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Melancolie de Mihai Eminescu, Rar de George Bacovia, Melancolie de
Lucian Blaga, poemul notat cu X
Melancolie
Melancholia
Craii de Curtea-Veche de Mateiu I. Caragiale. Cuvinte-cheie:
scenariu didactic, identificarea valorilor înscrise în text, interogarea valorilor.
Litterature et valeurs. approximations. Dans mon intervention, le rapport existant entre la
littérature et les valeurs est abordé dans deux perspectives. La première est centrée sur la littérature
en tant que valeur culturelle et esthétique; la seconde vise les valeurs inscrites dans les mondes
rrogation de ces valeurs et
c. vers leurs une éventuelle appropriation. En ce qui concerne les textes support, ceux-ci sont
quelques poèmes qui thématise la mélancolie (Melancolie de Mihai Eminescu, Rar de George
Bacovia, Melancolie de Lucian Blaga, le poème note avec X
Melancolie de
Melancholia de Gellu Naum etc.) aussi que le roman de Mateiu I. Caragiale, Craii
de Curtea-Veche. Mots-clé: scenarios didactiques, identification des valeurs inscrites dans le texte
littéraire, interrogation des valeurs.

scrise în lumile create de operele literare.

ce mod?
evidente?

i interogate aceste valori?/În ce moment al

zarea, în
postmodernitate, a sistemelor de valori cristalizate de epocile anterioare. Dintre
Mod

(Zygmunt Bauman,
Iubirile de tip pantof.
). Citite din punctul de vedere al problemei valorilor,

procese de destructurare, de lichefiere a sistemelor axiologice cristalizate, precum
definesc orizontul axiologic actual.
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Adrian Marino,
Ibidem, p. 31.

, Vol. 6, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 29.
elele curriculare, vezi Alina Pamfil, Didactica literaturii.
-105.
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Tudor Vianu, Introducere în teoria valorilor, Editura Cugetarea 1942, p. 30.
2
Ibidem, p. 17.
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Op. cit., pp. 24-25.)
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Ibidem, pp. 25-26.
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Vincent Jouve, Poétique des valeurs, PUF, Paris, 2001, p. 15.
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Ibidem, pp. 70-71.
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Vincent Jouve, Op. cit., pp. 35-89.
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, în Valeurs de/dans la littérature, Presses Universitaires de

Vincent Jouve,
Namur, Namur, 2004, pp. 89-103.
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Keywords:

.

The paper desires to demonstrate the function and the importance of the drama reading (preferably in
collective and impersonating the characters) for stimulating, in the same time, the sensibility and the
contextual/associative thinking of the student. Thus, the paper will frame the specific mutation in our
days, from the focus on aesthetical values as such, to experience-empathic values, as a goal for a
holistic education. Keywords: Theatre, Drama, Reading, Empathy.
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