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Aplicații ale inteligenței emoționale în predarea și receptarea 

textului eminescian. Aspecte ale creativității  

Mihai Eminescu în manuale şi alte auxiliare- Cercetare didactică 

                                                                                         Purice Gabriela 

                                                                                Liceul Teoretic ,,Ioan Cotovu” Hârșova 

În această lucrare voi încerca să fiu călăuză într-o călătorie ce va evidenția idei inedite 

despre emoţii și creativitate- un voiaj ce are ca scop o mai bună cunoaștere a momentelor cele 

mai intense din existenţa noastră şi a lumii care ne înconjoară. Finalul călătoriei constă în 

înţelegerea a ceea ce înseamnă ,,emoţie”, a modului cum dăm inteligenţă emoţiilor noastre şi 

cum sentimentele şi raţiunea sunt complementare în generarea stărilor de bine și obținerea 

succesului. Rolul meu va fi acela al unui profesor ce va prezenta un concept relativ nou şi 

fundamental în psihopedagogie: inteligența emoțională, cu accent asupra fuziunii dintre 

mintea şi emoţiile elevilor în urma lecturii  textelor lui Mihai Eminescu pe care le-am 

experimentat de-a lungul anilor la catedră. 

Deşi aparţine structural secolului al XIX-lea, Eminescu ne uimeşte prin reflectarea 

modernă a existenţei, prin efortul de a-şi depăşi limitele şi de a se situa atitudinal între 

armonie şi deprimare. Lumea are şi acum culoarea ochelarilor eminescieni prin starea de 

farmec, prin trăirile directe, peisajul inedit şi lectura alimentată cu material psihologic şi 

etnologic, de aceea textul devine o vizită a lui Eminescu în sufletul oricărui iubitor de 

literatură care zboară cu sufletul departe, departe...  

Pentru a-l recepta pe Eminescu, trebuie, în opinia mea, să aruncăm o privire asupra 

scopului şi forței emoţiilor. Sentimentele profunde şi lucrurile după care tânjim sunt călăuze 

fundamentale în care ne regăsim cu toţii. Într-un ,,balet al sentimentelor”, emoțiile ne îndrumă 

hotărârile de moment, lucrează în colaborare cu rațiunea și ajută gândirea. Activând emoţiile 

oamenilor în mod creativ şi pozitiv şi respectând realităţile biologice ale acestora, putem să 

obţinem soluţii exhaustive şi concentrare maximă. Dacă Eminescu simţea emoţia intern, 

energia acestei emoţii înainta dincolo de corp şi începea, prin poezie sau proză să acţioneze 

asupra celor din jurul lui, determinându-le afinităţile. În mod asemănător, energia emoţională 

a celorlalţi acţionează şi asupra noastră, de aceea îl simţim pe Eminescu mereu ca un poet 

solar, umanizat, dar şi un poet al suferinței care se ,,sluţeşte” din cauza ravagiilor spirituale.  

Elevii se grefează, aşadar, pe profunde consonante sufleteşti şi simt, cu toate celulele firii lor 

îndemnul unui mare om de cultură italian Romeo Lovera ,,închinaţi-vă înaintea nefericitului 

lovit de boală: inima lui Eminescu a trăit toate durerile voastre, visurile şi aspiraţiile voastre.” 

(,,Eminescu în critica italiană”) 

,,De ce această temă?” Pentru că emoţia este un conţinut neexplorat la fel de mult ca 

celelalte componente psihopedagogice- accentul a căzut mult până acum doar pe inteligenţa 

cognitivă, pe capacităţile de concentrare şi de realizare a faptelor, adică pe ceea ce este 
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exterior. Or, dominanta lecţiilor de literatură atât în gimnaziu, cât şi în liceu armonizează 

deopotrivă fondul cognitiv, raţional, dar şi pe cel care evidenţiază ,,atitudinea potenţială” şi 

sensibilitatea.  

Această  lucrare  are drept tipar configurativ didactica literaturii, aflată sub semnul 

viziunii curriculare actuale care se raportează la ,,perceperea, generarea și accesarea 

emoțiilor” când vine vorba de lectura și interpretarea corpusului creativ eminescian. Peste 

lectura textelor am suprapus evenimentele instrucționale și cunoașterea sub raport emoțional 

și creativ, rezultând un demers unitar ce a condus elevul din aproape în aproape spre noi 

orizonturi. 

În această ordine de idei, în cadrul culturii educaționale, lectura este sămânța care 

determină reușite la nivel înalt, de aceea conceptul de lectură trebuie operaționalizat în cadrul 

disciplinei Limba și literatura română sau în cadrul activităților extrașcolare. Fiind instrument 

și cadru al dezvoltării capacității de înțelegere a lumii, Limba și literatura română se reflectă 

la vârsta școlară ca o ,,cale de acces spre celelalte materii de studiu și ca un atu în reușita 

personală.”
1
  

Consider că, la sfârșitul acestei experiențe voi fi mai pregătită să răspund la întrebările 

deschise ale didactice moderne: ,,Este emoția un mijloc de transport către schimbarea în 

bine?”,,Energia emoțională a lui Mihai Eminescu acționează asupra noastră?”,,Care sunt 

resursele creative ale elevilor?” ,,Ce sentimente provoacă lectura unui text eminescian?” ,,Este 

geniul eminescian o forță creatoare uriașă?” ,,Emoțiile sunt palpabile intuitiv?” ,,Emoția 

copleșește rațiunea?”,,Lectura ne pregătește să percepem lucrurile într-o lumină nouă?” Odată 

stabilite răspunsuri parțiale la aceste întrebări, vom merge mai departe pentru a vedea situația 

în cadrul orelor de literatură la clasă sau înafara ei. 

         În definitiv, lectura are capacitatea de a deschide perspective adânci asupra fenomenului 

artistic și literar, de aceea îşi rezervǎ astfel, pe mai departe, o importanţǎ capitală în viaţa 

individului modern oferindu-i, pe tot parcursul existenţei sale, o metodǎ esenţialǎ de rafinare 

continuǎ şi de perfecţionare profesionalǎ. Lectura ne menţine în actualitatea creaţiei literare și 

privilegiază o experienţǎ interioarǎ de adânci meditaţii şi tensiuni sufleteşti, contribuind la 

formarea conştiinţei atât de indispensabile unei dezvoltări rapide pe toate planurile:  

cititorul de literaturǎ face în mod spontan criticǎ: formuleazǎ mental aprecieri, judecǎţi estetice, face comparaţii, 

stabileşte raporturi şi ierarhii de valori. A citi, în înţelesul superior al cuvântului, presupune o atitudine activǎ 

faţǎ de carte.
2
. 

Elevii trebuie învǎţaţi sǎ citeascǎ, iar cadrele didactice trebuie sǎ le cultive copiilor 

dragostea pentru lecturǎ prin intermediul unor strategii didactice eficiente, pentru cǎ „a citi” 

implicǎ şi dezvoltǎ, în acelaşi timp, şi o deschidere către ceea ce este nou în domeniul 

scrisului și în orientarea către subiectivism, trăire, confesiune. Posibilitatea de optimizare a 

orelor de lecturǎ este, pe cât de necesarǎ, pe atât de realizabilă. Atenţia trebuie îndreptatǎ atât 

                                                           
1
 Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Pitești: Editura Paralela 

45, 2003, p. 18. 
2
 Călinescu, Matei, Aspecte literare, București: Editura pentru Literatură, 1965, p. 328. 



3 
 

în direcţia implementǎrii unor tehnici didactice deja cunoscute şi care ar putea contribui la 

stimularea modalitǎţii de a citi din plǎcere, cât și spre introducerea în practicǎ alǎturi de 

metode clasice a unor metode alternative, gǎsindu-le nu numai un specific, ci şi un rol activ în 

ansamblul procesului didactic. 

Caracterul captivant al întâlnirii cu textul sau cu personajele acestuia derivă astfel din lectură 

și din celelalte variabile: contextul lecturii și tipul de cititor.  

Interpretarea este determinată de ,,acuratețea interpretării”, fapt ce explică numărul mare al 

strategiilor și importanța lor. Aceste strategii vizează fie prima lectură, fie activitățile ce 

urmează primei lecturi.  

Prima lectură poate fi realizată cu voce tare sau silențios, pe fragmente sau integral, de 

către elev sau de către profesor pentru elev. Elevul pătrunde ,,în fețele imediat perceptibile ale 

textului”
3
, încercând să vadă ce se întâmplă, accentul necăzând pe amănunte sau pe termenii 

cheie ai lecturii, ci pe ,,reacțiile emoționale,”
4
 pe termenii care îi provoacă plăcerea lecturii, 

,,care îi suscită curiozitatea prin raportare la legătura dintre gândire, simțire și acțiune.”
5
 

La o relectură, însă, elevul poate identifica ideile principale, câmpurile semantice sau 

zonele unde ,,minusul de informație înseamnă plus de sens.”
6
 Acum se urmărește 

aprofundarea fiecărei secvențe sau rescrierea, reconfigurarea textului din mai multe 

perspective. 

Textul devine incitant dacă lectura îi este ghidată: nu toate textele captează atenția 

elevului de la primele cuvinte, de aceea profesorul trebuie să-l orienteze și să-l facă pe elev să 

depășească ulterioarele temeri. Acesta poate veni cu articole de ziar, ghicitori, proverbe, 

documente istorice sau alte forme sincretice care să-l apropie de universul textual. Poate 

interveni și cu alte strategii ce vizează fie etapa pre-lecturii cu întrebări de tipul: ,,Ce gânduri 

îţi provoacă lectura titlului?” sau ,,Cum se orientează lectura după prima secvență citită?” sau 

întrebări care pot valorifica reacții emoționale și care pot deveni puncte de pornire ale 

interpretării textului: ,,Ce sentimente ți-a provocat lectura fragmentului descriptiv final?” sau 

,,Ce amintiri îți provoacă lectura titlului?” În aceste ultime cazuri, afectivitatea joacă un rol 

cardinal în activitatea creatoare întrucât ,,emoția pune în mișcare mașina cerebrală, care obține 

astfel căldura necesară pentru forjarea intuițiilor norocoase și a ipotezelor plauzibile.”
7
 

Ca fiecare disciplină, Limba și literatura română interferează cu alte științe, fie cu cele 

pedagogice, didactice, fie cu cele psihologice, astfel că învățarea unui fond științific trebuie să 

fie întregită de proiectarea activității didactice. Miza studiului limbii și literaturii române în 

gimnaziu și în liceu este de ordin informațional, atitudinal și instrumental, urmărind să ofere 

posibilitatea de a recepta și construi mesaje diverse.  

                                                           
3
 Pamfil, Alina, op. cit., p. 176. 

4
 Ibidem. 

5
 Hasson, Gill, Inteligența emoțională, traducere din limba engleză de Eugen Damian, București: Editura Meteor 

Publishing, 2016, p. 28. 
6
 Pamfil, Alina, op. cit., p. 173. 

7
 Bejat, Marian, Talent, inteligență, creativitate, Editura Științifică, 1971, p. 132. 
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Scopul studierii limbii române în perioada școlarității obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o cultură 

comunicațională și literară de bază, capabil să înțeleagă lumea, să comunice și să interacționeze cu semenii, să-și 

utilizeze în mod eficient și creativ capacitățile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viața 

cotidiană, să poată continua în orice fază a experienței sale procesul de învățare, să fie sensibil la frumosul din 

natură și la cel creat de om.
8
 

Și pentru că vorbim de o disciplină polivalentă, este necesar ca în cadrul orelor de 

literatură să se realizeze acțiuni de natură intelectuală, emoțională sau de conduită prin apel la 

cele trei paliere: limbă (nivel fonetic, ortografic, lexical, gramatical), literatură (teorie literară, 

modele de interpretare, autori, curente, sistemul de producere a cărții, vizionare și producere 

de spectacole etc.) și comunicare (transmiterea mesajelor prin care profesorul încurajează  

efortul elevilor, iar elevii își lărgesc experiențele). 

Vistian Goia, în ,,Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu” aduce în prim 

plan faptul că profesorul parcurge următoarele etape în proiectarea activității didactice:  

consultarea programelor în vigoare și a manualelelor, întocmirea proiectelor de lecții, definirea obiectivelor- în 

funcție de conținut și de finalitatea actului de instruire, selectarea, prelucrarea și structurarea conținutului ce 

urmează a fi predat- însușit- evaluat, stabilirea strategiilor, alegerea și folosirea mijloacelor de învățământ 

adecvate.
9
 

Revenind la programa școlară, accentuăm faptul ca aceasta reprezintă un text normativ 

de referință care, conform Florentinei Sâmihăian în ,,Didactica limbii și literaturii române” 

este ,,orientată prioritar spre ceea ce ar trebui să știe sau să facă elevul la sfârșitul 

învățământului obligatoriu pentru a reuși în viață și pentru a avea acces în continuare la oferta 

culturală a timpului său.”
10

 

Fiind un document elaborat de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Centrul 

Național pentru Curriculum, actuala programă
11

 a fost redactată din perspectiva trecerii de la 

obiective la competențe, ,,fiecare an de studiu având o dominantă care se reflectă într-un 

anumit decupaj al conținuturilor.”
12

 În planurile-cadru, Limba și literatura română are cel mai 

mare număr de ore din curriculum nucleu: patru ore la nivel gimnazial și trei/ patru ore la 

nivel liceal, în funcție de filieră sau profil. 

Mihai Eminescu, conform programei școlare (pentru clasa a V-a apărută în 2017 prin 

OMEN 3393/28.02.2017, pentru clasele celelalte fiind în vigoare cea din 2009) este în fruntea 

listei celor 17 autori canonici, prin urmare beneficiază de studii monografice și de texte lirice 

sau epice ce sunt supuse lecturii și interpretării, cu accent pe dominanta tematică sau pe 

identificarea stărilor/ emoțiilor emițătorului/ receptorului din diferite texte.  

Pentru Evaluarea Națională este posibilă selectarea din manuale sau alte auxiliare a 

unor texte suport la prima vedere ce pot să aibă drept cerințe mesajul textului (de exemplu, 

elegia ,,O, rămâi...”), semnificația titlului (în ,,Lacul”) , apartenența la genul liric (în ,,Trecut-

                                                           
8
 Pamfil, Alina, op. cit., p. 19. 

9
 Goia, Vistian, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Cluj- Napoca: Editura Dacia, 

2002, p. 22. 
10

 Sâmihăian, Florentina, Norel, Mariana, Didactica limbii și literaturii române, Manual elaborat în cadrul 

Proiectului pentru învățământul rural, 2011, p. 26. 
11

Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, OMEN 3393/ 28.02.2017, București, 2017. 
12

 Idem, p. 27. 
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au anii”), rolul descrierii subiective în textul suport (de exemplu în ,,Călin (file din poveste)”), 

crearea unor jocuri de cuvinte, recunoașterea emoțiilor interlocutorului, comentarea unor 

secvențe lirice, caracterizarea unui personaj dintr-un basm cules de Mihai Eminescu (de 

exemplu, ,,Făt- Frumos din lacrimă”) sau rezumatul unui fragment dintr-un text narativ (de 

exemplu, ,,Moartea lui Ioan Vestimie”), realizarea unor narațiuni (de exemplu, realizarea unei 

compuneri narative imaginare avându-i drept protagoniști pe Mihai Eminescu și pe Veronica 

Micle etc.) 

La Bacalaureat, în schimb, Eminescu apare în cerințele de la subiectul al III-lea prin 

caracteristicile poeziei romantice: de exemplu în ,,Luceafărul” sau ,,Floare albastră”, prin apel 

la tema și viziunea despre lume sau particularitățile textului poetic, ilustrarea raportului 

ficțiune- realitate prin scrisorile de dragoste ale lui Eminescu către Veronica Micle, dar și prin 

nuvela fantastică ,,Sărmanul Dionis” determinând caracterizarea personajului, relația dintre 

personaje sau tema și viziunea despre lume.   

Noua programă a generat, dincolo de orientarea paradigmei disciplinei pe modelul 

comunicativ-funcţional şi de centrarea pe competenţe şi o schimbare a statutului manualului. 

Trecerea de la manualul unic la mai multe oferte de manual pentru aceeaşi disciplină şi clasă 

demonstrează în mod concret faptul că se poate ajunge la aceleaşi obiective /competenţe prin 

mijloace diferite (texte diferite; strategii didactice diferite). 

,,În noul context, manualul este un instrument didactic flexibil, suport pentru lucrul la clasă 

(nu şi singurul posibil), o variantă de interpretare a programei.”
13

 Conținutul lui este 

sistematizat pe unități tematice largi, astfel că se înglobează noțiuni de semantică, retorică, de 

sintaxă, comunicare și stilistică.  

Profesorul și autorii de manuale au libertatea de a alege textele suport care să 

evidențieze noțiunile cuprinse în anul de studiu, precum și adecvarea la vârsta elevilor sau 

specificul clasei, de aceea alegerea manualului potrivit este o sarcină dificilă pentru cadrul 

didactic. Aceasta atrage după sine o libertate a profesorului atât în alegerea pe care o face 

(pentru un anume manual), cât şi în modul de a folosi respectivul manual la clasă cât mai 

eficient.  

De exemplu, autorii Manualului de Limba și literatura română pentru clasa a V-a, apărut în 

noiembrie 2017 la Grupul Editorial Art vin cu o variantă tipărită și digitală care cuprinde și 

activități multimedia interactive de învățare. Autorii și-au propus să scrie un manual  

deopotrivă prietenos și serios, cu ajutorul căruia copiii să înțeleagă că a ști să comunice înseamnă să poată 

descoperi o seamă de lucruri interesante despre lume și despre ei, dar și să fie performanți la orice altă 

disciplină.
14

 

Aceștia își doresc ca manualul ,,să le stârnească elevilor curiozitatea, să le dezvolte gândirea 

critică, creativitatea și sensibilitatea pentru frumos.”
15

 

                                                           
13

 Sâmihăian, Florentina, Norel, Mariana, op. cit., p. 28; 
14

 Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Halaszi, Monica, Davidoiu- Roman, Anca, Limba și literatura română, 

Manual pentru clasa a V-a, București: Editura Art, 2017, p. 4. 
15

 Ibidem. 
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Un al manual pentru clasa a V-a de la Editura Litera se adresează elevilor la pagina 6 astfel:   

                 Dragi elevi, manualul de limba și literatura română își propune să vă convingă că învățarea nu este 

doar utilă, ci poate fi și frumoasă, chiar distractivă. Rezolvând cerințele, veți descoperi că sunteti mult mai 

creativi decât credeați. Comunicând permanent, o să vă cunoașteti mult mai bine și o să fiți mai buni și mai 

prietenoși. Utilizând corect și eficient limba română, veți deveni buni vorbitori în viața școlară și personală.
16

 

Însă nu toate manualele îndeplinesc exigențele actuale, astfel că unele sunt încărcate cu 

informație care nu este foarte utilă, altele sunt depășite pentru că nu respectă programa, iar 

altele conțin, în aceeași unitate texte literare inegale valoric sau care propun o serie de 

exerciții neadecvate vârstei elevilor, de aceea profesorul are un rol decisiv în îndepărtatea 

formalismului și în alegerile cele mai bune. 

Întrucât dominanta cercetării vizează dezvoltarea inteligenței emoționale și a 

creativității în predarea eminesciană, după ce am văzut că Eminescu este prezent în programe 

și în toate manualele sau celelalte auxiliare, a fost necesar să determin tendința elevilor de a 

reacționa predominant rațional sau afectiv, de aceea, la nivelul claselor de gimnaziu am 

aplicat un test, iar interpretarea lui m-a orientat către tipurile de cerințe pe care le-am 

valorificat ulterior complementar în textele eminesciene prin transfer.  

Testul proverbelor este un algoritm adaptat de Mihela Roco
17

 unde sunt prezentate 

zece proverbe. În dreptul fiecăruia există trei variante de răspuns: A- întotdeauna adevărat; B- 

nu este întotdeauna adevărat și C- nu pot să răspund nici cu A, nici cu B. Elevii au fost invitați 

să treacă un X în dreptul variantei care exprimă cel mai bine opinia lor. 

Proverbul A B C 

Soarele, oricât de cald este, nu încălzește pe toată lumea.    

Nu tot ce lucește este aur.    

Munca are rădăcini amare, dar fructe dulci.    

Cele mai mari gânduri izvorăsc din inimă.    

Mereu să te arăți mic cu cei mici și mare cu cei mari.    

Pe cei mai buni cai îi mănâncă hamul.    

Merele putrede strică pe cele bune, fără ca cele bune să le 

poată drege pe cele stricate. 

   

Când treci prin țara orbilor, închide și tu un ochi.    

Cu cât râul este mai adânc, cu atât curge mai lin.    

Toți se plâng de bani, dar de minte nimeni.    

În urma interpretării, s-a constatat că elevii au răspuns majoritar A, ceea ce a demonstrat 

tendința de a reacționa în mod dominant afectiv- emoțional. 

                                                           
16

 Pavelescu, Marinela, Mihai, Cristina, Limba și literatura română, Manual pentru clasa a V-a, București: 

Editura Litera, 2017, p. 6. 
17

 Roco, Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Bucureşti: Editura Polirom, 2003. 
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Concluzia a fost că elevii au avut o minte cercetătoare, o fantezie îndrăzneață și au 

știut să-și maximizeze libertatea emoțională și cum să deosebească ce le face bine de ce le 

face rău. Iar eu am trecut la nivelul următor: orientarea spre creativitate ca un demers mai 

puțin tensionat care stimulează provocările și conexiunile ascunse.  

Păstrând proporțiile, le-am prezentat elevilor devizele omului creativ statuate de Mihaela 

Roco în lucrarea ,,Creativitate și inteligență emoțională”, discutând apoi în ce măsură se 

regăsesc elevii în acestea și cum ,,esența ochiului creator este prospețimea descoperirii.”
18

 

Devizele omului creativ (Mihaela Roco) 

1. Gândiți-vă azi la cea mai îndrăzneață idee; mâine nu va mai fi cea mai bună; 

2. Fără curaj nu se poate face nimic nou; 

3. Fiecare om poate fi creativ, dar pentru asta trebuie să-și dea seama; 

4. Nimeni nu se află întotdeauna în cea mai bună formă, și pauzele sunt creative; 

5. Organizați-vă viitorul! Prezentul reprezintă deja trecutul; 

6. Creativitatea este independentă de vârstă. Ea păstrează tinerețea; 

7. Nu așteptați să gândească alții înaintea voastră! 

8. Incertitudinea este prima datorie a omului creativ; 

9. Puneți-vă întrebări la care nu puteți răspunde: descoperiți imposibilul!; 

10. Alegeți-vă drept modele pe oamenii creatori. 

Concluzia acestei cercetări a fost că emoțiile și creativitatea sunt omniprezente și i-au 

determinat pe copii să fie pregătiți să perceapă lucrurile într-o lumină nouă și să încerce o 

gamă largă de răspunsuri. Pentru asta, și eu, ca profesor, am încercat o abordare nouă, liberă și 

plină de energie prin consum și creare de nou. 

În această optică, am ales spre exemplificare la nivelul clasei a V-a basmul cult cules 

de Mihai Eminescu-,,Făt-Frumos din lacrimă” pe care l-am abordat în anul școlar 2017-2018, 

unde am îmbinat maniera tradițională prin lectura textului cu cea modernă pentru a-i permite 

elevului libertatea alegerii. Strategia didactică uzitată s-a pliat pe metode activ- participative 

pentru a capta și menține atenția și motivația elevilor, dar și pentru a obține soluții exhaustive. 

Pentru început, am lecturat împreună, într-o primă oră de curs textul suport, iar ei s-au lăsat 

,,furați” de text, au fost fascinați de lumea basmelor și au venit, în etapa de prezentare a 

ideilor principale și secundare din operă, cu ,,amprente emoționale”
19

, cu opinii și concepții 

ingenioase. 

Am prezentat apoi, pe scurt, subiectului  basmului:  

În vremuri de demult, pe când Dumnezeu încă mai umbla pe pământ, trăiau un împărat 

posomorât și o împărăteasă veselă, care erau supărați că nu puteau avea copii. Împărăteasa s-a 

rugat la Maica Domnului, care s-a înduplecat și i-a dăruit ,,un ficior alb ca spuma laptelui cu 

părul bălai ca razele lunei,”
20

 căruia i-au pus numele de Făt-Frumos din lacrimă și care, atunci 

când a crescut, a plecat să se bată cu dușmanul tatălui său. S-a îmbrăcat în straie de păstor și a 

                                                           
18

 Stoica- Constantin, Ana, Creativitatea pentru studenți și profesori, Iași: Editura Institutul European, 2004,    p. 

101. 
19

 Elias, Maurice, Tobias, Steven, Friedlander, Brian, Inteligența emoțională în educația copiilor, București: 

Curtea Veche, 2002, p. 185. 
20

 Eminescu, Mihai, Proză literară, București: Editura Minerva, 1981, p. 8. 
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plecat în lumea largă. Găsindu-l, a refuzat să se lupte cu inamicul căruia îi era frică de 

Dumnezeu și de Muma Pădurii. Făt-Frumos și-a luat buzduganul și a pornit pe urmele celei 

care a năruit tot. A reușit s-o omoare, i-a luat fata și i-a promis fratelui său de cruce că o va 

aduce la împărăție și pe fiica Genarului- un om sălbatic ce trăia în depărtări. După multe 

probe, după o moarte inițiatică și o reînviere a lui Dumnezeu, acesta a ajuns cu fata la palat, a 

revăzut-o pe Ileana și deznodământul a adus cu sine două nunți: a împăratului cu fata 

Genarului și a lui Făt-Frumos cu Ileana. 

Provocarea a continuat cu întrebări concepute creativ, ordonate într-o anumită înlănțuire care 

au condus elevul spre descoperire.  

1. Ce întâmplare te-a emoționat cel mai mult în basmul suport? Justifică-ți alegerea. 

2. Imaginează-ți că ești Făt-Frumos. Realizează un enunț prin care să-ți expui stările 

sufletești trăite în timpul luptei cu Muma Pădurii. 

3. Crezi că Ileana a apelat la magie ca să-l facă pe erou să se îndrăgostească de ea? 

Justifică-ți răspunsul. 

4. Alege un obiect din casa ta care crezi că poate căpăta valori magice într-un viitor 

basm. Cum s-ar transforma obiectul în povestea fabuloasă? 

5. Cum pot călători personajele în basm? 

6. Realizează-i un orar săptămânal lui Făt- Frumos imediat după naștere. Este un orar  al 

unui copil model? 

Iar răspunsurile au fost pe măsura întrebărilor plasând focus-ul dinspre produs- textul propriu-

zis spre proces- bucuria lecturii și accesul spre construcția de sine a elevului de la clasa a V-a. 

Punctual, ei au fost emoționați de înduplecarea Maicii Domunui la rugăciunile împărătesei, au 

fost impresionați de Ileana, care de la atâta plâns de dorul lui Făt-Frumos a orbit, i-a 

impresionat faptul că eroul a fost ajutat de un cal care a avut puterea de a-l arunca pe Genar 

până la cer etc. 

În timpul luptei cu Muma Pădurii elevii, care s-au considerat fiecare, pe rând Feți-Frumoși s-

au simțit încordați, supărați că nu pot scăpa mai repede de inamic, neîncrezători că vor reuși, 

cu moralul scăzut, dar unii elevi au fost și încrezători și chiar fericiți că au avut onoarea să se 

lupte cu o asemenea personalitate a locului. 

La itemul al III-lea, toți elevii au răspuns că Ileana nu a apelat la magie pentru a-l vrăji 

pe iubitul ei, pe care l-a captivat doar prin delicatețea, carisma și frumusețea ei.  

Obiectele din casă pe care le văd cu puteri magice sunt covorul, pelerina de ploaie, umbrela 

neagră, cuțitul de tăiat pâinea, telefonul mobil sau farfuriile văzute ca farfurii zburătoare. 

Personajele pot călători în basme dintr-un tărâm în altul cu ajutorul calului înaripat, care 

mănâncă jăratec și care capătă puteri miraculoase, cu ajutorul unei cămile, cu ajutorul 

covorului fermecat sau cu ajutorul unei frânghii năzdrăvane care se rotește până te transpune 

într-un alt tărâm. 

Propunerile copiilor privitoare la orarul lui Făt- Frumos ilustrează creativitatea din 

toate punctele de vedere, ,,mintea lor fiind un vast cer deschis capabil să primească și să 

absoarbă orice gând, senzație sau filon imaginativ.”
21

 Aceștia și-au închipuit că dormea non-

stop, unii că mânca doar miere și bea doar lapte dimineața și seara mânca multă carne. Alții 

                                                           
21

 Davidson, Richard, Begley, Sharon, Creierul și inteligența emoțională, București: Editura Litera, 2013,          

p. 316. 
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și-au imaginat că dimineața se antrena cu buzduganul, iar seara nu se culca fără să se roage ca 

buzduganul să-l ajute în ceea ce își va propune, iar trei elevi și-au imaginat că ziua se antrena, 

iar noaptea dormea ca să capete puteri. 

Răspunsurile elevilor au fost fascinante, au evidențiat o creativitate debordantă și s-au 

pliat pe conținuturile programei întrucât s-au profilat pe identificarea stărilor și a emoțiilor 

personajelor, s-au imaginat în pielea ,,ființelor de hârtie” și au inventat sensuri complementare 

pentru evenimentele fabuloase din text. 

Interesul elevilor pentru genul epic este remarcat prin plăcerea lor de a explora noi teritorii și 

prin satisfacția de a cunoaște noi adevăruri până atunci obscure sau ușor întrezărite.  

Forța modelatoare a epicului asupra copiilor și adolescenților constă nu numai în promisiunile de împlinire pe 

care le oferă, ci și în accesibilitatea discursului. În virtutea situării sale în timp și prin evenimente, ființa umană, 

are, spune Ricoeur, o relație de familiaritate cu lumea acțiunii, și, în consecință, capacitatea de a-i conferi sens 

căci lumea desfășurată în orice operă narativă este totdeauna o lume temporală. Timpul devine timp uman în 

măsura în care este articulat într-o formă narativă; în sens invers, povestirea este semnificativă în măsura în care 

desenează trăsăturile experienței temporale. Aflat la îndemână datorită familiarității cu lumea acțiunii, textul epic 

este și o sursă de a spori această familiaritate, de a o aprofunda și remodela. Și asta, întrucât conține modele de 

articulare semnificativă a evenimentelor, tipare din perspectiva cărora putem înțelege și judeca lumea reală.
22 

În cazul acestor texte, elevul care ascultă sau citește o astfel de operă așteaptă ceva 

nou, un text în care să se regăsească, un text cu evenimente narative care să se plieze pe firea 

lui meditativă sau dilematică și care să îi provoace emoție, un text cu un limbaj deosebit care 

să-l fascineze. Când așteptarea este lipsită de aceste lucruri, atunci fie capătă noi motivări, fie 

aruncă volumul. Doar că până să se ajungă aici, intervine profesorul. Acesta, prin temeinica 

lui pregătire, trebuie să pătrundă în orizontul de semnificație al operei prin identificarea 

cuvintelor și expresiilor noi, necunoscute, prin prezentarea unor date despre contextul și 

subiectul operei respective, prin întocmirea unui plan de idei, prezentarea momentelor 

subiectului sau caracterizarea personajelor. ,,Este binecunoscut faptul că în absența 

personajelor, istoria nu poate fi gândită.”
23

 Se apelează, deci, la ,,procedee de desemnare, de 

calificare și de prezentare pentru a da viață ființelor de hârtie.”
24

 Desemnarea se realizează 

prin nume sau prin apelative. ,,Numele este primul însemn al eroului, de aceea prin nume, de 

multe ori, sunt exprimate aspecte esențiale ale individualității sau ale condiției sale.”
25

     

Procedeul de calificare conturează aspectul fizic și moral, iar modalitățile de prezentare sunt 

reliefate de datele reprezentate de fapte, reacții sau atitudini pe care lectorul trebuie să le 

descopere și să le interpreteze.  

În plus, elevii sunt invitați să discute tema ,,universului ficțional pe calea cea mai 

scurtă și mai profitabilă pentru inteligența și registrul lor afectiv,”
26

 urmărindu-se, în același 

timp, decupajul compozițional al textului. Micii lectori sunt invitați, de asemenea, să 

privească dincolo de text, adică să-l comenteze în funcție de specificul acestuia și de anumite 

criterii estetice. Nu în ultimul rând, profesorul trebuie să îi ghideze în încadrarea în tematică 

                                                           
22

 Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Pitești: Editura Paralela 

45, 2003, p. 150. 
23

 Ibidem. 
24

 Ibidem. 
25

 Ibidem. 
26

 Idem, p. 179. 
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sau gen literar, specie literară, încadrarea textului legând opera de realitatea de dincolo de 

text.  

Revenind la literatură, aceasta chiar de la clasa a V-a, se înfățișează ca o continuare a 

exprimării realității înconjurătoare, introducându-se treptat în lecții noțiuni de teorie a 

literaturii, noțiuni care se îmbogățesc cu fiecare clasă gimnazială și apoi liceală. De exemplu, 

la clasa a V-a, elevii învață modurile de expunere, urmând ca în clasa a VI-a să le reia și să 

adauge noțiunea de monolog interior. Treptat, sunt inserate și noțiuni ale limbajului 

beletristicii, parcurgând simbolistica și limbajul poetic. Aceste noțiuni însă nu pot fi preluate 

de-a gata, însușirea lor presupune plecarea de la un text din programă și parcurgerea lui în 

funcție de vârsta sau experiența elevului. Studiul fragmentelor de texte sau chiar a textelor se 

face diferit și în funcție de obiectivele urmărite sau structura respectivului text. Ei învață, 

așadar, să le recepteze, să producă texte similare prin inventarea  unor alte lumi posibile. 

 Intervin aici, în opinia Alinei Pamfil în ,,Limba și literatura română în gimnaziu. 

Structuri didactice deschise” anumite competențe: lectorală, literară, comunicativă, de aici 

desprinzându-se nu doar achiziția unor cunoștințe, ci și creativitatea prin găsirea unor soluții 

noi care dau aripi imaginației și gândirii critice. 

Un alt episod în care emoțiile au răzbătut până la lumina din sufletul elevilor a fost 

parcursul didactic al lecției ,,O, rămâi...” de Mihai Eminescu, text poetic studiat în primul 

semestru al anului școlar 2017-2018 la clasa a VI-a și aflat în manualul de la Editura 

Didactică și Pedagogică.  

La început, le-am expus elevilor date despre biografia și principalele scrieri ale lui Mihai 

Eminescu, accentuând că: ,,a schimbat radical liniile de forță ale lirismului românesc și a 

reorientat destinal întreaga evoluție ulterioară a literaturii române, cum profetic prevedea 

Maiorescu în momentul morții poetului.”
27

  

Un suflet înalt și adânc înțelegător, pornit să cuprindă prin iubire lumea întreagă, întărit de conștiința unei rare 

valori, deschis asupra unei zbuciumate intensități lăuntrice, pornind de la aceasta și căutând veșnic să se 

elibereze prin înțelegere, astfel ne apare Mihai Eminescu.
28

 

După ce i-am ajutat pe elevi să se familiarizeze cu universul eminescian, cu lumea 

copilăriei și cu ,,anii de ucenicie ai poetului”
29

, am insistat apoi pe un fragment din 

monografia ,,Eminescu”, scrisă de Zoe Dumitrescu Bușulenga, ca un imbold pentru ce urma 

să inițieze comprehensiunea și înterpretarea textului ,,O, rămâi...” 

În orele argintii ale nopții, culcat în iarbă, el amesteca făpturile basmelor cu viața pădurii. Codrul devenea 

împăratul puternic, înconjurat de toate viețuitoarele, crăiasa din povești se făcea zâna lacului, toate prindeau 

viață, iar băiatului i se părea că e ocrotit cu dragoste de lumea care se însuflețea sub lumina de lună și pe care 

uneori o credea mai aievea decât cea reală.
30

 

                                                           
27

 Cap- Bun, Marina, Literatura română sub semnul modernității, Ediția a II-a, București: Editura Universitară, 

2014, p. 107. 
28

 Caracostea, Dumitru, Creativitatea eminesciană, Iași: Editura Junimea, 1987, p. 203. 
29

 Bușulenga, Dumitrescu, Zoe, Mihai Eminescu, Editura Tineretului, 1963, p. 7. 
30

 Idem, p. 14. 
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Înainte de a se citi textul, le-am dat copiilor fișe unde trebuiau să recunoască semnătura 

poetului și, timp de 5 minute, să scrie tot ce știau despre el. 

Am trecut apoi la lectura expresivă a celor șapte strofe ce alcătuiau poezia, referindu-ne la 

universul operei, simbolurile și realizarea artistică a acestui corpus creativ accentuând că  

poezia înseamnă înainte de toate VIBRAȚIE LIRICĂ. Ea se adresează eului nostru sensibil, cel care percepe 

lumea prin simțuri. Asta înseamnă că, indiferent ce registru afectiv- iubire, ură, revoltă, dezgust, încredere ar 

trezi, poezia autentică impresionează prin ceva.
31

 

În continuare, am prezentat caracteristicile textului suport- adaptate după ,,Alchimia textului 

poetic” a Lacrămioarei Mutoiu și îndrumătorul ,,Să dezlegăm tainele textelor literare”, apărut 

la Editura Carminis în care autoarea Carmen Iordăchescu oferea repere care să-i ajute pe elevi 

,,să-și formeze deprinderi sigure în explicarea și interpretarea textului, în formularea într-un 

mod personal și creativ a răspunsurilor sau în argumentarea unor puncte de vedere.”
32

  

Textul poetic ,,O, rămâi…” de Mihai Eminescu pune în lumină comunicarea eului 

poetic cu natura pe care acesta a simțit-o profund încă din vremea copilăriei. Pădurea îl 

cheamă, știe să-l înțeleagă, îl ocrotește, de aceea nu vrea să se despartă de ea. Poezia este 

structurată sub forma unui dialog pe două părți exprimând chemarea tainică a pădurii și 

răspunsul poetului. 

Strofa întâi impresionează prin chemarea adresată de pădure instanței poetice de a rămâne în 

lumea de basm a copilăriei. Pădurea personificată i se adresează direct ca unui confident, de 

aceea totul capătă consonante sufletești. Invitația este plină de afecțiune și bazată pe 

înțelegerea adâncă a sufletului și aspirațiilor copilului: ,,O, rămâi, rămâi la mine, /Te iubesc 

atât de mult/ Ale tale doruri toate/ Numai eu știu să le ascult.”
33

 Repetiția imperativului 

întărită de interjecție și de superlativul absolut subliniază forța sentimentului care îl leagă de 

natură. Strofa a doua reliefează admirația pădurii care îi oferă ocrotire în acest univers al 

copilăriei. Ea îl aseamănă cu un prinț care vrea să cunoască tainele pădurii tocmai pentru că 

are o fire sensibilă și visătoare ,,ce se uit-adânc în ape.” 

Strofa a treia dezvăluie misterele acestui univers care-l atrage prin ,,vuietul apei” sau prin 

,,mișcarea naltei ierbi.” 

Strofa a patra descrie starea de încântare a băiatului în mijlocul pădurii, care murmură cu glas 

domol în timp ce simte răcoarea apei ce strălucește în soare. 

Strofa a cincea emoționează prin tema trecerii ireversibile a timpului. Vrăjit de acest univers 

tainic, poetul trăiește fericirea și nu conștientizează trecerea timpului. Anii au zburat ca niște 

clipe, iar copilăria s-a îndepărtat. 

                                                           
31

 Mutoiu, Lăcrămioara, Alchimia textului poetic, Coleția Bacalaureatul Reformei, Editura Versus, Cuvânt-

înainte, p. 1; 
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 Iordăchescu, Carmen, Să dezlegăm tainele textelor literare, Îndrumător pentru toate manualele alternative, 

Pitești: Editura Carminis, 2004, Cuvânt- înainte. 
33
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Următoarea strofă suprasolicită îndepărtarea de pădure și intrarea în alt spațiu în care câmpul 

vegetal sugerează viață, tinerețe, elan vital. 

Ultima strofă creionează sentimentele de regret și suferință pe care le încearcă poetul aflat la 

maturitate care adresează o întrebare deznădăjduită timpului care trece neiertător: ,,Unde ești 

copilărie, /Cu pădurea ta cu tot?” 

Trecând la următoarea etapă, s-au propus cerințe care să satisfacă nevoile creative ale lor și să 

asigure profunzime și concentrare, ținând cont de conținuturile asociate programei pentru 

clasa a VI-a și de manualul de la Editura Didactică și Pedagogică: 

 Cerințele au avut drept scop ,,polarizarea atitudinală” a elevilor între sensiblitate și 

creativitate, copiii regăsindu-se în perioada copilăriei când natura este plină de exuberanță și 

îți oferă liniște, forță vitală și încredere. 

1. Prin ce îl farmecă pădurea pe cel care știe să o înțeleagă? 

2. Cum explicați perceperea timpului în copilăria poetului? 

3. De ce, odată cu trecerea timpului, tainele pădurii nu mai pot fi descifrate? 

4. Ce sugerează punctele de suspensie din titlu? 

Răspunsurile elevilor au fost sincere, scurte și pline de sensibilitate. Au ,,gândit” ca 

Eminescu, au rătăcit printre imaginile rurale pe care poetul le-a descris și s-au bucurat de 

copilăria ce îi stăpânea. 

La întrebarea ,,Prin ce îl farmecă pădurea pe poet?” elevii au făcut un inventar al naturii: 

codrul cu mireasma ierbii, forma copacilor, strălucirea apei unde copilul întindea picioarele, 

pașii tăcuți ai cerbilor, luna plină sau stelele care luminau ca niște făclii în întunericul 

neînspăimântător.  

În ceea ce privește perceperea diferită a timpului, elevii au răspuns că în copilărie totul era 

permis, copilul Eminescu pierdea șirul timpului, rătăcea prin pădure după bunul plac și se 

bucura de tot ce era senin și rustic. Dacă i se făcea dor, fugea în pădure și nici nu băga de 

seamă când se însera, era mândru căci cunoștea acele ținuturi și cele mai mici lucruri aveau 

pentru el o mare importanță. 

Am constatat în urma răspunsului că elevii au vorbit cu emoție despre perioada copilăriei, s-

au pus în pielea poetului când era copil, când gândea pozitiv și se bucura de tot ce-i oferea 

natura bucolică. În plus, a intervenit empatia: elevii au ,,devenit mai deschiși față de propriile 

lor emoții și mai capabili să interpreteze sentimentele altora.”
34

 

Copiii au observat, rezolvând cerința a treia că o dată cu trecerea timpului, pădurea nu se mai 

lăsa ,,citită”, poetul, ajuns la maturitate, nu mai înțelegea tainele ei, entuziasmul a pălit, iar 

grijile au întunecat starea de bine din copilărie. 

Elevii au înțeles că fericirea ca stare înălțătoare s-a transformat în tristețe căci maturitatea a 

adus cu sine dezordine familială, neîmpliniri, anxietate. Natura nu mai e compensatoare și 

asta îi aduce lui Eminescu tristețe:,,Nu mai poate evada din intunericul existenței lui în lumea 

de aur și argint a basmelor, aducătoare aminte de lumea senină a copilăriei.”
35
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Punctele de suspensie au rolul de a face o pauză psihologică intenționată în vorbire și de a 

deschide textul la nivelul interpretărilor, însă răspunsul cel mai popular din partea elevilor a 

fost că punctele de suspensie au transpus o stare emoțională de tristețe și de regret că nu mai 

este copil.  

Concluzionând, în textul poetic ,,O, rămâi…”, am urmărit valențele emoțiilor atât în 

cazul elevilor, cât și în cazul lui Eminescu, am deschis porțile copilăriei tuturor și am pătruns 

într-un model de viață al unui copil universal ce își dorește să exploreze universul și să 

trăiască în armonie cu ființele acestui univers. 

Teoretizând, în cadrul demersurilor poetice, parcursul analizei trebuie sa fie orientat dinspre 

faza vizibilă, iconică spre structura de adâncime, spre semnificațiile textuale. 

Dansul cuvintelor despre care vorbea Valery cu referire la textele poetice, este perceput mai întâi prin registrele 

lui sonore și vizuale, prin melodia pe care o imprimă rostirii și prin forma pe care o desenează în pagină. După ce 

parcurge fețele vizibile ale textului, privirea încearcă să cuprindă substanța trecută în cadențele ritmului și în 

conturul imaginii grafice. Dar substanța nu se lasă nici acum cuprinsă, de aceea trebuie configurat sensul prin 

strategii multiple și prin interpretări plurale.
36 

Analiza poeziei lirice se bazează pe multiple sensuri și relații, rolul cardinal fiind 

ocupat de emoția artistică și de simbolurile ce se desprind din text. Profesorul apreciază cu 

elevii ponderea cuvintelor cheie în cadrul poeziei, câmpurile semantice, procesul de 

simbolizare al creației văzute ,,ca o făclie ce se mistuie răspândind lumină,”
37

 ipostazele eului 

poetic, analiza topicii și a versificației, precum și celelalte particularități stilistice. 

Pe lângă scrierea despre text, mai pot exista forme de scriere reflexivă prin relatarea unor 

compuneri personale în care se reunesc amintiri, jurnale de lectură, mărturii sau biografii 

imaginare. Scopul este oferirea bucuriei elevilor de a vorbi despre ei înșiși și folosirea 

arsenalului emoțional prin raportare la diverse corpusuri creative. Fișa biografică le oferă 

elevilor posibilitatea de a selecta evenimentele și de a reda importanța acestora pentru fiecare 

dintre ei. În plus, jurnalul personal le permite să retrăiască întâmplări și să surprindă reacții 

diferite prin jurnalul de lectură unde sunt înregistrate reacțiile emoționale provocate de 

întâlnirea cu textul. Se pot crea analogii între evenimentele trăite de personaje (Călin, Dionis, 

Ruben, Maria etc.) și propria lor experiență de viață, prin modul în care percep, înțeleg sau 

judecă lumea înconjurătoare sau lumea textului. 

Scrierile imaginative, așa cum aminteam mai sus, prin producerea de compuneri 

libere, dezvoltă atât creativitatea prin independența de gândire și imaginația creatoare, cât și 

competențele de interpretare de text. Pot scrie, într-un timp dat tot ce le trece prin minte legat 

de un anumit subiect, de un anumit sentiment pe care-l provoacă intuiția, visul sau chiar 

gândirea. Pot fi anumite ipoteze pline de imaginație de tipul: ,,Ce s-ar întâmpla dacă?” sau 

amplificarea unor secvențe prin modificarea textelor inițiale, de exemplu un alt sfârșit al 

textului, o continuare a poeziei, crearea unui cvintet, alcătuirea unei secvențe filmate sau o 

bandă desenată. 
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Supralicitând filonul imaginativ, la nivelul clasei a VII-a, în anul școlar 2017-2018, 

am abordat poemul ,,Călin (file din poveste)”, propus de manualul de la editura Humanitas
38

 

unde, după prezentarea celor opt părți ale textului și descrierea pădurii de argint și a nunții 

împărătești din fragmentul din manual, am încercat să realizăm compuneri libere, descriptive 

despre ceremonialul tipic nunții țărănești. 

Asfel, fragmentul din manual reprezintă ultima parte, a VIII-a din poem care reliefează nunta 

fetei de împărat cu ,,zburătorul cu negre plete”, precizarea ,,file din poveste” proiectând 

poemul într-o atmosferă fabuloasă. ,,Pe un tărâm vrăjit, elementele naturii se însuflețesc 

palpitând de fiorul unei vieți tainice, de emoția ce a cuprins întreaga natură în așteptarea 

fericitului moment al vieții:”
39

 

,,Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet; 

Pare-că și trunchii vecinici poartă suflete sub coajă, 

Ce suspin printre ramuri cu a glasului lor vrajă 

Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint 

Vezi izvoare zdrumicate peste pietre licurind.”
40

 

Peisajul este de o armonie desăvârșită unde predomină albul argintiu, o nuanță a strălucirii 

pure. Iar în acest loc are loc nunta împărătească. Nuntașii sunt personaje cunoscute din lumea 

basmelor: Feți-frumoși cu păr de aur, zmei cu solzi de oțel ca niște războinici, cititori de zodii 

care deslușesc destinul mirilor și Șăganicul Pepelea care îi distrează pe oaspeți.  

Lumea fabuloasă a nunții se desăvârșeste prin prezența nunilor, nunul mare- mândrul soare, nuna- mândra lună. 

Existența și fericirea sunt privite deci de poet în durata lor eternă, cosmică, ocrotite fiind de aștrii care 

guvernează universul, respectiv soarele și luna.
41

 

Elevii au descris nunta ca un moment de sărbătoare în viața tinerilor care presupune 

armonizarea unor relații noi între familii sau între neamuri ce se vor mări. Scenariul nunții     

l-au ,,văzut” creativ, ca o ,,forfotă însuflețită” unde abundă voia bună și unde elementele de 

ceremonial întregesc tabloul nunții. 

Copiii, cu inocența și puritatea sufletească ce-i caracterizează, și-au imaginat sau au descris o 

nuntă ca în povești, episoade unde nunțile erau precedate de logodne cu valoare spirituală 

mare și unde ziua nunții era ,,mare cât o zi de post”. De la pregătitul bucatelor, la gătitul 

miresei, bărbieritul ginerelui, ruperea colacului, slujba de la biserică sau petrecerea care ținea 

până dimineața, cu toții au participat la nunți și au trăit emoțiile ,,contagioase” pe care apoi le-
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au transpus în compuneri. ,,Într-o economie subterană a psihicului, elevii au transmis sau au 

căpătat dispozițiile nuntașilor ca niște microbi sociali.”
42

 

Înrădăcinați în tradiții, conservând folclorul și luând ca reper nunta lui Călin cu fata de 

împărat ca ,,focar al creativității”, elevii au creionat scenarii inedite care au accentuat 

împlinirea tinerilor și a celorlalți nuntași. 

          De o mare delicatețe sufletească este și textul poetic ,,Lacul” pe care elevii îl studiază la 

începutul clasei a VIII-a și care aprofundează emoții prin raportare la semnificatia titlului și la 

mesajul textual, subiecte posibile ce se află în programa actuală pentru Evaluarea Națională. 

Elevii descoperă în cadrul acestei idile un topos poetic și romantic ce se va regăsi ca un loc al 

scenariilor de iubire. Natura și iubirea sunt două teme eminesciene care se întrepătrund, 

creând o stare de reverie erotică care se va spulbera în final. Într-un tablou feeric, poetul 

visează că iubita vine spre el dintr-un loc tainic -,,ea din trestii să răsară”, păzit de orice 

privire indiscretă și că întreaga ambianță va deveni plină de farmec, iar clipele de iubire se vor 

permanentiza. Alunecarea din starea de grație se produce însă în finalul textual când eul 

poetic realizează că totul a fost o iluzie și că este sortit ca în ,,urechea lui să răsune pentru 

totdeauna ecoul insinuant al melancoliei.”
43

 

Structurată în cinci strofe ce cumulează trei secvențe, poezia debutează și se încheie cu 

imaginea lacului, un simbol al poetului încărcat de dor, calm la suprafață, dar cu adâncimi 

nebănuite. După lectura liniară, am trecut apoi cu elevii la o descifrare a mesajului luând 

fiecare strofă în parte și ,,analizând atmosfera de vibrații luminoase și sensurile conjugate 

desprinse.”
44

 

                                Strofa I: ,,Lacul codrilor albastru” 

Lacul=cronotop magic,           element de speță la Eminescu,          epitetul sugerează infinitul, 

      ochi al pământului                 codrul adăpostește iubirea                  încrederea în absolut 

                                             ,,Nuferi galbeni îl încarcă” 

     element acvativ ce                epitet cromatic ce           verbul sugerează vegetație abundentă, 

  prevestește visul poveștii       desemnează solaritatea                       un cadru de vis 

Delectarea cu natura are pentru Eminescu un ,,caracter compensatoriu, în măsura în 

care aceasta îi este oază, un refugiu alinător în cele mai apăsătoare clipe ale vieții.”
45

 

Eminescu își ,,clătea” mereu mintea obosită și dezamăgirile în apa limpede, apa vie care îi 

restabilea un echilibru sufletesc și îl impulsiona în procesul creativ. Și peste toate acestea se 

suprapune și sentimentul iubirii, care a suferit consecințele schimbărilor personalității poetului 

și a trecut de la exaltare a simțurilor la suferință, la dezamăgirea iubirii neîmplinite.  
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Până la Eminescu, dragostea românului era mândră, era ,,angelu radios”, purta cofiță pe umeri și se numea 

,,amoriu.” De la Eminescu încoace, românul nu mai iubește decât cu complicitatea lunii, pe o bancă sub teii în 

floare, e pesimist și se gândește la Dalila.
46

 

 

Gândirea și simțirea marelui poet au produs reacții fizice, cognitive și comportamentale în 

rândul elevilor de la clasa  a VIII-a pe care le voi prezenta în rândurile ce urmează. 

Situația: visul de iubire s-a spulberat, eul poetic nu are parte de împlinire erotică, doar natura 

îl consolează; 

Emoția primară: tristețea profundă; 

Emoții secundare: suferință, compasiune, melancolie, regret, nefericire; 

Reacții fizice: accelerarea bătăilor inimii, creșterea presiunii sângelui, respirație precipitată;  

Reacții comportamentale: agitație, împietrire, epuizarea corpulului; 

Reacții cognitive: ,,Nu e cinstit! Merita să trăiască în armonie cu iubita lui!” ,,De ce nu a 

schimbat scenariul?” ,,Eminescu a fost un poet sensibil!”,,Energia emoțională a lui       Mihai 

Eminescu a acționat și asupra noastră!...”,,Iubirea se asociază cu fericirea, de ce în text e 

diferit?” 

Forța poeziei a gravat în mintea elevilor o cunoaștere sub raport emoțional a nucleului 

sentimental eminescian. Natura, descrisă ca o stare a sufletului a reușit să-i cuprindă pe elevi 

într-un spectacol inedit și să-i facă pe aceștia să-și exprime sentimente și atitudini admirative 

față de aceasta. În schimb, față de iubirea neîmpărtășită și de situația neîmplinirii poetului, 

copiii și-au exprimat sentimentul fundamental de tristețe din care a derivat varietatea de 

emoții secundare: agonie, suferință, depresie, melancolie, nefericire, regret, izolare, 

respingere, umilință sau durere. 

Cu elevii clasei a VIII-a am făcut apoi o altă oprire la textul ,,Dorința”, pentru a interpreta 

prioritar bucuria și emoția adâncă la gândul întâlnirii cu iubita tot în mijlocul naturii. 

Chemarea poetului adresată iubitei și așteptarea plină de încredere vibrează în fiecare vers al 

poeziei, de aceea dorința dă la o parte orice mizerie materială sau nerealizare în plan 

profesional. 

Iubirea pură și fericită a tinerilor este proiectată într-un tărâm de basm unde ,,peisajul 

nu mai este unul geografic, ci unul sufletesc,
47

 ca un confident al idilei. Chemarea și 

așteptarea iubitei se transmit izvorului care ,,tremură pe prund” și florilor de tei care ,,vor 

cădea înfiorate” în părul iubitei. Codrul devine gazda întâlnirii celor doi îndrăgostiți, iar în 

acest spațiu edenic se va proiecta visul ,,ferice” al iubirii curate a celor două suflete. Eminescu 

tânjește ca aceste clipe de beatitudine să dureze o veșnicie, iar din visul ,,ferice” să nu se 

trezească niciodată. Fiecare vers este o mărturie a emoției poetului la gândul întâlnirii cu ființa dragă. 
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Chemarea acesteia într-un cadru privilegiat pare să favorizeze spontaneitatea trăirilor. La adăpostul codrului 

familiar şi prieten, tinerii îndrăgostiți se vor simți liberi să trăiască bucuria regăsirii.
48

 

 

Cerința prin care i-am provocat pe elevi a fost să explice rolul pe care îl are prezența femeii 

iubite în acest cadru și să realizeze un succint portret al acesteia. 

Răspunsurile lor au accentuat faptul că ființa iubită a pus balsam pe rănile mizeriei materiale 

în care a trăit Eminescu și a reușit să îl împlinească ca persoană. Fericirea este fără margini, 

iubita îi mângâie sufletul și îi oferă seninul din toate punctele de vedere. 

Ființa iubită este imaginată de poet frumoasă și gingașă cu fruntea albă, părul lung ca 

aurul, purtând un voal ce îi ascunde chipul, în păr are flori de tei și emană bunătate și 

profunzime. Deși tinerii nu vorbesc, optimismul și emoțiile se transmit nonverbal, toate 

celulele firii eminesciene emană fiori. 

Supralicitând sentimentul de dragoste absolută, în care elementele naturii nu reprezintă 

un cadru romantic protector, am adus în discuție, într-o ultimă oră de curs, portretul iubitei și 

în textul ,,Atât de fragedă....”. În sens conotativ, epitetul ,,fragedă” strânge toate trăsăturile 

iubitei, care ,,stârnește toate simțurile, dar trimite și la lipsa de consistență a imaginii ei în 

real, ceea ce imprimă o undă de regret specifică elegiei.”
49

 Iubita este închipuită că se apropie 

și că seamănă cu ,,floarea de cireș” și cu un înger prin puritate și sfințenie. Femeia este 

fermecătoare, ca o zeiță ce dă naștere lumii în mersul ei. Ochii ei plini de lacrimi sunt semn de 

fericire care însă vor dispărea în taină, eul liric întrebându-se retoric:,,Unde te duci? ” ,,Când 

o să vii?” 

Ultima poezie pe care am supus-o receptării și interpretării creative a fost ,,Pe lângă 

plopii fără soț”, un text ce se încadrează în ultima perioadă a creației sale care descrie 

decepționarea poetului și stingerea dragostei. 

Debutul textului se face pe un ton de romanță, dominat de amărăciunea că ființa iubită nu a 

putut percepe ceea ce ,,o lume toată-nțelegea”. Demersul poetic este construit pe baza unei 

gradații. Dacă fata l-ar fi iubit pe poet, dragostea lor ar fi putut învinge moartea, iar iubita ar fi 

devenit nepieritoare. ,,Dar femeii îi lipsește vocația înălțării în transcendent.”
50

 Finalul aduce 

un reproș, imputarea că ea a stricat întreaga lume. Între poet, expresie a geniului artistic și 

femeie, făptură obișnuită, se pune o barieră de netrecut. 

Neînțeles, poetul devine indiferent la iubire și la un chip care i se pare comun. Prin opacitatea sa, prin 

inconsistența sentimentului, personajul feminin determină înstrăinarea definitivă și superioară a poetului, 

atitudine ce anticipează strofa de încheiere a Luceafărului.
51 
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Concluzia este amar lucidă- ,,abstragerea în ataraxie”
52

, singurul refugiu al lui 

Eminescu este creația, de aceea după decepții sentimentale repetate, se dedică numai pregătirii 

multilaterale și scriiturii cu o voință de fier și cu simțăminte care au creat versuri 

impresionante. Textele rezultate în ultimă instanță au fost rodul răbdării și al perseverenței, 

combinate cu o atenție orientată cu tenacitate timp de luni sau chiar ani. Manuscrisele lui 

Eminescu sunt o dovadă grăitoare a muncii colosale depuse de eul poetic pentru a izbuti să 

comunice, cu ajutorul materialului artei sale, ideile de care era animat. ,,Tone întregi de 

minereu verbal trebuie să fie înlăturate pentru a obține grăuntele prețios, pentru a găsi 

cuvântul ce exprimă adevărul, spunea Mihai Eminescu.”
53

 ,,Luceafărul” este rodul a trei ani 

de muncă. În manuscrisele poetului există patru versiuni ale acestui poem. Ultimul vers al 

ultimei strofe a mai cunoscut încă nouă variante. Sonetul ,,Trecut-au anii” a fost precedat de 

șapte schițe.  

Urmărirea ștersăturilor oferă o imagine complexă a procesului de creație a iluminărilor succesive care au condus 

la varianta finală, dificultățile și ștersăturile stimulând inventivitatea și împingând gândirea spre o scriere 

originală și creativă.
54

 

În concluzie, textele lui Eminescu ,,au produs resorturi afective asupra elevilor”
55

, de 

aceea în cadrul orelor de predare sau de receptare a operei sale li s-au dezvoltat copiilor 

apetențele creative, li s-au alimentat și rafinat experiențe și trăiri la care nu puteau avea acces 

până atunci. La urma urmelor, au descoperit, așa cum îmi propusesem încă de la început, că 

suntem ființe spirituale care trebuie să ne dezvoltăm constant aptitudinile și să luăm în calcul 

forța emoțiilor sănătoase și constructive. 

Sub aspect aplicativ, a devenit limpede că Eminescu se află în programe în fruntea 

autorilor canonici și apare în manuale sau în alte auxilire mai mult decât alți autori, de aceea 

miza studiului lui Eminescu este evidentă pentru fiecare elev de nivel gimnazial sau liceal. Fie 

că a abordat mesajul textului, realizarea unui cvintet, descrierea unui cadru dintr-o poezie sau 

compuneri imaginative cu personaje eminesciene, elevul și-a lărgit experiențele și a reacționat 

dominant afectiv-emoțional.  
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