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  “ Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la 

părinţi, depozitul sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie 

păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc. Ea este cartea de nobleţe, 

testimoniul de naţionalitate al unui neam; semn caracteristic prin care 

membrii aceleiaşi familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor 

din lume, lanţul tainic ce-i leagă împreună şi-i face a se numi fraţi, altarul 

împrejurul căruia toţi se adună cu inimi iubitoare şi cu simţirea de 

devotament unii către alţii.”  

                                                                           (Vasile Alecsandri) 

    
    

 
   Morbus Scribendi sau scribendi morbus este o expresie în latină care 

definește nevoia irezistibilă de a scrie.   

   Revista ,, Litterarum Libri ’’ are ca scop trezirea cititorului la o altă 

realitate decât experienţa cotidiană și aducerea în prim-plan a frumuseții 

de necontestat a limbii române. 
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I.    Trecut-a timpul ca gândul 

       Și nopți fără odihnă 

       Crescut n-am, de frica vieții 

       Și de gerul, ce-o să vină. 

 

II.   Am avut, rele și bune 

       Bune și rele, am avut 

       A crescut, lumea mai mare 

       Dar eu oare am crescut? 

 

 

III. Stau și mă visez departe 

      Uneori, chair înapoi 

      Când eram, doar o omidă  

      Nevăzută-n vânt și–n ploi. 

                                                         

 

IV. Și mă întreb, de ce eu oare?       V. Timpul trece, viața moare 

      Sunt pitic, așa cum sunt?                Și mă-ntreb … unde mă duc? 

      Păsări stau, pe cer călare                 Au crescut, atâtea lucruri 

      Și nicicum, nu mă mai  văd.           Dar, eu oare, am crescut?            
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   Evident, dezvoltarea fizică o văd, o vede toată lumea, însă pe cea din interior o simt doar eu, şi nu las pe 

oricine s-o distingă, pentru că am vulnerabilităţile mele, pentru că toţi vor să critice şi să condamne, prea 

iute, tot ce nu au timp să înţeleagă. Îmi dau seama că am crescut atunci când nu mă mai cert din motive 

absurde şi încerc să aplanez conflictul pe care odinioară l-aş fi sporit contrazicându-mă cu patimă, făcând, 

dintr-un dialog simplu, un epuizant proces de critici. Cu siguranţă am crescut, dar tot copil sunt, tânjind după 

joacă, după interdicţiile copilăriei, după zilele fără griji. Şi n-am crescut într-o zi, două, am crescut tot 

timpul, de când m-am născut, până azi; şi, probabil voi creşte până voi muri. 
Bălan Gabriela, clasa a XI-a F 

 

 

    Parcă mai ieri aveam şapte ani, şi, când priveam în jur, vedeam imagini diferite de cele pe care le văd 

acum; ochii mei vedeau o lume mai mare, la care, adesea, se alăturau prinţi, prinţese din frumoasele basme 

ale copilăriei. Şi acum sunt copil, dar nu ca atunci, deja nu mai cred atât de puternic în poveşti, nu mai 

săvârşesc năzbâtiile care supărau pe părinţii mei; pentru ei, totuşi, sunt acelaşi copil năzdrăvan; „voi fi fetiţa 

lor şi la şaptezeci de ani”, uneori mă supăr când ei mă tratează ca pe un ţânc, deşi am împlinit şaisprezece 

ani, mă fac să mă întreb, ei nu văd că am crescut? Hmmm…oare am crescut? Eu spun că da, pentru că deja 

gândesc şi rezolv problemele zilnice din altă perspectivă. 

Savu Mariana, clasa a XI-a F 

 

 

 

     De multe ori nu dăm importanţă timpului; timpul trece pe nesimţite, nu ne dăm seama când am crescut, 

când ne-am maturizat. Trebuie să te întrebe cineva, ca să stai să te gândeşti: am crescut, oare? Uitându-mă 

înapoi, am pus cap la cap nişte întâmplări din viaţa de licean; instantaneu, mintea mea a contabilizat 

responsabilităţile din anul trecut, pe care le priveam ca poveri greu de dus pe umeri, adesea neplăcute şi, 

aparent, fără sens; rostul lor s-a clarificat în prezent, s-a adunat, ca să zicem aşa, la capătul mai multor şiruri 

de mărunţişuri cotidiene. Mi-am dat seama că fiecare zi are o importanţă pe care o înţeleg mâine, dacă am 

răbdare şi puţină atenţie; cred, însă, că e important să te mai şi întrebe cineva despre ziua de azi. 

Băcanu Ana-Maria, clasa a XI-a F 

 

 

      Oare, am mai crescut? Îmi pun această întrebare după o vară cu bune şi cu rele. Au fost clipe frumoase, 

zâmbete, fericire, dezamăgiri, lacrimi… S-au destrămat prietenii, dar s-au legat altele noi. Am învăţat că nu 

toată lumea bună este ceea ce pare şi nici ceea ce pare negru nu e chiar atât de negru. Am învăţat să îmi ţin 

aproape prietenii adevăraţi, să fiu mai rezervată şi să nu mă amestec în problemele care nu mă privesc, am 

conştientizat că pot să am şi eu probleme, că pot să mă confrunt cu greutăţile, pentru că viaţa nu te iartă doar 

pentru că ai cincisprezece ani. Am învăţat despre mine că am o personalitate perfectibilă şi vreau să lucrez la 

ea, vreau să realizez mai multe. Atunci, oare, am crescut? 

Bărboi Laura, clasa a XI-a F   
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        Eu am crescut, într-adevăr, în înălţime, câţiva centimetri, dar nu cred că la asta se referea întrebarea; de 

multe ori aparenţele înşeală, oamenii se schimbă deodată, lăsând în urmă copilăria. Chipul se schimbă, 

statura se înalţă, părem mai mari, hainele se complică, averile ne oferă mijloace prin care să ascundem 

undeva, într-un locaş tainic, adevărata faţă, aceea a copilului din trecut, cel care nu a mai crescut. În fond, 

nimeni nu creşte cu adevărat, ceea ce se schimbă este viaţa însăşi, ea sporeşte, trece şi noi fugim cu ea, 

păstrând sufletul de copil. 

Huiban Roxana, clasa a XI-a F   

 

 

Vara a trecut 

Amintiri, 

ca fluturi într-o 

mare de soare, 

îmi dau târcoale. 

A mai trecut un an, 

sufletul meu e acelaşi, 

plin de culoare, de viaţă, 

de aici speranţa 

că sunt copil, 

şi mă bucur. 

A mai trecut un an, 

haina mi-a rămas mică, 

înseamnă că am crescut? 

În ochii celor mari 

mai sunt, oare, copilul de ieri? 

Ilie Răzvan, clasa a XI-a F   

 

 

    M-am maturizat, oare? La întrebarea aceasta nu aş fi avut răspunsul dacă nu aş fi trecut prin anumite 

experienţe de cunoaştere a realităţii, pe care le-am privit din altă perspectivă decât aceea a copilăriei. O astfel 

de împrejurare a constituit-o un concurs la Constanţa. Promovasem la etapa naţională a concursului de 

literatură latină Ovidianum. Am fost  cazaţi într-un cămin sportiv, toţi participanţii, veniţi din toată ţara, 

departe de părinţi, de locurile cunoscute, alături de elevii acelui liceu sportiv. Condiţiile erau foarte diferite 

de cele cu care sunt eu obişnuită, ca să nu spunem că erau chiar neprimitoare, lipsite de confortul uzual: 

mobilier minimal, baia pe coridor, prea mulţi în cameră; mi s-a părut greu să locuieşti şi să înveţi acolo, abia 

aşteptam să dăm proba şi să plecăm acasă, îi priveam cu compasiune pe elevii liceului, care, cu zâmbetul pe 

buze, plecau la antrenamente, la orele de curs, veneau la masă ordonat şi îşi respectau cu hotărâre programul, 

foarte determinaţi să facă performanţă în sport. M-a surprins atitudinea lor în faţa greutăţilor care pe mine 

mă speriau. Am observat că există o realitate dură, o etapă din viaţa altor copii, de vârsta mea, fără mari 

posibilităţi materiale, dar care luptă cu voinţă ca să-şi câştige un loc onorabil şi muncit în societate, în vreme 

ce societatea nu le oferă atenţia şi condiţiile meritate. Am observat că pentru a-şi atinge ţelul, aceşti copii 

trebuie să facă slalom printre greutăţi, sacrificii şi chiar nedreptăţi, la o vârstă când multora li se pune totul 

pe o tavă. Am înţeles că viaţa poate fi şi altfel decât cea pe care o trăiesc eu. Am înţeles că maturitatea nu 

vine doar cu trecerea timpului, ci, mai ales, din experienţele acumulate. 

Vendetti Flavia Silvana, clasa a XI-a F 
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   Am avut o vacanţă nebună, ce-i drept. Mi-am făcut prieteni noi, am văzut Braşovul, m-am căţărat în toţi 

copacii, m-am dat cu tiroliana, am făcut bungee-jumping, toate pentru prima oară în viaţa mea, şi recomand 

tuturor să le încerce. Oare, am mai crescut? Doar în înălţime şi în kilograme, altminteri, tot copil sunt; sigur, 

gândesc puţin altfel, dar nu te poţi maturiza în trei luni, oricât ai vrea. Abia aştept vara următoare! 

Dobrescu Andreea Anda, clasa a XI-a F 

 

 

   Am fost la bunici, i-am ajutat la treburi, nu neapărat de oameni mari, însă, oarecum grele pentru nişte 

oameni bătrâni cum sunt ei. La vârsta lor ei n-ar mai trebui să muncească atât de mult. Când mama a venit 

din străinătate m-a văzut total schimbat; a bufnit în lacrimi zicându-mi: „Marius, te-ai schimbat, arăţi mai 

matur, ai crescut, mamă!” Nu mă văzuse de-un an şi, poate, eu am crescut în vacanţa asta, mama spunea că 

sunt mai sensibil, mai gentil, că am un comportament mai aşezat. Eu ştiu că uneori mai „sar calul”,  sunt 

prea guraliv, prea glumeţ, asta nu ştiu cum să schimb. Încă mai cred că trebuie să fiu împins din spate de 

nişte adulţi cu sfaturi bune. Totuşi, cred şi eu că am mai crescut moral şi fizic, pentru că mi-am şi propus să 

mă schimb în bine; bine pentru mine, dar şi pentr cei din jurul meu. 

Răşcanu Marius, clasa a XI-a F 

 

   Este toamnă. A început un nou an şcolar. Nu mai sunt boboc. Copilul din mine ar dori mai multă distracţie, 

dar adolescentul mă obligă la mai multă responsabilitate. Oare, am mai crescut? 

Dobre Georgiana, clasa a XI-a F 

 

   Odată cu trecerea timpului am început să înţeleg parţial ce înseamnă viaţa; probabil voi afla mai multe pe 

la treizeci de ani, de pildă. Viaţa este făcută din bine şi rău, în mare parte. Răul poate cuprinde o adorare 

materialistă exagerată, egoismul, folosirea inteligenţei malefice pentru a dobândi ceva ce nu-ţi aparţine, şi 

chiar munca foarte grea, care absoarbe multă energie, secătuindu-te de puteri. Binele este opusul celor 

enumerate anterior, binele reprezintă evoluţia acelei munci epuizante, minimalizarea bogăţiei materiale, 

augmentarea bogăţiei spirituale pentru a-ţi ajuta aproapele. După o opinie proprie, şcoala a fost cea care mi-a 

produs maturizarea. După atâtea cursuri educative, atâţi profesori binevoitori, de care am avut parte, eu cred 

că am reuşit să dezvolt în mine ceva, în ciuda faptului că tot mă comport ca un copil câteodată. Şi tot după o 

opinie proprie, consider că religia este şi ea un domeniu care maturizează, cunoscând „adevărul”. 

Pascu Ion Marian, clasa a XI-a F                                         
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Rondelul timpilor apuși 
                       Gighileanu Andrei - cls. a-XI-a F        

                
Dulcel glas al tinereții ... 

Ce de mult, eu l-am uitat .. 

Mi-amintește de nămeții, 

Ce in vise m-au purtat . 

 

Dar acum, pare ciudat ... 

Cum citeam eu Moromeții-n .. 

Dulcel glas al tinereții ... 

Ce de mult, eu l-am uitat .. 

 

Dar eu oare ce gândeam ? 

Simt o lacrimă-ntre pleoape .. 

Translucid, mi-l aminteam .. 

A murit ca niște șoapte ... 

 

Dulcel glas al tinereții ... 
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Realitate nedreaptă
                                              Bălan Gabriela – cls. a XI-a F 
 

 

Oameni, fiţi cine sunteţi, nici mai mult, nici mai puţin! 

Renuntaţi definitive la ură căci viaţa va fi un chin! 

Păstraţi-vă în suflet sentimentele curate, 

Şi-ncercaţi să abandonaţi cuvintele neadevărate . 

Nu mai cotrobăiţi prin cărţi să exprimaţi ceea ce simţiţi, 

Vorbiţi aşa cum inima vă dictează, nu-i nevoie să minţiţi! 

Nu criticaţi, nu mai asupriţi! De ce vreţi să păreţi judecători? 

Când ţineţi cont de vârstă, de haine, de păr, de culori? 

Oare nu suntem toţi egali? De ce sunt unii mai presus ? 

De ce unii au prea mult, de ce s-nalţă unii mai sus ? 

De ce mor unii de foame iar alţii râd şi se petrec ? 

De ce în casa unora bucuriile nu trec ? 
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                      Otium 
 

                                Pascu Marian Ion – cls. a XI-a F 
 

 

Stau tolănit în pat 

Trăind un sentiment ciudat, 

Picioarele îmi sunt mai grele 

Dar nu-mi pare rău de ele. 

 

 

Cărţile au adormit; 

Să citesc nu-mi mai permit; 

Ceasul nu mai vrea să bată, 

Am să mă ridic vreodată? 

 

 

Norii nu-i mai văd mişcând 

Şi nici iarba tremurând, 

Soarele stă să se stingă 

Vrea întunericul să-nvingă? 

 

 

Şi tot stând, şi stând, şi stând, 

Mi-aud temele ţipând; 

Oare, voi fi pedepsit 

Pentru timpul irosit? 
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      Toată viaţa ei era la oraş. Şcoala … prietenii …o parte din familie … o parte 

din ea. A fost însă nevoită să se mute la bunici, la ţară, undeva într-un sat de 

câmpie. Acum nici nu mai voia să audă de casa părinţilor. Îi era mai familiară 

casa bunicilor. Abia terminase şcoala ….şi se instalase, nu cu prea mare uşurinţă, 

în camera lor cea mare. Ceva din ea se afla în acea cameră. Patul, şifonierul, 

oglinda, televizorul, calculatorul – cele fără de care nu putea trăi, dar, mai presus 

de toate, era chitara ei. Oriunde pleca era nedespărţită de ea. Făcuse  canto o 

perioadă ….. talentul de a cânta la chitară şi glasul ei minunat se îmbinau într-o 

armonie perfectă.  

     Era la vârsta adolescenţei …. Când dragostea este înfloritoare. Dorea să 

exploreze acest tărâm necunoscut …însă nu se grăbea .  

     În oraş a lăsat prietenii. O mulţime de prieteni. Glasul şi talentul ei o făcuseră 

populară. Dar aceasta nu-i aducea nicio consolare, se simţea nefericită.  

Camera pe care şi-o alesese, avea două intrări; o intrare venea de pe hol, din casă, 

iar cealaltă intrare ducea afară, în grădină, în mica livadă dimprejurul casei. 

Pentru tineri, spuneau, cu înţelegere bunicii, să nu se-ncurce cu ăi bătrâni.  

Într-o seara simţea nevoia să ia o gură de aer proaspăt şi ieşi în grădină. Auzea 

concertul uimitor al greieraşilor …. Cântau subţire, vibrant. Îşi aduse aminte de 

chitara ei. Fugi în casă şi-şi luă chitara. Se aşeză pe 

treptele verandei şi cu o dorinţă arzătoare se apucă 

de cântat. Vocea şi chitara răsunau în tăria nopţii cu 

atâta claritate şi limpezime a sunetului de parcă nu 

ea, nu de la ea veneau acele sonuri, ci de undeva de 

sus, din arcul înstelat, de deasupra capului său. Se 

simţea fericită, se simţea trăind. Cânta dezlănţuit. 

Cânta cu inima, cu degetele subţiri, cu toată fiinţa, 

prinsă în mii de sentimente.  

Liniştea nopţii, aerul răcoros, mireasma verii 

….mireasma prunilor verzi. Sunetele melodioase ale 

chitării şi vocea ei se apropiau de finalul recitării … 
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pe faţă simţea lacrimi fierbinţi, dureroase. Nici nu-şi dăduse seama când trecuse 

timpul. Era târziu, chiar miez de noapte. O adiere de vânt rece, o făcu să se 

cutremure. Nu mai stătu pe gânduri … cuprinsă de un tremur fugi în casă.  

Se aşeză în pat, cu lumina stinsă, gândindu-se cât de bine s-a simtit fiind din nou 

ea, regăsindu-şi lumea ei. Cuprinsă de fericirea acelei seri, a adormit cu zâmbetul 

pe buze.  

     A doua zi s-a trezit plină de viaţa. Cu zâmbetul serii pe buze. Simţea nevoia de 

a fi singură, singură prin mica natură. Toată ziua cutreierase livada, grădinile şi 

uliţele din jurul casei şi nu ştia ce caută. Nu avea răbdare pentru nimic. Se bucura 

de tot ceea ce o înconjura. Parcă că un alt om, mult mai sprinţar şi ghiduş îi luase 

locul, plin de nestare. Seara a venit repede; cu nerăbdare şi-a luat chitara şi a ieşit 

în grădină. Cu paşi mici, dar repezi, cu rochiţa ei albă, desculţă, cu părul desfăcut, 

se aseză pe treptele reci ale verandei. Avea poftă din nou de sunetele chitării … 

şi, încet, timid, sunetele clare începură să se înalţe spre bolta întunecată.  

In liniştea nopţii, glasul ei întrupa vocea blândă a unui înger, chitara părea că 

scoate suavele sonuri ale lirei celeste. 

Cânta din toata inima dăruindu-se cu atâta pasiune muzicii. Era în lumea ei .  

Sunetele chitării şi glasul său, unite în acelaşi şuvoi duios, se topiră încet în 

blândeţea nopţii …. ea se trezi din visul ei real. Se ridică de pe treptele reci, privi 

încă o dată noaptea, cerul înstelat şi fugi în casă, cu un fior de necunoscută 

spaimă. Pustiul nopţii o înspăimânta până la lacrimi. Durerea pe care i-o 

îndepărta cântecul reveni mai aspră.  

    Ziua următoare nu a făcut altceva decât să caute vechile cântece de dragoste, 

pe care le scrisese cânva într-un caiet hărtănit. Uitase de ele, acum murmura 

refrenele cu emoţie, parcă. Aştepta noaptea cu nerabdare. Când greierii aduseră 

înserarea, cu caietul în mână, chitara pe umăr, în aceeşii rochiţă albă, desculţă, 

ieşi pe scările reci şi începu să cânte. Glasul ei şi minunatele sunete ale chitării 

răsunau impunător în liniştea nopţii. Plângea deşi era fericită, simţea că trăieşte. 

Cânta nebun, prinsă în vraja muzicii; deodată caietul îi căzu de pe trepte, rămase 

împietrită. Nu ştia ce se întâmplase. Din apropiere, din întuneric, se auzeau paşi 

care se îndreptau spre ea . O clipă, rămase neclintită, cu privirea fixată spre locul 

de unde veneau sunetele.  

   Se aplecă să ridice caietul, dar o mână de băiat îl luase de jos şi i-l întindea. Îşi 

ridică privirea uşor … şi descoperi chipul unui puşti, zâmbind încurajator, o 
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privea luminos, intens. Ochii lor se întâlniră. Ceva timp privirile lor au rămas 

neclintite.  

     O îndemnă să mai cânte, să nu se oprească. Cuvinte lui îi dădură curaj, începu 

din nou să cânte. El o privea împietrit, absorbind frumuseţea ei, frumuseţea 

muzicii ei. Ea cânta cu pasiune, privind în gol, ca şi cum ar fi fost ea singură 

acolo, însă conştientă de prezenţa lui caldă. Când ultimele acorduri se stinseră, 

cuprinsă de frig, vru să fugă în casă, cum obişnuia, dar mâna lui caldă a prins-o 

de umărul rece. Scoase puloverul său şi îl aşeză, delicat, pe spatele ei micuţ. Au 

rămas amândoi pe trepte … până târziu în noapte.  

    Când s-a trezit ….imaginea serii precedente îi stăruia în gând. Credea că a fost 

un vis. Toată ziua a fost numai zâmbet şi nestare. Zâmbea fără motiv şi fugea de 

colo-colo fără rost, fredona, se juca …. Doar să treacă ziua mai repede. Era 

curioasă să afle dacă a fost un simplu vis sau pură realitate. Când veni seara, 

apucă nerabdătoare chitara ; o emoţie nouă o făcu să treacă în faţa oglinzii… se 

miră de ea însăşi. Oare el va mai veni? 

    El a venit; era acolo. Pe veranda cu treptele reci, de piatră, o aştepta cu 

zâmbetul cald să cânte, să vorbească, să...  

    Au trecut zile întregi, nopţi întregi … pline de fericire, acolo, împreună, pe 

verada casei; armonia glasului ei cu sunetele melodioase ale chitării aduceau pe 

treptele reci focul plin de viaţă al sentimentelor răscolite. 
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Oameni de oţel 
- Faţa din oglindă - 

                                                                                                                               

                                                                         Tănasă Teodora – cls. a XII-F 
 

”Iar gloria mă lasă-n pace.” 

 

 

       Dimineaţa nu era nicăieri întâmpinată cu mai multă bucurie decât în micul sat de la 

poalele muntelui. Întâmpinată ca o sfântă zi de sărbătoare, locuitorii salutau noua zi de parcă  

ar fi văzut soarele pentru întâia oară în viaţă. Parcă şi lucrurile mergeau mai bine când lumea 

uita de ceartă şi supărări iar voia bună era singura stăpână peste sufletele lor. Era o atmosferă 

înălţătoare, însă un singur chip apărea posomorât pe străzile înguste, de parcă toate relele de 

pe lume s-au fi prăvălit peste el. Natura încerca să mascheze această imperfecţiune, aruncând 

umbre asupra ei de fiecare dată când trecea pe sub copaci. 

      Aproape că nu îşi mai simţea picioarele, erau veacuri de când se plimba prin pădure 

încercând să găsească cabana vânătorului. Mersul prin sat o umpluse de pref şi îi găurise 

opincuţele preferate. Când îi văzuse pe acei oameni atât de veseli şi plini de voie bună îşi 

aduse aminte cât de nefericită era şi abia putuse să se abţină să nu plângă. Acum nu mai 

simţea acel zbucium în suflet dar obrajii îi erau umezi. Începuse să ningă, fulgii mici nici nu 

aveau să acopere câmpiile din jur, însă aveau să amintească frunzelor ce au mai rămas, de cât 

de neîndurătoare avea să fie iarna. Frigul îi strângea umerii golaşi, trimiţându-i un tremur 

prin tot corpul. Trebuia să ajungă la adăpost cât mai curând. 

      Copacii îşi întinseră ramurile unul înspre celelalt, fără a da o formă precisă îmbraţişării 

lor. Ar fi trecut neobservată dacă o rază de lumină nu ar fi alunecat deasupra ei, făcând-o să 

strălucească în zeci de culori. Pânza subţire de paianjen forma o spirală uriaşă între crengile 

îngheţate. Fulgii sticloşi erau adunaţi de firele lipicioase, continuând să cadă ca o ploaie 

măruntă în găletuşa uitată afară. 

     Ridicase mâna iar cea din faţa ei făcu exact la fel. Îşi frecă ochii cu îndârjire încercând sa 

alunge iluzia din mintea ei, însă când îi deschise se afla tot acolo. Era un adevărat miracol al 

naturii. Nu ştia cum să o numească însă supreafaţa lucioasă îi arăta o fiinţă exact cum era ea. 

Îi semăna ca o oglindă, însă acolo vedea mai mult decât copia trupului ei. Acolo era ea cu 

adevărat, putea zări toate lucrurile acelea oribile ce se plimbau prin mintea ei, toate lucrurile 

la care se gândea pe timpul nopţii când somnul nu îşi bătea aripile deasupra ei, când 

răsuflarea i se îngreuna iar bătăile inimii îi răsunau cu un ecou prelung. Oglinda o arăta pe ea 

cu adevărat, nesigură, temătoare, mincinoasă, trufaşă, cu toate acele gânduri şi sentimente 

negre ce îi stăpâneau sufletul şi cugetul. 
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 Eroism interior
                                      Pascu Marian Ion – cls. a XI–a F 
 

 

 

 

                               Stând în pat, privind la geam, 

                               Arzând de grijile ce am; 

                               Calea poate o s-o găsesc, 

                                                 Mă gândesc! 

 

 

                               Stau sătul de viaţa crudă, 

                               Cea în care n-am izbândă. 

                               Nu mai am ce am avut, 

                                                  Am pierdut! 

 

                               Mi s-a spart sufletul integru; 

                               Chiar şi sunetul a fost funebru. 

                               În neagră apa am îngheţat 

                                                     Sunt terminat! 

 

                                O puternică lumină bate 

                                Parcă nu mai am păcate 

                                Cu întunericul s-a terminat 

                                                     M-am ridicat! 

                                 

                                 Cămara sufletului e luminată; 

                                 Simt că nu voi mai greşi vreodată ; 

                                 De iubire am fost cuprins. 
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     De ce nu mai rămâi ? De ce oare treci atât de repede, Timpule ? De ce nu stai 

mai mult? 

    De ce nu poţi să ne laşi să ne bucurăm mai mult de momentele frumoase? 

Timpule, oare tu n-ai obosit ? Oare ţie nu ti-e dor de serile de vară; când stăteam 

împreună, în seară, dospind cuvinte, până târziu; când depănam amintiri, cu 

sutele; când eram atât de plini de suflet, împreună? 

    O timpule, o vreme ! 

    Graba ta imensă nu ne lasă destulă vreme pentru toate lucrurile plănuite. Treci 

? Te mai uiţi tu înapoi sau, simplu, treci cotropind clipa de acum cu toate 

resentimentele aşezate, strat după strat, în colţurile pline de moliile regretelor ale 

inimii. 

    De ce treci ? Totuşi treci! 

    Graba ta imensă provoacă multe: confuzii, greşeli, certuri, probleme, uitări, 

renunţări, suferinţe, frământări, despărţiri, ruperi, dezagregări, dar şi repară, 

împacă, linişteşte, rezolvă, lămureşte, aminteşte, alină, calmează, uneşte, îmbină, 

împărtăşeşte. 

   Repară multe răni! Repară ceea ce stricăm pentru că ne este frică să nu greşim 

când exact asta facem, nefiind deloc important că din greşeli învăţăm. 

   Ne este frică să nu stricăm momentele frumoase, neştiind că acestea se termina 

de la sine când vine întâmplarea cea rea.. 

  Ne este teamă să nu fim sufocanţi, copleşitori prin iubire, obositori prin zel, ori, 

dimpotrivă, distanţi, prea reci, prea individualişti pentru a putea simţi ceva 

autentic împreună, incapabili de a comunica un 

sentiment, fie el şi de ură, lăsând să decidă timpul, 

lăsând toate în seama timpului.. 

  Timpul ? Cel mai preţios medicament. 

  Distanţa ? Cel mai bun antidot. 

  Uitarea? Nu cred că există uitare ... Exista doar 

lăsarea trecutului în urmă, în timpul trecut, 

depozitând acolo toate nimicurile din care ni se face 
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viaţa, pentru ca, într-o clipă, când ceva ne lipseşte să ne întoarcem să-l luăm, să-l 

reevaluăm, să-l răscolim, să facem din el leacul pentru alin, pentru desfătare, 

pentru uitarea deplină şi vindecătoare, ori, să-l transformăm în otravă bună pentru 

ucis ceva sau pe cineva.  

    Dar, oare uitarea poate fi deplină? Putem uita ceea ce a făcut parte din noi? 

Ceea ce a făcut parte din noi sufleteşte, deşi s-a consumat în timp, alcătuieşte un 

întreg la fel ca trupul... nu putem să uităm, aşa cum nu putem să uităm braţul 

stâng, ori degetul cel mic.  Trăirile sunt ale timpului. Se adună acolo, în osia 

timpului. Tot timpul trăit este mai preţios decât toate averile din lume. 

   Amintirile ? O vaga eternitate . . . . 

   Tu! Timpule! Tu meriţi să fii prins şi oprit. Să stai pe loc, să nu mai treci, să nu 

mai laşi oamenii să îmbătrânească, să plece! Tu, care aduci uscăciunea sevei 

vitale în trupurile vii! 

   Tu meritai de mult să fii închis într-un loc, de fapt într-un prezent continuu, de 

unde să nu mai poţi ieşi, să nu mai treci mai departe! Îndrăzneala ta fără frâu fură, 

în continuare, suflete, ore de bucurie, clipe de împărtăşire şi comuniune. Furi tot, 

chiar şi urâtele clipe ale însingurării ! 

   Fie noapte, fie zi, tu treci! Altceva nu ai de făcut decât să treci? 

   Am început să cred că eşti rău, că fugi de noi, că vrei să nu duci pe toţi la 

pierzare, că nu mai vrei să ne oferi nici un pic din răgazul tău! 

   Pe de altă parte, nu eşti chiar atât de rău, când vrei tu, ne dai acele clipe dulci, 

de desfătare, de plăcere, de odihnă a sufletului, de frumuseţe, ne dai puţin din 

tine, Timpule! Doar atât clipe. Clipe. Ce puţin dai şi ce mult primeşti! Primeşti 

suflete, chipuri tinere şi amintiri cu miile şi frumoase. Ne primeşti pe noi, cu 

totul, pe de-ntregul. 

   Mai bine să ne fi dus mai departe decât să nu ne laşi să gustăm din bucuriile 

tale! 

  Teme-te tu, Timpule, de răzbunarea oamenilor, când te-or prinde! 

  Oare când vei sta pe loc ? Oare când te vei opri din goana ta nebună, tu, 

Timpule ? 
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                              În noaptea înstelată 

                              Văd palpitând uşor, 

                              O stea înnegurată, 

                             Jucându-se-n pridvor . 

 

                                                              O vad noaptea-mprejur ... 

                                                               Este lumina mea ... 

M-aş pierde în obscur 

De ea, n-ar exista . 

 

Caut, nopţi la rând,  

Sticlirea-i cea divină, 

Dispare ca un gând... 

Se stinge-a-sa lumină... 

 

Îmi lipseşti, tu dragă, 

Mi-e dor să te pot ţine .. 

Pe suflet îmi eşti marcă, 

Mi-e dor numai de tine. 

 

 

                                   Caut zi de zi ... 

                                   Fereastra să lucească , 

                                   Vreau doar să vii ... 

                                   S-aud vocea cereasca ... 

 

                                  Şi nu te văd, ai dispărut, 

                                  S-a stins aura ta, 

                                 A fost cum am crezut .. 

                                 Ai fost numai o stea ... 
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Zâmbetul de soare si lumina călduroasă am să le ascund într-un manuscris 

Când am plecat grăbită spre mare ti-am lăsat pe masă un bilet scris. 

Nevoia gândul …. Sufletul îmi era absent , 

Te rog ,ai grijă de al meu trecut, notat pe un firav pergament. 

 

 

Am nevoie mereu , acum ,aici de tine ! 

Răvășește-mi amintirile bine … 

Fă-mă să zâmbesc din trecut ca și cum ai fi lângă mine . 

 

 

Când sosesc din grăbita-mi vară 

Să te găsesc ,aș vrea , pe peronul din gară 

Banca să nu fie goală , bucuria pe al tău chip să apară . 

 

Ți-e frică din nou să nu mă pierzi 

Voi venii la tine de fiecare dată când visezi 

Voi fi al tău miraj , trec in secunde doar să mă vezi . 

 

 

Sunt o simplă aluzie , fac parte din fumul de țigară 

Privirea ta goală mă face să devin din dulce , amară 

 

Nu te voi părăsi din nou așa cum ai crezut 

Mereu voi fi aici , nu mai ai nimic de pierdut 

 

Poate doar cheia fericirilor 

Ascunsă pe pervazul amintirilor .   



20 | P a g i n ă  
 

Esenţa e în suflet ! 
                         Bălan Gabriela – cls.  a XI-a F 

  

 

Am căutat fericirea cu ochii şi am facut-o zilnic . 

Am căutat ceva palpabil. Am căutat mult şi zadarnic . 

Am fost prea superficială, oarbă sau neştiutoare, 

N-am înţeles, ori n-am ştiut ce-nseamnă fericirea mare. 

 

E vorba doar despre interior. Esenţa e în suflet ! 

Să ştii să dăruieşti şi să primeşti un zâmbet . 

Nu ştiu a mă exprima, nu ştiu cum să spun , 

Fericirea constă în a fi om, mai bun . 

 

Un om cu inima mare, altruist, onest şi pur 

Aceasta-i calea spre fericire. Chiar aş putea să jur ! 

Nu ştiu dacă veţi da crezare cuvintelor mele, 

În schimb, prin bunătate, ele vă vor feri de rele. 
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      Prietenia 

           Rășcanu Marius – cls. a-XI-a F 

 

 Prieten drag tu mie, 

Ce am eu să îți dau ție? 

Dragoste, iubire, fericire, 

De la mine pentru tine. 

 

Fratele rămâne frate 

Nici moartea nu ne desparte 

Dacă unul  va muri 

Cerul se va risipi! 

  

 

Ciocănitoare care 

Baţi fereastra mea, 

De unde vii tu oare ... 

Şi unde vei pleca ? 

 

Eşti mică-n lumea largă, 

Eşti singură, ca mine... 

Pe cine cauţi dragă? 

Pe ea?...sau pe oricine? 

 

Bătând copacii curţii mele 

Tu singură-ţi vorbeşti, 

Eu, trist, într-ale mele... 

De cine mi-aminteşti ? 

 

Dar, uite, ţi-ai luat zborul , 

Azi nu ai mai venit ... 

Singur... mă prinde dorul... 

Pe Ea sper c-ai găsit. 

 

Bate... oare cine? 

E singur el, nu-s doi ... 

Încă n-are pe nime 

Dar suntem amândoi...  
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Un elev  "model" 
-pagină de jurnal- 

                                      Petre Ana Maria- cls. a XII-a F 
 

 

      Nu ştiu de ce dar suna ceasul .... Oare trebuie să mă trezesc? Uff... nu mai e vacanţă. Ce 

păcat! 

Sună ceasul. O fi luni ... S-a zis cu dormitul până târziu şi hoinăritul pe afară cu băieţii... 

Ce-aş mai juca un fotbal ... Hei, dar ştii? Nu-i bai ! A trecut şi vacanţa de Paşte ... încă vreo 

două luni de şcoala şi o să am vreo trei luni de „concediu”. 

Mda ... deci, să mă trezesc, să mă schimb de pijamale, că doar nu mă duc la şcoală în ele, să 

mă duc şi pe la baie, un duş mic, dar să nu uit unde am de dus, adicătelea, pe la şcoală. 

E ora 8, până pe la 9 poate ajung. A treia oră... merge ! am scăpat deja de primele! 

Paznicii mă lasă să intru, n-am eu probleme cu ei, a lăsat diriga vorbă să nu mă împiedice să 

intru când vin târziu, cică să n-am un motiv de chiul în plus; ce-i dă prin minte şi dirigăi asta! 

auzi! urc scările şi bat, elegant, la uşă. 

     - Buna ziua doamnă, vă rog mă scuzaţi. 

     - Să te scuz, de ce ? 

     - Că am întârziat ... 

     - A ... şi care ar fi problema, ce e prima dată? Mulţumesc eu, domnule inspector, că mai 

dai şi pe la cursuri, mai exact pe la ora mea. 

     - Deci ... pot să intru ? 

     - Chiar te rog, şi scoate şi o foaie. Aşa o personalitate ca dumneata se cade să-mi dea un 

autograf! Ai test ! 

    Sincer nici habar nu am avut de ce materie era profa, până în momentul când binevoitoarea 

mea colegă de bancă, după ce am zâmbit la ea, de vreo două ori, n-ar fi stricat să-i pun şi 

mâna pe genunchi, aşa, aluziv, mi-a întins, în cele din urmă, se lăsa cam greu, o foaie de 

mate cu un pix şi mi-a şoptit „mate”. 

    Nici nu m-am obosit să rezolv subiectele, nu eram nebun să-mi stric dispoziţia aşa de 

dimineaţă, doar ce mi-am scris numele pe foaie şi am desenat, la mare artă, nişte triunghiuri, 

sau aşa cred că se cheamă figurile alea cu patru laturi. 

    Restul orelor am bătut mingea cu ceilalţi băieţi, de la alte clase, of course, nişte nesimţiţi; 

comentau că de ce vin eu să le stric echipa! d-aia, bă, că nu ştiţi fotbal, vă predau eu fotbal de 

mondială, doctor sunt. 

    Celelalte zile ... cam până joi, au continuat la fel, cu menţiunea că am servit mai puţine 

cursuri, am observat că îmi provoacă o durere de cap cutremurătoare. 

    Joi a fost o zi specială. A intrat pe fir tata; îl sunase iar diriga, altă treabă n-are şi asta! M-a 

ameninţat că-mi taie banii de buzunar, cu asta nu e de glumit. Aşa că a trebuit să stau la toate 

orele. 
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     Toate 6 chiar. Am ajuns chiar la prima oră, m-am sculat cu noaptea-n cap, chiaun şi am 

rămas până la ultima. Oricum ploua, în curtea şcolii nu era rost de fotbal, acasă nu mă 

puteam duce, ce să faci pe o vreme ca asta. Pe urmă şi directoarea a luat-o razna: s-a ţinut de 

promisiune şi a încuiat uşile până la sfârşitul programului, puşcărie, nene, o să vă reclam la 

Protecţia Copilului, mă ţineţi sechestrat! Aş fi ieşit eu pe vreun geam de la parter dar, de ... 

comuniştii naibii, au pus gratii. Puşcărie! 

     Aşa, cum ziceam mai sus, am stat la toate orele. Prima oră a fost, dacă mi-amintesc bine, 

istorie ... ca de obicei nu aveam la mine nimic de scris, însă, nu ştiu cum de s-a întâmplat, 

luasem de acasă un caiet. Înainte avusese şi el vreo patruzeci de pagini, acum mai are vreo 

cinci, dar e bun, funcţional. 

     Am zâmbit, din nou, colegei mele de banca, de data asta am atenţionat-o cu mâna pe 

genunchi, mi-a dat un creion, mi-a spus ce oră e şi a pus cartea la mijocul băncii. Istorie deci 

...  Profa a dictat ... multe şi prea repede, abia apucai să scrii o propoziţie că sărea la altceva, 

mi-am dat seama că sunt chestii inutile, am selectat ce mi s-a parut mai important. 

     A doua oră, biologie, la fel, am notat succinct, nu la fel de mult ca la istorie dar, de ajuns, 

cât să înţeleg, că sunt ager la minte, pricep iute. 

A urmat mate, romană, chimie şi fizică....Domneeeee ce zi obositoare! Au profii ăştia un chef 

de vorbă de dimineaţă ce nu-ţi închipui! Cât chin! şase ore pierdute aiurea...să stai să-i 

asculţi! 

    Extenuat, după şase ore de tortură, se umpluse juma' de pagină de caiet ... am plecat acasa. 

Am ajuns, m-am schimbat, am făcut ce am mai făcut eu pe acolo şi ... mi-au picat ochii pe 

caiet, ia să vad cu ce mi-am pierdut eu o zi din viaţa mea, ce am scris azi, pe la ore că tot se 

lăudau mai toți profii că vor da test ora viitoare. Am deschis caietul, la pagina unde scrisesem 

şi am început să citesc: 

    „Ştefan cel Mare este un mamifer care naşte pui vii, îi hrăneşte cu lapte, însă a pierdut 

bătălia de la Podul Înalt. In lupta cu duşmanii săi a făcut un triunghi dreptunghic cu latura de 

30m pe secundă, se hrăneşte prin fotosinteză şi are pleoapele mobile pentru a întoarce 

privirea mai uşor. Calul lui Ştefan se deplasa cu o viteza de 180 km/h, însă cel mai mare 

mister al poeziei eminesciene, rara avis, a fost că apa din lac fierbe la -10 grade C şi 

patruzeci şi şase grade, longitudine.Veni, vidi, vici!” 

Doamne, ce de prostii au ajuns să spună şi profii aştia! Şi vor să mai vii la şcoală să-i asculţi! 

Se mai şi vaită că nu mai învaţă copiii nimic! Că şi au ce! Ce oameni, frate! 
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Ursul, lupul și albina 
- fabulă- 

                                                                        Pascu Ion Marian – cls. a XI-a F 

 

                       

- Eu sunt mică și muncesc din greu 

Dar ursul, la stup,mă atacă mereu! 

- L-aș învăța eu minte pe acest golan 

Dar puterea mea nu face cât un ban! 

 

- Lasă! Eu am prieten, pe lupul curajos 

Care la necazuri, el mi-a vorbit frumos 

- Și cu puterea lui, când urla el odată, 

A reușit să-nghețe chiar și pădurea toată! 

 

 

- Munca ta albină pe mine m-a uimit 

Și din prietenie eu stau și la păzit! 

-Căci ursul, pe lup, nu-l poate nimici 

Iar tu cu miere bună mă vei răsplati! 

 

Îndată ce albina pleacă încrezătoare 

Un urs fioros, înfometat apare: 

-Dă-mi mie potaie, stupul cel cu miere 

Ca să nu te zdruncin cu a mea putere! 

 

-Ești chiar uriaș, vai câta putere! 

-Cruță-mă te rog și ia stupul cu miere! 

-O să mă urc chiar eu să-l dau jos din copac 

Dar te rog permite-mi să scap nevătămat! 

 

Iar albina vine și stupul nu mai e 

Și vede că  lupul a dispărut si el: 

-Eu sunt prea naivă și voi mă înșelați! 

-Cred că nu există amici adevărați! 

 

Asemenea prieteni găsim și printre noi, 

La fel de încrezuți și nu-i ai la nevoi. 

Și dacă vă pripiți că sunt adevărați, 

În realitate voi, singuri vă-nșelați! 
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Lapte cu zahăr 
Jurnalul unei pisici 

                                                                        Iosub Maria Cristina – cls. a XI-a F        
            

 Marti , 27 Martie 2013  

         Sunt doar o mâță. Până acum am avut diverse nume, de la ,,sac de purici’’ la 

’’bagaboantă’’. Niciunul nu a rămas. Nici nu ştiu unde m-am născut. Dar trebuie să fiu atentă 

, în sfârşit am reuşit să mă strecor într-o incăpere a giganţilor. Nu or să mă vadă , m-am 

ascuns într-un coş care miroase ciudat şi giganţii se feresc de acesta cât pot. Norocul meu 

este că aruncă chestii stranii aici, unul dintre ei a aruncat recent ceva ce miroase foarte 

apetisant. Ăsta-i prânzul meu! Ce uriaş nătâng! Acum pot să mănânc un cap de peşte foarte 

delicios. Nici nu a ştiut ce pierde! A lăsat până şi pe oase carne gustoasă. Văd că imensul 

tâmp se uită analitic la o bucată de hârtie de pe perete. Hmm, de aici văd doar că scrie cu text 

mare şi galben ’’CALENDAR’’.Îl văd că exclamă fericit că azi e marţi , e zi de salariu ... Ce-

i aia?? Off, nu mai contează, mai bine o şterg înainte să se prindă că am pătruns aici. 

        Uşor şi cu paşi agili, mă strecor printre coloane stâncoase şi mese de lemn. Mai greu 

este să mă feresc de fire şi de cutii metalice. Atâtea fire inutile , ai crede că le folosesc la 

ceva! Tiptil cercetez terenul şi văd un gigant care loveşte cu degetele într-un dreptunghi 

neobişnuit şi se uită la cutia metalică. De aici , escapada mea va fi uşoară. Nici nu îşi dă 

seamă de ingeniozitatea mea. Observ un neghiob care vorbeşte singur cu o cutiută pătrată la 

ureche. Din când în când , strigă şi gesticulează ca un nebun. Ciudaţi sunt umanoizii aceştia! 

Ca să vezi! Neghiobul ţine uşa deschisă. Unu , doi , trei şi poc: Am tulit-o! Grațioasă ca 

întotdeauna , ies mândră pe uşă afară. 

        Opppa! Afară plouă ! Mă uit înapoi doar că să-mi dau seama îngrozită că uşa masivă s-a 

închis. Aoleu! Ce ghinion! Încep să alerg disperată şi mă uit în toate părtile după un adăpost. 

Fiecare picatură mă oboseşte şi îmi simt blană grea de umezeală. Deznădejdea mă inundă 

secundă cu secundă! Printre stropi aud masinăriile giganţilor cum urlă în rând şi imenşii fug 

în toate directile.Unii ţin un baston în mână care are o fâşie deasupra, ca o mantie protectoare 

care îi fereşte de aceste picături nemiloase.Un vânt puternic îmi întră în oase şi încep să 

tremur udat. Asta nu este ploaie , e o vijelie cu torenţi de apă! Panicată ,mă arunc lângă un 

uriaş care ţine o mantie roşie deasupra. Îi simt căldura corpului şi mantia mă fereşte şi pe 

mine de câţiva stropi! 

        Oftez de plăcerea unui moment de relaxare. Însă gigantul mă vede şi se uită în ochii mei 

cam strâmb. Acesta ţipă sonor: ’’ Zât de aici , javră mizeră’’ şi mă loveşte neaşteptat cu 

piciorul. Lovitura mă trimite direct într-un stâlp. Mă ridic deşi coastele mele protestează. Nu 

trebuia să mă aproprii de arătările imense. Aceştia sunt reci şi de neîncredere.Cu gândul ăstă 
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în minte fug cu greu să-mi găsesc un alt adăpost. Încerc să merg mai repede dar durerea asta 

surdă mă apăsă ... 

        În final ajung într-o alee şi mă bag lângă nişte ’’tomberoane’’ cum le numesc giganţii. 

Îmi ling blana umedă şi mă bucur de protecţia faţă de ploaie a ’’tomberoanelor’’. Zbang! 

Aud un zgomot din alee şi îmi ridic capul uşor. Remarc o fetită care iese dintr-o uşă a străzii 

şi care deodată aruncă o pungă lângă adăpostul meu. Şocată, sar afară în întâmpinare. Fetiţa 

mirată se uită curios în ochii mei. Brusc începe să-mi zambească şi la fel de subit începe să 

mă ia pe sus în braţele ei calde. Îmi îngână uşor şi mă mângâie în braţe. Mulţumită de acest 

răsfăţ încep să torc satisfăcută. Micuţa uriaşă mă duce prin uşa aleii şi mă băgă într-un 

prosop.După ce mă smotoceşte cu prosopul, aceasta pleacă zglobiu. 

         D-abia acum, îmi cercetez împrejurimile. Se pare că fetiţa m-a lăsat într-o cămară 

spaţioasă. Unde există cămară , există mâncare. Insă e prima oară când văd o cămară atât de 

luminoasă şi bine îngrijită, cu o aşa atmosferă dezmierdătoare. Am noroc că am mâncat azi 

peştele acela, altfel examinam toate borcanele. Şi aşa stau în prosop şi contemplez la 

bunătăţile existe aici. Simt mirosul dulceţurilor de nuci , vişine, trandafiri dar şi al unei 

excelente prăjituri cu dovleac ... Sau este cu morcov şi banane ? Ploaia asta mi-a dezorientat 

grozav simţul olfactiv. Dar stai! Mai simt un miros de friptură cu ghimbir şi busuioc! Cred că 

am murit şi am ajuns în rai! Reveria îmi este întreruptă de venirea micuţei gigante. 

Zâmbitoare, îmi pune în faţă un castron şi îmi zice fericită : 

        ’’ Bunica mi-a zis că nu-i bine să fi o mâță plouată. Aşa că te usuc şi îţi dau lăptic. Dar 

vezi că l-am îndulcit cu zahăr. Hai acum bea! ‘’Mă uit la fetiță ca toanta şi încep să sorb din 

lapte. Prima dată , beau încet şi suspicios, însă după câteva sorbituri deja m-am indrăgostit de 

această licoare miraculoasă. Hmmm! Ce deliciu! Nu pot să cred că un imens a impărţit de 

bună voie acest elixir magic. Trebuie să reţin numele acestui răsfăţ , ‘’lapte cu zahăr’’, este 

aproape la fel de bun ca iaurtul cu gem pe care l-am găsit acum câteva zile lângă 

‘’tomberoane’’… 

        Stau împreună cu fetiţă de câteva ore şi îi ascult vorbele în timp ce mă răsfaţă. Nu 

înţeleg nimic din ce zice dar bănuiesc că sunt nimicuri. Hmmm! Ador faptul că mă mângâie. 

Torc liniştită si necontenită. Din păcate, plăcerea îmi este groaznic întreruptă când năvăleşte 

în cămară un gigant cu un costum ridicol şi o mătură care este azvârlită asupra mea. Imediat 

mă feresc din calea măturii şi ies înapoi în alee. Fără să mă uit înapoi , ies din străduța. Îmi 

pare rău că am părăsit acel paradis dar cel puţin am noroc că ploaia s-a terminat ... deşi incă 

mai bate vântul. Îmi ridic capul spre cer. Deja mi-e dor de acea cămară!  

        Îmi ling coada şi privesc în faţa mea. Peste drum examinez un uriaş care ţine cu o sfoară 

gâtul unui câine. Săracul de el! Gigantul îl ţine prizonier! Uite cum se dă câinele pe lângă el , 

cu limba pe afară şi cu coada care se zbate, să fie eliberat! Ce baftă am că nu m-a prins niciun 

gigant! Trebuie să am grijă! 
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       Offf! Dar aş vrea să mă întorc acolo ... În locul unde aveam gustări şi mângâieri. Privesc 

din nou cerul zbuciumat si mă decid. Am să mă întorc! Însă dacă îl mai văd pe gigantul cu 

mătură, îl muşc de deget. Cu aer hotărât, mă îndrept spre acea alee. Din nefericire, drumul 

îmi este întrerupt .O maşinărie bizară a uriaşilor îmi iese în cale. Vuietul asurzitor al acesteia 

mă amuțește pe loc. Oppss! Nu mă mai pot feri ! Bang! Bam! Dang! Mă învăluie un 

intuneric obscur ... 

         Îmi deschid ochii greoi. Îmi simt totul greu şi amorţit şi în acelaşi timp nu mai percep 

nimic. Cu capul lipit de pământul rece încerc să privesc cerul. Nici asta nu mai pot , dar văd 

un lichid roşu care curge langă mine. Ahhh! Ce n-aş da să beau ceva! Gura îmi este seacă. 

Cred că maşinăria şi-a continuat drumul , nu mai aud zgomotul ăla teribil. Ce s-a întâmplat? 

Credeam că mă loveşte dar n-am simţit nimic şi nici acum nu simt nimic. Aş încerca să mă 

ridic de pe pămantul ăsta tare dar ... Ufff! Trei giganţi mă înconjoară rapid şi privesc patetica 

mea încercare de a mă ridica. Mă prăbuşesc la loc iar ei încep să râdă. Îi aud cum ghicotesc: 

’’ Ce fază! A luat-o maşina din plin’’. 

          Mâhnită zac aici auzind râsete. Acum văd cerul , s-au dus norii de furtună. Acum e 

soare şi cald . Îmi amintesc de laptele cu zahăr , încă îi mai simt gustul pe bot. O porție acum 

sună tentant … Aaa! Parcă pot simţi braţele acelei micuţe gigante! Nu mai pot să mă mai 

întorc acolo la acea cămară. Vai! Totul o să fie bine! Am să mă culc şi am să mă trezesc. 

Mulți au spus că am multe vieți de risipit. Însă ce bine ar fi fost dacă aş fi avut măcar un 

nume de lăsat în urmă ... Existența mea n-are această legătura prin care pot să dăinui. Așa voi 

rămâne mereu … sunt doar o  mâță ...          
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Non scholae, sed vitae discimus! 

Enigma Otiliei 
                           de George Călinescu 
(comentariu realizat de Vendetti Flavia, cls. a XI-a F ) 

 

        George Călinescu, prozator si critic literar român, publică în 1932 romanul ,,Enigma 

Otiliei’’. Romanul reprezintă o depășire a realismului clasic prin conturarea personajelor sub 

formă de tipologii. Folosirea unei noi tehnici narative, mai moderne și folosirea detaliului 

pentru a crea imagini vizuale complete, face trimitere către creația balzaciană, astfel intrând 

în rândul romanelor realiste din sec. al-XX-lea.  

      Tema romanului este de factură balzaciană, burghezia bucureșteană este degradată de 

puterea banului. Este conturată într-o imagine realistă, abundentă în detalii.  

     Acțiunea romanului este construită in jurul motivului literar al moștenirii. Cele două 

familii ale lui Costache Giurgiuveanu și Simion Tulea duc o aprigă luptă pentru averile lor.  

    Romanul are ca nucleu epic ideea paternității, aducând în prim plan degradarea societății 

cauzată de nerespectarea părințiilor și a idealurilor morale ale familiei. În sprijinul acestei 

ipoteze vine însuși scriitorul George Călinescu care intitulase romanul la origine ,,Părinții 

Otiliei’’.  

    Călinescu, influențat de scrierile lui Balzac, aduce în prim plan o relație interfamilială la 

fel de degradată ca societatea, în care fraternitatea dintre Costache și Aglae este distrusă de 

lupta pentru bani; avariția bătrânului duce la nereușita creării unui viitor prielnic pentru 

Otilia care se vede astfel nevoită să se căsătorească cu Pascalopol. Acesta, la rândul lui nu-și 

cunoaște adevărata natură a sentimentelor ,,ca părinte sau ca bărbat’’. Familia Tulea este la 

fel de măcinată de autoritatea de a-și crea propriul viitor cât și de Simion care este incapabil 

să își facă datoria de cap al familiei. Aceeași legătură viciată se găsește între Olimpia și 

Stănică Rațiu. Această neglijare a obligațiilor familiare duce atât la moartea unicului lor copil 

cât și în final la divorț.  

   Romanul ,,Enigma Otiliei’’ reprezintă romanul modern și realist prin excelență cu spirit 

classic                          balzacian și romantic în care sunt analizate cu luciditate tipologiile 

psihologice ale societății bucureștene.  

   Pentru realizarea acestei introspecții în psihologia personajelor sunt folosite mai multe 

tehnici precum cea a focalizării folosită la toate personajele, cea prin descriere mediului 

folosită preponderent asupra lui Costache Giurgiuveanu sau reflectarea poliedrică atribuită 

Otiliei, în care personajul este reflectat în conștiința și gândurile personajelor care o 

înconjoară. O tehnică ce apare pe tot parcursul romanului este cea a detaliului prin care sunt 
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conturate integral personajele sau locurile: ,,un 

tânăr de vreo nouăsprezece-douăzeci ani, în 

uniformă de licean’’, ,, mergea […] de-a 

lungul zidurilor […], acolo unde lumina slabă 

a felinarelor îngăduia, numerele caselor’’.  

   ,,Enigma Otiliei’’, ca orice roman, are o 

acțiune complexă, pe mai multe planuri, cu 

conflicte și intrigă la care iau parte numeroase 

personaje construite în spirit modern și 

balzacian, pe tipologii bine definite. Astfel, 

Otilia reprezintă simbolul feminității 

enigmatice, Costache Giurgiuveanu prototipul 

avarului, Stănică Rațiu al arivistului și 

escrocului, Pascalopol concentrează noblețea 

sufletească, Aglae prototipul bătrânei rele prin 

excelență, Aurica a fetei bătrâne, Titi copilul 

retard, iar Simion reprezintă bătrânul senil.  

    Perspectiva narativă este a naratorului 

omniscient și omniprezent ce relatează la persoana a – III- a și folosește viziunea ,,dindărăt’’. 

Felix, ca personaj, se confundă cu naratorul, acesta relatând din perspectiva lui , ceea ce îl 

marchează la persoana a –III-a, un lucru specific pentru proza modernă.  

   Titlul este compus din substantivul comun articulat ‚,enigma’’ și substantivul propriu, 

nume a personajului eponim la cazul genitiv ,,Otiliei’’. Otilia se conturează ca un personaj 

specific feminin, enigmatic pentru toți, datorită oscilării între seriozitate sau grijă maternă și 

capricii sau agitație de fetiță. Enigma se creează atât în mintea lui Felix, el neinițiat în tainele 

dragostei nu înțelege această fire contradictorie a femeii, cât și în cea a lui Pascalopol. 

Acesta, cu toate că este îndrăgostit de Otilia, declară la finalul romanului : ,,Pentru mine e o 

enigmă’’.  

   Romanul nu are fir epic, ci două planuri narative care se întrepătrund și se determină 

reciproc : primul este destinul lui Felix Sima, care, orfan, ajunge în casa lui Costache 

Giurgiuveanu și înainte de a-și clădi importanta meserie de doctor trece prin criza erotică 

declanșată de apariția ,,verișoarei Otilia’’, iar cel de-al doilea este lupta pentru averea lui 

,,moș Costache’’ dusă de Aglae și Stănică împotriva Otiliei.  

  Cadrul spațio-temporal este realist și detaliat. Acțiunea se desfășoară ,,la începutul lui iulie 

1909’’ în ,,strada Antim’’ din București, cronologic, demonstrând realismul romanului.  

   Incipitul romanului îl constituie prezentarea detaliată a cadrului spațio-temporal și a 

personajului principal ,Felix Sima, care venit la București ,,într-o seară de la începutul lui 
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iulie 1909, cu puțin înainte de orele zece’’, la Costache Giurgiuveanu,tutore legitim al 

băiatului ,,de vreo optsprezece-nouăsprezece ani’’ din ,,strada Antim’’. Fiul doctorului Iosif 

Sima, rămas orfan după moartea părinților săi vine în capitală pentru a urma facultatea de 

medicină. Naratorul face o amplă descriere fizică a băiatului cu ,, uniforma neagră […] 

strânsă bine pe talie ’’ ce ,, îi dădea un aer bărbătesc ’’dar cu ,, fața […] juvenilă și prelungă, 

aproape feminină’’. Strada ,,întunecată’’, ,,cu aspect bizar’’ este meticulous descrisă, 

prezentându-se ,,coamele copacilor’’ bătuți de vânt și pustietatea mortuară a caselor slab sau 

chair deloc luminate.  

   Casa cu ,,un singur cat’’, cu ,, zideria […] crăpată și scorojită ‘’, ,, grilajul înalt și greai de 

fier ruginit și căzut puțin’’ și cu o grădină neîngrijită comparabilă cu ,,păduri fără fund’’. 

Reprezintă un tot luxos dar dărăpănat și parcă părăsit, ce ajută la portretizarea indirectă a 

proprietarului excentric Costache Giurgiuveanu ,prototipul avarului. Naratorul, ce se 

contopește cu personajul Felix, îl prezintă pe acest ,,omuleț subțire’’ din perspectiva lui, 

uimindu-l. Acesta îl portretizează prin descriere ,, atins de calviție totală’’ și cu fața ,,aproape 

spână’’,cu ,,buzele întoarse în afară și galbene de la prea mult fumat’’. Bătrânul uimește prin 

răspunsul dat lui Felix la întrebarea ,,Unchiul Costache?’’ moșul răspunde ,,Nu-nu-nu știu ... 

nu-nu stă nimeni aici, nu cunosc …’’ amplificând caracterul avar al acestuia.  

   Felix, odată intrat în casa lui Giurgiuveanu, îi sunt prezentate o parte din personajele ce vor 

acționa pe parcursul întregului roman. Acestea sunt însoțite și de o amplă caracterizare, 

folosindu-se tehnica detaliului, prin care se expune și caracterul acestora, astfel că : Otilia 

Mărculescu era o fată ,,subțiratecă […] într-o rochie foarte largă pe poale’’ și reprezintă 

feminitatea prin excelență, Leonida Pascalopol, un bărbat ,,de vreo cincizeci de ani, oarecum 

voluminos, cărnos la față și rumen […] însă elegant’’, Aglae ,,cu părul negru […] fața 

gălbicioasă, gura cu buzele subțiri, acre, nasul încovoiat și acut’’ bătrâna rea și arțăgoasă, 

Aurica ,,de treizeci de ani […] cu fața prelungă, sfârșind într-o bărbie ca un ac’’, prototipul 

fetei bătrâne. Naratorul dezvăluie rudenia dintre cele trei personaje prezentate, Costache, 

Aglae, Aurica prin evidențierea trăsăturilor comune, a ochilor bulbucați cu ,,mișcare moale a 

pleoapelor ’’. Ultimul personaj din încăpere este Simion Tulea, ,,cu broboadă și scurt 

barbișan’’, soțul Aglaei și tatăl ,,Aurichii’’, prezentat în semiobscuritate, departe de masa de 

joc la care sunt toți ceilalți strânși, evidențiind depărtarea acestuia de ei. Naratorul își fixează 

atenția pe ceea ce se petrece la masa de joc , Felix fiind lăsat în mijlocul camerei, fără a-i se 

mai da atenție. Otilia, Pascalopol, Aglae și Costache, parcă uitând de existența băiatului abia 

sosit, discută intens despre inelul moșierului pe care îl dă fetei. Prin această focalizare asupra 

dialogului dintre cei patru , iar ulterior întoarcerea la Felix , scena aduce cu o piesă de teatru. 

Personajele parcă au un scenariu, dar nu pierd din spontaneitate, veridicitate și realism.  

    Otilia este încă o dată descrisă indirect, prin prezentarea camerei dezordonate și ticsite ,, cu 

tot soiul de nimicuri de fată’’. Prin prezentarea jurnalelor ,, de modă franțuzești […] 

amestecate cu note muzicale pentru pianoforte’’ evidențiază atât îndeletnicirea ei de a cânta 

la pian cât și interesul pentru modă, lucru specific unei fete burgheze.  
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   Otilia , cu toate că este fată vitregă pentru Costache (soția lui a conceput-o într-o căsnicie 

anterioară) primește din partea bătrânului toată dragostea de care dispune un fiu legitim, 

provocându-i acestuia mândrie și afecțiune și reușește să păstreze cu determinarea și eleganța 

ei casa pe un făgaș aproximativ normal. Acest lucru se poate observa în lunile în care fata 

pleacă la Paris, Marina, servitoarea casei ,,căsca și arăta plictiseala fără pudoare’’, moș 

Costache îl trimite pe Felix să mănânce în oraș, băiatul constatând că ,,cu Otilia nu și-ar fi 

îngăduit asta niciodată ’’. Casa iese astfel de sub influența benefică a fetei.  

   Atmosfera din casa Giurgiuveanu este atipică și neobișnuită pentru Felix, trăit la internat, 

prin libertinajul în ,, care fiecare făcea ce poftea, fără să întrebe pe celălalt’’, ce contrasta cu 

rigiditatea cu care era acesta obișnuit.  

  Felix, îndemnat de Aglae și Aurica, pătrunde în casa Tulea. Numărul mare de perne brodate 

cu ,,desen banal’’ și de tablouri în ulei imitând cărți poștale ale celor doi bărbați ai casei, 

Simion și Titi, demonstrează lipsa lor de imaginație și talent. Asemănarea lui Titi cu Simion 

este redată de afirmația naratorului: ,,își făcuse apariția […] un alt Simion, tânăr și mai 

slab’’. Această asemănare se poate considera și ea o explicație pentru retardul mintal al 

băiatului de douăzeci și doi de ani, corigent la latină. Felix este rugat să-l ajute, dar fără 

succes, cauza fiind atât nedorința lui Titi de a învăța cât și protecția absurdă a lui Aglae, care 

nu dorea să-l obosească, trimițându-l să se ,,legene’’, fără a lua în seamă manifestările 

evidente ale retardului mintal.  

  Disprețul Aglaei pentru Otilia cauzat de neproveniența din același arbore genealogic al 

familiei ei și teama de a nu pierde averea lui Costache în favoarea fetei se manifestă prin 

aspre critici, numind-o ,,obraznică’’, ,,zănatică’’, ,,ușuratică’’, chair ,,o străină tolerată’’, ce 

duce în final la luarea de atitudine din partea lui Costache, ce o dă afară pe Aglae din casa 

lui. Acest dispreț pentru orfani, augmentat și de avariție, îl atinge și pe Felix, Aglae 

considerând că o facultate precum Medicina nu este potrivită pentru el, care trebuie să-și 

clădească cât mai repede o meserie pentru a nu trăi din banii ,,moșului Costache’’.  

  Apariția teatrală a lui Stănică Rațiu și Olimpia, fata Aglaei, denotă două persoane 

excentrice. Avocatul, prototipul arivistului și escrocului, reușește să se plieze pe diferite 

roluri, ce îl ajută să îi păcălească pe toți în favoarea propriei persoane. Cu toate că au 

împreună un copil care va muri din cauza neglijenței părintești la nici două luni de la naștere, 

Stănică nu dorește să se căsătorească până nu primește casa promisă ca zestre, cu toate că 

afirmă că este ,,decât pentru ea’’, referindu-se la soția lui. Simion reacționează nebunește la 

presiunile făcute de Olimpia, Stănică și Aglae, și începe să țipe ,,Nu e fata mea!’’. Cu toate 

acestea, după lungi insistențe din partea avocatului și nașterea copilului urmată de căsătoria 

celor doi, primesc casa datorată.  

  Iubirea adolescentină a lui Felix pentru Otilia se dezvoltă într-o criză de gelozie față de 

Pascalopol, interpretând greșit apropierea mai mult paternă dintre fată și moșierul care 

contribuie la protejarea familiei Giurgiuveanu de lăcomia năvălitoare a lui Aglae și a lui 
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Stănică pentru avere. Otilia, aflând de la însuși Felix de sentimentele ambigue ce îl domină și 

îl sfătuiește să fie ,,liber’’ pentru meseria lui la care visează ,,glorie, avere’’ nicidecum o 

,,zăpăcită’’ ca ea ,, pentru oameni blazați care au nevoie de râsetele tinereții’’.  

  Planul epic al familiei Tulea prezintă episodul care va consterna întreaga familie. Titi, 

cuprins de criza erotică, încearcă să cunoască femeia. După ce i se face cunoștință cu Ana 

Sahațchi, sora unui coleg de la ,,belle-art’’, este atras într-o relație amoroasă descoperită de 

frații ofițeri ai acesteia. Pentru a proteja imaginea familiei și a fetei fac presiuni asupra lui 

pentru a se căsători cu aceasta, fără ca Aglae să știe ceva. La aflarea veștii, femeia o acuză pe 

Ana de escrocherie și Stănică după multe insistențe reușește să-l convigă pe Titi să divorțeze.  

   La insistențele lui Pascalopol de a îi da ,,o poziție clară, onorabilă’’ Otiliei, aproape 

reușește să-l convingă pe Costache să o adopte pe fată, dar fără succes datorită avariției 

exagerate a bătrânului și a interpunerii lui Stănică, care era acum un musafir permanent în 

casa lui Aglae și a fratelui ei, mediator între cei doi.  

  Plecarea subită a Otiliei la Paris alături de Pascalopol duce la declanșarea de noi episoade. 

Felix, simțindu-se trădat de această escapadă a fetei, se consolează făcându-i vizite unei 

curtezane, Georgeta, întreținută de un general bogat, cunoscută prin intermediul lui Stănică.  

  Motivul orfanului se regăsește și în viața curtezanei, lucru ce îl impresionează pe Felix, 

considerând că atât el și Otilia și Georgeta erau ,, copii care nu se bucuraseră de o familie 

cordială’’.  

  Simion este din ce în ce mai bolnav. Felix observă că a înnebunit,dar cu toate acestea, 

Aurica continuă să își facă clasicele plimbări pe Calea Victoriei în căutarea unui bărbat cu 

care să se căsătorească, Titi este incapabil să aibă grijă și de el însuși, iar Aglae și Olimpia 

sunt total nepăsătoare la simptomele acute de nebunie, precum considerarea lui că este Isus 

Hristos sau că a înviat. Cu toate acestea, Stănică, cu ajutorul unui doctor, reușește să îl 

închidă într-un ospiciu, uitând astfel toți de Simion.  

  După ce Otilia și Pascalopol se întorc de la Paris, Costache începe să adune resturi din 

demolări pentru a-i construi casă fetei, dar face un atac cerebral. Toți din familia Tulea, în 

frunte cu Aglae, vin în casa lui Costache alături de doctorul Vasiliad, bun prieten cu Stănică, 

pentru a-l veghea pe bătrân. Așezarea la masă a lui Stănică, Olimpia și Aglae ca la restaurant 

și lăsarea lui Costache cu gheață pe cap ,,acolo ca un bolnav’’, dă scenei un aer grotesc, dar 

plin de realism. Cu toate acestea, Costache își revine dar nu vrea să își facă testament, 

gândind că nu trebuie să lase la alții ,,ce-i dau eu fe-fetiții’’, dar pregătește o sută de mii de 

lei pe care îi va depune la banca lui Pascalopol.  

  Costache are un nou atac cerebral, cade în camera lui și este găsit de Otilia. Aceasta o 

trimite pe Marina după doctor dar o anunță mai întâi pe Aglae, care vine cu toată familia la 

bătrân. Stănică o atrage afară din cameră pe Otilia, spunându-i să ia aer. Astfel reușește să-i 
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fure banii de sub saltea bătrânului care moare din cauza șocului. Toți încep să cotrobăie în 

căutare de bani dar nu au găsit ,,niciun ban, afară de o băncuță, rămasă uitată pe sub hârtii’’.  

  După înmormântare, Aglae pune stăpânire pe casă lui Costache, făcând-o pe Otilia să 

înțeleagă că nu este bine venită, Stănică divorțează de Olimpia considerându-o o piedică 

acum că are banii destinați fetei furați de sub saltea, iar Felix își continuă studiile, învățând 

pentru examene.  

   Otilia îi explică băiatului, cu maturitate, că legarea lor prin căsătorie este mult prea subită 

pentru el, pentru că el ,, ca un tânăr […] are nevoie de o oarecare libertate’’ și că o femeie 

trăiește ,, vreo zece ani cel mult’’ până să devină ,,agitată ca Aurica, imposibilă’’.  

   Finalul romanului îl prezintă pe Felix, care avusese ,,prilejul de a se afirma de tânăr’’ 

datorită războiului, căsătorit și intrat ,,prin soție într-un cerc de persoane influente’’, Stănică, 

însurat acum cu Georgeta și deținătorul unui ,,bloc pe bulevardul Tache Ionescu’’ îi 

povestește lui Felix cum Otilia ,,după ce l-a tocat pe Pascalopol’’ cu care se căsătorise, a 

divorțat și ,,acum e prin Spania, prin America , nu știu pe unde, nevasta unui conte, așa 

ceva’’. Felix se întâlnește și cu Pascalopol în tren, dar care ,,nu mai semăna cu cel de 

altădată’’. Moșierul îi arată doctorului o fotografie cu Otilia din Buenos Aires, care o 

prezintă ,,foarte picantă, gen actriță’’ alături de un ,,bărbat exotic’’. Speriat de faptul că nu o 

mai recunoaște, nemaifiind ,,fata nebunatică’’, îi dă dreptate în afirmația ,,Noi nu trăim decât 

cinci-șase ani’’. Moșierul îi destăinuie faptul că s-a despărțit de ea pentru că era prea bătrân 

și pentru că ,,era o chestiune de umanitate’’ să o lase ,,să-și petreacă liberă anii cei mai 

frumoși’’. Finalul destinului Otiliei rămâne deschis, Pascalopol spunând:,,A fost o fată  

delicioasă dar ciudată. Pentru mine o enigmă’’. Astfel se realizează tot motivul romanului.  

   Felix trece pe strada Antim, prin fața casei ,, lui moș Costache […] leproasă, înnegrită’’ și 

,,nu mai părea să fie locuită’’. Naratorul evocă seara în care băiatul ,,venise cu valiza în 

mână’’ și figura lui Costache cu ,, țeastă lucioasă’’, spunând ,,Aici nu stă nimeni!’’. Prin 

folosirea la sfârșitul romanului a cuvintelor bătrânului se creează o simetrie între incipit și 

final, redând forma circulară, specifică romanului realist modern.  

   Realismul în ,, Enigma Otiliei’’ este dat și de limbajul personajelor, unul modern, lipsit de 

orice fel de regionalisme sau arhaisme, dar cu unele elemente de jargon, precum franțuzismul 

,,chic’’ folosit de Otilia.  

   Balzacianismul este argumentat de personajele create sub forma unor prototipuri, dar cu 

dimensiune socială și psihologică devenind caractere și de mișcarea obsesiv concentrică în 

jurul averii lui Costache, ce îl înspăimântă pe Felix abia intrat în lumea acestei familii: 

,,Curioasă familie[…] Niciunul nu are cea mai mică iubire pentru celălalt, toți se bârfesc și se 

urăsc’’.Personajele sunt conturate minuțios cu ajutorul tehnicii detaliului. Astfel se creează 

imagini vizuale complete și complexe, iar caracterele reies direct din gesturi, mimică, ticuri 

sau gândurile personajelor.  
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    Otilia Mărculescu, personaj principal feminin al romanului, esențializează motivul 

feminității enigmatice prin comportamentul ei oscilant de la copilărie la maturitate. 

Protagonista este minuțios prezentată atât fizic cât și psihologic. Naratorul face descrieri 

fizice detaliate și reușește să creeze imagini vizuale bogate, ,,Fata subțiratecă, îmbrăcată într-

o rochie foarte largă pe poale, dar strânsă la mijloc și cu o mare coleretă de dantelă pe 

umeri’’, ,,Fața măslinie, cu nasul mic și ochii foarte albaștrii, arăta și mai copilăroasă între 

multele bucle și gulerul de dantelă’’. Însă trupul subțiratic, cu oase delicate de ogar … din 

care reies și stări psihice ,,era o mare libertate în mișcări, o stăpânire de femeie’’. Personajul 

evoluează, astfel încât ultima descriere fizică este complet diferită de celelalte. Otilia pare 

altă fată: ,,Femeia era frumoasă,cu trăsături fine […] un aer de platitudine feminină stingea 

totul’’. Conturarea portretului psihologic se realizează prin descrierea camerei: ,,sertare de la 

toaletă […] erau trase în afară în felurite grade și-n ele se vedeau […] ghemuri de panglici, 

cămăși de mătase mototolite, batiste cu broderie și tot soiul de nimicuri de fată. Cutii de 

pudră […] flacoane de apă de Colonia destupate erau aruncate în dezordine […] patul era el 

însuși plin de tot felul de nimicuri’’. Astfel prezintă o fată cu toate calitățile domnișoarelor 

din burghezia bucureșteană; delicatețe, farmec, cochetărie, distincție, feminitate, eleganță, 

neglijența constructivă care dau un aer de apropiere, dar în același timp de neputință în 

înțelegerea întregului pentru bărbații cu care intră în contact.  Fascinantă, neînțeleasă, 

imprevizibilă, Otilia reprezintă feminitatea prin excelență care crește și se dezvoltă odată cu 

trecerea prin greutăți și încercări. Fire romantică, fata nu își poate, cu toate acestea, satisface 

nevoia de o relație amoroasă din cauza dezvoltării bolnăvicioase a societății bucureștene de 

la începutul  sec. al-XX-lea în jurul banilor. Astfel, fata suferă de singurătatea ce îi va 

influența tot destinul.  Relațiile cu personajele și ceea ce gândesc realizează o nouă 

modalitate modernă de descriere a personajului Otilia într-un mod contradictoriu: Costache o 

iubește pe ,,fe-fetița’’ lui care se aseamănă cu mama ei, Pascalopol o consideră o femeie în 

devenire pentru care nu realizează ,,ce e patern și ce e viril’’, Felix o vede ca ,,femeia ideală’’ 

dar pe care nu o înțelege, Aglae o numește ,, o stricată’’ transmițându-i și lui Titi această 

idee, pentru Stănică este ,,o femeie practică’’, iar Aurica o invidiază pentru faptul că atrage 

bărbații.  

  Motivul copilului orfan este prezent și în viața Otiliei. Aceasta este fiica celei de-a doua 

soții a lui Costache dintr-o căsătorie anterioară , fapt susținut de diferența de nume dintre cei 

doi: Costache Giurgiuveanu și Otilia Mărculescu. Cu toate că ,,papa’’ o iubește și dorește să 

o adopte, avariția îl împiedică și în final moare fără a-i da numele de ,,Giurgiuveanu’’.  

,,Enigma Otiliei’’ ce îl intrigă pe Felix se realizează în mintea lui neinițiată și 

neexperimentată în tainele feminității și ale dragostei și datorită purtării controversate a fetei 

care oscilează între copilărie și maturitate și ambiguitatea cu care îl face pe băiat să amâne 

subiectul despre dragostea lui pentru ea: ,, nu ești cuminte deloc, ai să-mi vorbești mâine’’.  
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Limbajul personajului este unul bine ales, elevat, fraza cultivată, cu introducerea în vocabular 

a cuvântului ,,chic’’, observându-se firea sensibilă, elegantă și educația solidă dar și 

determinarea.  

  Otilia este un personaj lucid. Realizează o introspecție obiectivă asupra propriei persoane: 

,,sunt foarte capricioasă’’, ,,sunt zăpăcită’’, demonstrând maturitatea cu care abordează viața. 

Modernismul personajului Otilia constă în păstrarea ambiguității asupra destinului ei și a 

nedezlegării enigmei ce înconjoară propria persoană. Fata se maturizează fără a păstra acele 

urme de ,,fată nebunatică’’. Astfel, prin ambiguitatea comportamentului și caracterul 

complex reprezintă prototipul feminității și unul din personajele moderne prin excelență ale 

prozei române din sec. al-XX-lea.  

  Felix Sima, băiatul orfan al medicului de la Iași Iosif Sima, este protagonistul romanului. 

George Călinescu îl numește ,, martor și narator’’, opera literară deschizându-se cu venirea 

lui acasă la Costache Giurgiuveanu. Naratorul cu ajutorul tehnicii detaliului, îl prezintă pe 

Felix ca pe ,,un tânăr […] îmbrăcat în uniformă de licean […] cu un soi de valiză în mână, nu 

prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă, obosit, o trecea des dintr-o mână într-alta’’. 

Privirea lui se focalizează ulterior pe față, prezentând cititorului o descriere fizică 

amănunțită: ,, Fața îi era însă juvenilă și prelungă, aproape feminină din pricina șuvițelor 

mari de păr ce îi cădeau de sub șapcă , […] coloarea măslinie a obrazului și tăietura elinică a 

nasului’’.  Caracterul rațional, lucid, cu o puternică voință și o distincție înnăscută se distinge 

clar din comportament, gesturi, fapte, reprezentând un model de personaj modern și realist în 

literatura românească. Încă de la primul contact cu ,, verișoara Otilia’’, băiatul are sentimente 

contradictorii, fără a putea spune ,,ce nutrea pentru dânsa, dar simțea că are încredere în ea’’. 

Acest sentiment neexplicabil se transformă în iubire chinuitoare; prins între sentimentele 

lăuntrice și bârfele răutăcioase ale familiei Tulea, dar cu toate acestea îi rămâne fidel fetei. 

Comportamentul enigmatic și contradictoriu îl derutează, iar plecarea Otiliei la Paris cu 

Pascalopol îl macină, simțind primul eșec în dragoste ce îl maturizează. Băiatul, alături de 

Otilia, trece prin faze esențiale pentru dezvoltarea propriului caracter precum prima iubire 

sau primul eșec în dragoste și cunoaște laturi obscure ale societății burgheze de la începutul 

secolului  al-XX-lea, complet dezumanizată de lipsa de dragoste din familii, de intrigile 

țesute și de goana continuă după bani și avere. Astfel se metamorfozează din băiat în om 

matur.  

   Prin ochii celorlalte personaje, Felix este modelul intelectualului care se ridică deasupra 

societății meschine. Ambițios, dornic de afirmare, învață medicina și chair reușește să îi 

atragă atenția unui mare profesor care îl ajută să scrie într-o revistă din Franța. Datorită 

acestei preocupări pentru cariera sa, va reuși să ajungă un mare medic și profesor universitar. 

Felix, în ipostaza de personaj-narator dezvăluie cititorului imagini vizuale ample ale 

personajelor și cadrului spațial reflectate în conștiința lui. Astfel reprezintă personajul 

modern și realist prin excelență datorită lucidității cu care privește societatea, a trecerii prin 

drumul inițiatic ce îl duce la maturizare fără a-l demoraliza: ,, Experiența lui nu se prefăcu în 
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deprimare, ci într-o mare voință de a se ridica deasupra tuturor’’, prezentând prototipul 

persoanei care reușește să se afirme fără a se folosi de tertipuri, a personajului pur.  

   Romanul se caracterizează prin imagini vizuale și dinamice concrete și realiste, prin 

folosirea epitetelor descriptive și a enumerației, creându-se imagini dense, pline de 

expresivitate.  

   Topica propozițiilor este corectă gramatical și lipsesc cu desăvârșire inversiunile sau 

subiectele subînțelese ce pot duce la ambiguități. Cu toate acestea, autorul folosește fraze cu 

propoziții intercalate dar fără a dăuna cititorului în înțelegerea textului.  

  Romanul balzacian ,,Enigma Otiliei’’ se consideră un deschizător al noii generații de 

romane realiste ale sec. al-XX-lea în care se pune accent pe conturarea fidelă a societății , 

datorită temei societății degradate, a dragostei neîmplinite din cauza acestei societăți mârșave 

,a personajelor construite după prototipuri, dar care ajung să aibă caractere unice și bine-

definite și expresivității textului cauzat de amplele imagini vizuale și dinamice ce împânzesc 

opera literară . Însuși George Călinescu afirma: ,,ceea ce conferă originalitate unui roman nu 

este metoda, ci realismul fundamental’’. 
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Curente literare (serie) 

 Clasicismul este un curent literar-artistic - având centrul de iradiere în Franța, ale cărui principii au 

orientat creația artistică europeană între secolele al XVII-lea și al XVIII-lea.  

 

Clasicismul este individualizat prin caracteristici precum: 

- rațiunea domină sentimentele 

- caracterul moralizator acordând importanță unor specii literare corespunzătoare (fabula, satira, 

comedia, tragedia) 

- unitate de timp, loc și acțiune (un singur cadru, timp scurt, maxim 24h, un singur plan) 

- excesul de pudoare, rafinament, personaje oneste, morale. 

- imitarea naturii în aspectele esențiale ale omului și vieții, după modelul antic 

- finalitatea operei clasice este deopotrivă estetică și etică 

-  cadrul de desfașurare a ceea ce gândesc și înfaptuiesc personajele este unul decorativ, rece și 

indiferent, fără vreo influență asupra acestora 

-  sublininează necesitatea de a realiza o armonie internă a operei, obligația de a nu amesteca genurile 

și de a respecta principiul verosimilității 

-   eroii clasici sunt oameni tari, proprii lor stăpâni care-și fac întodeauna datoria, învingându-și 

sentimentele potrivnice 

Reprezentanți ai clasicismului: Boileau, La Fontaine, Jean Racine 

 

 Romantismul (numit și Perioada Romantică) a fost o mișcare artistică, literară și intelectuală apărută 

în Europa pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, atingând apogeul pe la începutul anilor 1800. 

Romantismul se constituie ca mişcare artistică la sfârşitul secolului al XVIII-lea înAnglia şi 

Germania, iar în secolul al XIX-lea în Franţa. S-a extins în toată Europa şi aproape în toate ţările 

lumii. Curentul a fost anticipat de preromantism si a afirmat specificul naţional, mai ales în Anglia, 

Germania, Italia. 

Caracteristicile generale ale literaturii romantice: 

- prezența eului liric în textele literare, subiectivitatea trăirilor 

- exprimarea cu prioritate a sentimentului și sensibilității 

- libertatea creației, absența oricăror reguli sau constrângeri estetice (prezente la clasicism) 

- întoarcerea spre trecut și adorația trecutului, în special al evului mediu și goticii 

- îmbogățirea limbajului poetic cu regionalisme, neologisme și stilistic 

- exprimarea specificului național în literatură 

- tendința de a prezenta istoria într-o lumină ideologizată, glorificarea eroilor și libertății 

- apar multe opere care au loc în peisaje, culturi, țări exotice ce reflectă dorința de evadare din viața 

cotidiană 

- descoperirea folclorului național 

- aspirația spre absolut (iubirea perfectă, libertatea deplină și cunoașterea totală) 

- apar culegerile de basme și folclor național și includerea limbajului popular în literatură 

- teme romantice: viața, moartea, iubirea, libertatea, exotismul  

 

Reprezentanți ai romantismului: Victor Hugo, Costache Negruzzi, Alphonse de Lamartine, Mihai Eminescu, 

Ion Heliade-Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolintineanu, George Coșbuc ș.a. 
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Dicționar stilistic 
 

 

o Alegoria (gr.allegoria = vorbire figurată) Figură de stil alcătuită dintr-o înşiruire de metafore, 

comparaţii, personificări, formând o imagine unitară în care poetul sugerează noţiuni abstracte prin 

intermediul concretului.     Alegoria este frecvent folosită în fabule, poeme, epopei. 

Ex.: „ Într-o grădină, 

Lîng-o tulpină, 

Zării o floare ca o lumină, 

S-o tai, se strică; 

S-o las, mi-e frică 

Că vine altul şi mi-o ridică.” 

( Ienăchiţă Văcărescu) 

 

o Aliteraţia ( lat. al + litera = repetarea aceleiaşi litere) Figură de stil sonoră ce constă în repetarea unor 

consoane din rădăcina cuvântului pentru a obţine un efect eufonic, o armonie imitativă. 

Ex.: „ Prin vârfuri vântul viu vuia” 

( G. Coşbuc, Nunta Zamfirei) 

 

o Anacolutul (lat. anacoluthon) 

Anacolutul este o construcție gramaticală greșită, ce ilustrează lipsa de cultură sau lipsa de logică ale unor 

enunțuri formulate de unele persoane.„ 

Ex.: „Dați-mi voie! Dați-mi voie! (…) Din doua una, dați-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! dar sa nu 

se schimbe nimica, ori sa nu se revizuiască primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, și anume în 

punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieşi… Am zis!” 

(O scrisoare pierdută, I.L.Caragiale) 

 

o Hiperbat (< fr. hyperbate, gr. hyperbaton) 

Figură stilistică la care se ține seama mai mult de ordinea ideilor decât de aceea a cuvintelor, ceea ce duce la 

o schimbare în ordinea obișnuită a cuvintelor, datorită scoaterii în afara cadrului firesc al frazei ( Uneori la 

poezie, hiperbatul este determinat de cerințele versificației) 

Ex.: „Cine până la ora aceasta nu știe despre ce vorba, va afla acum: discutam despre rolul Bisericii în stat.” 

 

 

o Eufemism (fr. euphémisme.) 

Procedeu stilistic care constă în îndulcirea prin perifrază sau substituire a unei expresii cu sens dur și chair 

jignitor sau obscen 

Ex.: și-a pierdut viața, în loc de a murit. 

 

o Sincopa (fr. syncope) 

Fenomen fonetic caracteristic prin dispariția unei vocale sau a unei silabe neaccentuate, din interiorul unui 

cuvânt. 

Ex.: „dom’le, mulțim (în loc de mulțumim)”.   
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