Scriitoarea noastră înșiră slove pe hârtie cu aceeași 
neglijență plină de farmec gospodăresc, dacă vreți, cu care se mestecă (sic) o delicioasă peltea 
de gutui într-o tigaie recent spoită”.

Dar talentul o impune. Scrie romane din ce în ce mai bune. Este răsplătită în 1936 cu 
Premiul Societății Scriitorilor Români, iar în 1946 cu Premiul Național pentru Proză. 

Tăcută și modestă, Hortensia Papadat-Bengescu a fost cea dintâi care a deschis ușa litera-
turii pentru toate femeile care și-au dorit și au visat să devină scriitoare.

(Victoria Pătrașcu, Apele adânci ale scrisului,  
în 100 de femei pentru 100 de ani de Românie modernă, vol. 1)

A. Scrie, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire 
la textul dat.

1. Indică sensul structurii în ea clocea ceva.  6 puncte
2. Menționează un motiv pentru care scriitoarele din trecut își schimbau numele.  

6 puncte
3. Precizează ce fel de educație a primit Hortensia la pension, justificându-ți răspunsul cu 

o secvență din textul dat.  6 puncte
4. Transcrie o secvență cu scop ironic.  6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația secvenței: Tăcută și modestă, Hortensia 

Papadat‑Bengescu a fost cea dintâi care a deschis ușa literaturii pentru toate femeile care și‑au 
dorit și au visat să devină scriitoare. 6 puncte
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B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă diferen-
țierea între „profesii masculine” și „profesii feminine” este utilă sau nu pentru omul modern, 
raportându-te atât la informațiile extrase din textul dat, cât și la experiența personală sau 
culturală.     20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea 

corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 
  14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare 

(norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea. 
  6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă 
minimum 150 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

DA – diferenţierea între „profesii masculine” și „profesii feminine” este utilă pentru omul modern: 
– deși epoca discriminării femeilor este, în majoritatea ţărilor lumii, demult apusă, totuși trebuie să 
acceptăm că bărbaţii, respectiv femeile au înzestrări naturale și abilităţi care îi diferenţiază, făcându-i 
mai potriviţi pentru anumite domenii/meserii, în care pot performa mai ușor decât în altele;  
– diferenţierea amintită ar conduce la o mai bună organizare a pieţei muncii și a studiilor necesare 
acesteia, ar simplifica avansarea în carieră și ar orienta mai judicios opţiunile de viaţă ale tinerilor etc.

NU – diferenţierea între „profesii masculine” și „profesii feminine” nu este utilă pentru omul modern:
– fiecare individ trebuie să poată hotărî pentru sine ce profesie i se potrivește, fără a fi influenţat de 
clasificări constrângătoare și artificial create, care reduc umanitatea la câteva date comportamentale 
standardizate;
– evoluţia din ultimul secol și, mai ales, din ultimii ani a pieţei muncii demonstrează flexibilizarea 
mentalităţii oamenilor (angajatori, angajaţi, decidenţi etc.) în ceea ce privește cariera și lipsa de pre-
judecăţi etc.

Poţi avea în vedere!

Patrimoniul cultural – Testul 3 

 Citește următorul fragment.

Parlamentul European al Consiliului Uniunii Europene a adoptat, la 17 mai 2017, deci-
zia care a proclamat 2018 Anul European al Patrimoniului Cultural, la iniţiativa Germaniei. 
Acest an tematic va permite promovarea patrimoniului ca element central al diversităţii 
culturale şi al dialogului intercultural, valorizarea celor mai bune practici de asigurare a con-
servării şi protejării patrimoniului, ca şi dezvoltarea cunoaşterii acestuia de către publicul 
larg şi diversificat. 
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Subiectul al II-lea – Teste de antrenament

Analiza textelor literare la prima vedere.  
Perspectivă tematică, structurală și stilistică. 

Epoci și curente literare/culturale 

PARTEA A II-A

EDITURA P
ARALE

LA
 45



59

1. Umanismul și Iluminismul

 Raportează-te la context! 

• Umanismul este un curent cultural și literar care stă la baza Renașterii, manifestat 
începând cu secolul al XIV-lea în Italia (Florența și Roma au fost adevărate focare), extins 
treptat în toată Europa, până către secolele XVII-XVIII, care are la bază ideea că omul este 
valoarea supremă a universului.

• Conceptul de umanism a fost lansat de către Cicero în timpul Republicii Romane, 
pentru a arăta diferența dintre „omul uman” (educat, civilizat, cultivat) și „omul barbar” (pri-
mitiv, needucat, sălbatic).

• Omul este definit, în epocă și ulterior, ca fiinţă raţională („homo cogitans” sau „tres-
tie gânditoare”, cum îl numește, metaforic, Blaise Pascal), fiinţă a cetăţii („zoon politikon”), 
capabilă de artă și meșteșug („homo faber”), fiinţă ludică și imaginativă („homo ludens”), 
fiinţă duală (naturală și culturală), fiinţă capabilă a (re)învesti cu sens elementele realității 
(„homo semnificans”) și a le supune, prin artă și știință, unui proces de simbolizare („homo 
 symbolicus”) etc.

• Se lansează conceptul de om universal („uomo universale”), un spirit enciclopedic 
deschis către toate domeniile culturii, al cărui prototip a fost considerat Leonardo da Vinci; la 
aceste calităţi se adaugă frumuseţea, armonia fizică, iubirea de adevăr și de dreptate.

• Spirite vizionare, umaniștii pun bazele unei „republici” a cărturarilor bazate pe un 
schimb efervescent de idei, grație călătoriilor, corespondenţei, circulaţiei intense a cărţilor 
în întreaga Europă.

• Se începe studiul umanioarelor (studia humanitatis), știinţe umaniste care cuprind 
limbi clasice/vechi ca greaca, latina, ebraica, precum și domenii ca literatura, istoria, filosofia, 
geografia umană, etica, teoria politică și juridică.

• Se resping dogmele religioase și canoanele medievale, accentuându-se, treptat, carac-
terul laic al școlii și al educaţiei în general.

 Filtrează ideile în funcție de subiect!

• Umanismul românesc, manifestat tardiv în comparație cu cel european (secolul 
al XVII-lea), are un profil specific, asigurat de activitatea cronicarilor – grație cărora se pun 
bazele dezvoltării conștiinței istorice și naționale – a domnitorilor și, paradoxal, a unor oameni 
ai bisericii.

• Oamenii de cultură ai timpului caută să descopere și să popularizeze originile romane 
ale poporului, interpretează istoria, descoperă timid folclorul, afirmă specificul latin al limbii, 
inițiază traducerile și reconsideră scrisul, în sensul că dublează caracterul funcțional, practic, 
al acestuia, cu unul artistic.

• Cronicile sunt un prim mijloc de afirmare a conștiinţei istorice a românilor, dar și cele 
dintâi narațiuni, importanța lor fiind, așadar, una istorică (pun bazele istoriografiei românești, 
abordând probleme legate de originea latină a limbii și a poporului român, de continuitatea și 
unitatea acestuia), lingvistică (sunt o sursă însemnată de cunoaștere a unei etape din evoluţia 
limbii noastre) și literară (includ structuri incipiente ale prozei artistice). 
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• Cronicarii moldoveni (Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce) trasează, în leto-
piseț, contururile unui stil literar, plasează rădăcinile literaturii în istorie și influenţează 
începuturile prozei autohtone.

• Grigore Ureche își scrie cronica în atmosfera de înflorire din epoca lui Vasile Lupu, 
în același timp cu activitatea efervescentă de tipărire și răspândire a cărţii religioase desfășu-
rate de Varlaam în Moldova și de Udriște Năsturel în Ţara Românească. El deschide seria 
cercetărilor privind problema latinităţii originare, resimţind ca o mare lacună culturală absenţa 
preocupărilor temeinice în acest sens. Spre deosebire de Miron Costin și Ion Neculce, Ureche 
scrie un letopiseţ exclusiv evocator, în sensul că se oprește cu prezentarea evenimentelor la 
o dată ce precedă nașterea sa. Patriot și umanist de vocaţie, cronicarul simte nevoia să afirme, 
prin carte, identitatea românească și să contribuie la modelarea conștiinţei și a moralităţii 
urmașilor, consemnând „lucruri vechi și de demult” care „să rămâie feciorilor și nepoţilor, să 
le fie de învăţătură”. Asemenea unui scenograf ad-hoc, Ureche are talentul de a ilustra, prin 
evenimente, portrete memorabile, în special ale unor domnitori. 

• Miron Costin este, fără îndoială, cea mai puternică și mai dramatică personalitate 
a secolului al XVII-lea. Poet, prozator, traducător și istoric al timpului său, Costin poate fi 
considerat un scriitor în adevăratul sens al cuvântului, atent la nuanţele comportamentului 
uman, subtil analist al sufletului și aspru judecător al istoriei. Opera sa, mai bogată decât a lui 
Ureche, include Viaţa lumii, Letopiseţul..., Cronica polonă, Poema polonă, De neamul moldo‑
venilor și traduceri din limba latină, scopul cronicarului fiind de a reface în scris istoria ţării de 
la „descălecatul ei cel dintâi, carele au fost de la Traian împăratul”. Letopiseţul său împletește 
evocarea cu povestirea memorialistică, inaugurând acest tip de scriere în literatura română, 
iar planul naraţiunii propriu-zise este completat cu amănunte din biografia personajelor isto-
rice sau cu aprecieri asupra ţărilor vecine, relaţionând Moldova cu spaţiul politic european. 
Faţă de predecesorul său, are vocaţie dramatică, descoperind în fiecare moment din „teatrul 
istoriei” (Nicolae Manolescu) miezul lui conflictual. Tendinţa de a reflecta pe marginea celor 
mai diverse acte omenești îl impune ca primul nostru prozator analitic. 

• Ion Neculce își țese narațiunea istorică după preambulul reprezentat de cele 42 de 
legende din O samă de cuvinte. Materia epică a cronicii sale înfăţișează începuturile domniilor 
fanariote. Fiind martor direct sau indirect la majoritatea întâmplărilor – „câte s-au întâmplat 
de au fost în viaţa mea” – el se raportează la realitate într-un mod inedit. Spre deosebire de 
Miron Costin, care era cutremurat de „cumplitele vremi” pe care le trăia, Neculce are „plăce-
rea faptului divers” (Nicolae Manolescu). El nu caută explicații, ci se vaietă bătrânește, într-un 
veritabil „jurnal intim” (Elvira Sorohan): „Oh! Oh! Oh! Săracă ţară a Moldovei!”. Arta por-
tretului cunoaște o diversificare faţă de modelul lui Grigore Ureche, prezentarea trăsăturilor 
fiind dublată de notaţii pamfletare sau descripţii caricaturale, întrucât Neculce este adeptul 
„portretului lumesc”, deosebit de cel eroic al predecesorilor, și îi privește pe oameni mai ales 
prin prisma defectelor. 

• Cronicarii munteni se deosebesc printr-o manieră particulară de a zugrăvi istoria 
și prin atitudinea în faţa cuvântului scris. Deși la curţile muntene a existat o înfloritoare viaţă 
culturală, un letopiseţ sistematic și complet al ţării nu s-a păstrat. Dacă în Moldova cronicarii 
s-au continuat firesc unul pe altul, într-un spirit de breaslă atunci constituit și cu o responsa-
bilitate mărturisită în faţa actului de cultură, muntenii s-au dovedit mai interesaţi de intrigile 
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prezentului, fiecare susţinând partida boierească sau familia de domni care i-a comandat cro-
nica, de unde numeroase deformări sau contradicţii în înfăţișarea realităţii timpului, regăsite 
și în cele mai cunoscute lucrări: Letopiseţul Cantacuzinesc, Letopiseţul Bălenilor, Anonimul 
Brâncovenesc (aparţinând unui autor necunoscut, pe care stilul îl recomandă drept un om 
cultivat și inteligent, textul este comparabil cu letopiseţul moldovenesc prin verva povestirii, 
inserarea dialogului în naraţiune și ironia fină la adresa unor personaje istorice). 

Antrenează‑te pentru examen!

Trăsături ale naraţiunii în cronici (Grigore Ureche) – Testul 1

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile următorului fragment, evidențiind 
două trăsături ale limbajului cronicăresc. 

De moartea lui Alixandru vodă Lăpușneanul, 7076 [1568]

Alixandru vodă căzu în boală grea și-și cunoscu moartea și chiemă episcopii și boierii și 
toată curtea, de i-au învăţat înaintea morţii și le-au arătat moșan* pre fiiu-său Bogdan vodă, 
ca să-l puie pre urma lui la domnie. Iar el, daca au umplut treisprăzéce ani i pol** a domniei 
sale, și cei dintăi și cei de apoi, au răposat. 

Zic unii că și moartea lui Alixandru vodă au fost cu înșelăciune, că el mai înainte de moar-
tea lui, văzându-se în boală grea ce zăcuse și neavându nădéjde de a mai firea viu, au lăsat 
cuvântu episcopilor și boierilor, de-l vor vedea că ieste spre moarte, iar ei să-l călugărească. 
Décii văzându-l ei leșinându și mai mult mort decât viu, după cuvântul lui, l-au călugărit și 
i-au pus numele de călugărie Pahomie. Mai ales, daca s-au trezit și s-au văzut călugăr, zic să 
fie zis că de se va scula, va popi și el pre unii. Mai apoi episcopii și boierii întelegându acestu 
cuvântu și mai cu denadinsul Roxanda, doamnă-sa, temându-să de un cuvântu ca acesta, carile 
era de a-l și créderea, știind câtă groză și moarte făcusă mai nainte în boierii săi, temându-să 
doamna să nu paţă mai rău decâtu alţii, l-au otrăvit și au murit. Și cu cinste l-au îngropatu în 
mânăstirea sa, Slatina, ce ieste de dânsul zidită. 

Acestu Alixandru vodă, zic cum că au fost scoţându ochii oamenilor și pre mulţi au sluţit 
în domniia lui. 

Grigore Ureche, Letopiseţul Tării Moldovei, de când s‑au descălecat țara  
și de cursul anilor și de viiața domnilor carea scrie de la Dragoș vodă  

până la Aron vodă (1359-1594)

* moșan – (Înv) 1. Moștenitor, urmaș, succesor la tron 
** pol – (Înv) Jumătate (dintr-un întreg, dintr-o unitate). – Din sl. polŭ

EDITURA P
ARALE

LA
 45



62

Mijloacele de expresivitate poetică în poezia veche  
(Miron Costin) – Testul 2

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile textului următor, evidențiind mijloacele 
de expresivitate poetică. 

„Deșertarea deșertărilor și toate sunt deșarte” (Eclesiastul)

A lumii cântu cu jale cumplită viiaţa,
Cu griji și perimejdii cum iaste și aţa:
Prea supţire și-s scurtă vreme trăitoare.
O, lume hicleană, lume înșelătoare!
Trec zilele ca umbra, ca umbra de vară,
Cele ce trec nu mai vin, nici să-ntorcu iară.
Trece veacul desfrânatu, trec ani cu roată, 
Fug vremile ca umbra și nicio poartă
A le opri nu poate. Trec toate prăvălite
Lucrurile lumii, și mai mult cumplite.
Și ca apa în cursul său cum nu să oprește,
Așa cursul al lumii nu să contenește.
Fum și umbră sântu toate, visuri și părere
Ce nu pretrece lumea și în ce nu-i cădere?

Miron Costin, Viața lumii (1672)

Portretul literar în proza cronicarilor  
(Ion Neculce) – Testul 3

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile textului următor, evidențiind două 
trăsături specifice portretului. 

Capitolul XXI. A treia domnie a lui Mihai Racoviță-voievoda, văleat 7224 [1716]

Mihai Racoviță-voievoda viind în scaon în Ieși iarna, bucuratu-s-au toată țara, fiind el 
pementean, și mai vârtos neamul său, că era mult. Și dintâiu să arăta cu mare dragoste și 
blândețe țărâi. Țara încă să bucura, căci era moldovan și le era prè lesne la divanuri a grăi cu 
dânsul. Că-i giudeca dreptu și blând, și ușa îi era prè deșchisă, nu cu mărire multă. Și după 
obiceiu, a treia dzi au boierit pre acești boieri cari-i scriu mai gios. [...]

Lui Mihai-vodă atunce îi vrè hi lesne și îndemână a domni, că de neprietenii lui, de mun-
teni, să curățisă de toți, boierii cei bătrâni, carii îi mai sta împotrivă, iar murisă, la Țarigrad 
domni mazili pre atunce nu era. Că era numai Duca-vodă și Antiohie-vodă, și nu mai avè obraz 
la Poartă, și Antiohi-vodă preste doi, trei ani i s-au tâmplat de-u murit. Și adusese și câțva greci 
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