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4. în fond

5. pun
pentru om?  

sâcâie pe 
-  a familiei sale, a 

apare inevitabi -o 
pentru prozator sau dramaturg. Întâi de toate, ea 

 al lui Robert 
Musil; 9. În -

n memoria lor, nu 
-

 

l stricto sensu 
 

arareori ea 
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identificarea valorilor 
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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 

 (Zygmunt Bauman,   
Mod  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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de  de riitorii 

 
 

 
Întrebare

prezentului:  
 

 m într-o lume  
 vag. A unui om indiferent la 

decât p  
 Unii numesc asta globalizare. Eu o numesc  
 Într-

 Când nu-

 
 Pentru omul vag cuvântul familie nu va însemna absolut nimic. Omul vag nu va 

avea nici un interes 
vagi 

 (s.a.)  
  

Preiau din discursul Matild  

-l 
educa indirect, prin lectura lit

.  
 
Valoarea literaturii  
 

teraturii 

or analize 

Marino în .  
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 fenomen cultural (parte a contextului cultural 

 obiect cultural 

- 1

 

 
 

2

stui 
obiectiv presupune abordarea fenomenului literar din perspectiva istoriei genurilor 

 
Trebuie spus

estetice ale literaturii s-

modele curriculare  
secolul XX. Celelalte modele   
unul, dimensiune

rsonale3

4 

                                                           
1 Adrian Marino, , Vol. 6, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 29.  
2 Ibidem, p. 31. 
3 elele curriculare, vezi Alina Pamfil, Didactica literaturii. 

-105. 
4 

 
viziunea  la aceas

, 
 ( , în  
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create de 
 

 
 

 
. 

 
 

- Introducere 
în teoria valorilor 

un substantiv 1. 
Reproduc

 

.2  

), 

3

într-
valo  

                                                           
1 Tudor Vianu, Introducere în teoria valorilor, Editura Cugetarea - 
1942, p. 30. 
2 Ibidem, p. 17.   
3 

(Prometheu). Vechea t
-a 

Op. cit., pp. 24-25.) 
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 , cu scopul de a crea, pe cât posibil, un 
fundament pentru pro  

  
-

perspectivei acesteia, ale imposesiunii sau ale pierderii obiectului dorit. Distingem dintre 

posesiunea 

pierderii iremediabile etc. 1  
 

 Craii de Curtea-Veche 
de Mateiu I. Caragiale  
imposesiunii  
iremediabile pierderi sau, mai exact de melancolie: Melancolie de Mihai Eminescu 
(Poezii, 1883), Rar de George Bacovia (Plumb, 1916), Melancolie de Lucian Blaga 
(Poemele luminii, 1919), poemul notat cu X Amintiri, 1973), 
Melancolie de 
Tineretului , mai 1983), Melancholia de Gellu Naum (Malul albastru, 1990) 

 , 1989-
2005) i O fotografie Un altfel 
de jurnal romanului Craii de Curtea-
Veche 

-
 ca de altfel orice 

 ; valori 

în procesul lecturii.  

prin registrul ironic pregnant, fragmen
 

 
-  

romanele. 
poezia.  

totul: cum s-

                                                           
1 Ibidem, pp. 25-26. 
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În toate romanele scrise timp de 500 de ani de oameni, omul apare ca fiind în 

 .  
 

i 
 

-o timp de patru 
mii de ani n- . «Ce i-a 

 

-

-

-

.  
  

. 

 
 

 

problema valorilor

Poétique de la prose 

e 

1

                                                           
1 Tzvetan Todorov, La lecture comme construction, în Poétique de la prose, Paris, Le Seuil, 1980, p. 182.   
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ul în care, 

n mod constant, în afara 

i aprehensiunea valorilor (poezia fiind, în mare 
 

specificitatea discursului liric1). Altfel spus, valorile pe care le restituie majoritatea 
poemelor sunt valori pu

 

ce define
-

ioase, 

în prim-

 
 cea referitoare la modalitatea de exprimare a valorilor  

sunt . Este vorba de un 
tip re-

e hainelor pe care 
 

esiunii  , categorii la care 
am trimis deja printr-   

 

                                                           
1 

Le pacte 
lyrique, Pierre Mardaga, Liège, 2003, p. 117).  
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lumii re-prezentate.  

 prin urmare, decelarea lor în 

-
, o face prin raportare la 

 

valorile exterioare textului .1 

  

/personale/proprii, 
p , valorile 

vs 
trasa o l

de gradul l

antropologice , a doua .2  

n alt principiu de 

în Introducere în teoria valorilor
valorilor  

3. La acest nivel, 
 în 

 a non-valorilor:  

                                                           
1 Vincent Jouve, Poétique des valeurs, PUF, Paris, 2001, p. 15. 
2 Ibidem, pp. 15-18. 
3 Tudor Vianu, Op cit., pp. 85-88. 
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-

utilitatea cu inutilul, vitejia cu 

-
.1  

  
alorile sunt 

 

 
 pectele care fac, din 

 -1911. 

centrali  

organizate în câmpuri opuse: câmpul valorilor înalte, cristalizate în orizonturile 
-valorilor 

).  

dintre personajul-

patriotismul mincinos al lui Pirgu).  

Craii de Curtea-Veche printr-
 

 

tacâmul ei, cum spunea, de «dobitoace curate»   

                                                           
1 Ibidem, pp. 70-71. 
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«necurate»  , 
 

cal de zi 
.  

 
 

-plan, iar 
desc la discursul care pune în 

de a-
le întreprind (de exemplu, 

studiu focalizat asupra strategiilor de reprezentare a valorilor la nivelul destinelor 
personajelor. Este vorba de Poétique des valeurs de 

doilea plan1 ogice proprii , manifestate 
2

romanul matein. Cât despre legitimitatea viziunii despre valori, avansate de narator, 

3.  

aceste catego

 
                                                           
1 Vincent Jouve, Op. cit., pp. 35-89. 
2 tru un personaj decât trei moduri de manifestare a valorilor: viziunea sa 

 
3 Vincent Jouve, , în Valeurs de/dans la littérature,  Presses Universitaires de 
Namur, Namur, 2004, pp. 89-103. 
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«tablou vivant» 1

se construiesc destinele personajelor; -
conferindu-   

 

doar la 
nivelul tematicii, al problematicii operei. Evoc, în acest sens, poemele despre 

desemnificarea, devitalizarea, impurul sau golul.  

-o.  
În Melancolie 

 -n biserici -n 
sufletu- -i feerici,/ Dar de-

-  În van mai caut lumea-mi în obositul creier,/ 
greier;/ Pe inima-mi pustie zadarnic mâna-mi 

- -
 - - -

 Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost/ De- - 
de câte- -am murit de mult.  

-un cer de 

l-
etrece acolo când eu 

. 

absoa  

                                                           
1 , în Parabolele lui Isus  
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 e o amintire 

 
departe prin timpul urât/ care-i numai al meu.  
camerei  ,/ care a fost a mea, într-o vreme  

  
Fotografia  

temporal  ai 
 

poemul  paginile propriului jurnalul  O fotografie doar 

puternic, mâna ta cu degete lungi înconjurau delicat pieptul copilului  cu o 

. Dar nu toate 

inaccesibil, urmat, -l întrevedea.  

 ur, singur, singur,/ Într-un han, 
-

-
de-

-acum/ N- .  

 
 : 

lacrimile reci pe geamuri./ -
ce-o simt n-o simt în mine,/  în piept,/ ci-

. 
Melancolia 

 sau, poate, 

 
semn al unui alter total diferit de acesta): 
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-
tine/ 

desparte/ trunchiul stejarului în scânduri . 

nerat-o: 

-o carte cu 

uvintele din gura lui .  

 
parte, posibilitatea aproprierii lor. 

 în mod fundamental, lectura poemelor, mai 

 

eliminarea, din text, a imediatulu

valorilor pe care le include poemul.  
 

* * * 
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interpretarea discursului despre valori le include).  

 identificarea valorilor prezente în text (de 
); b. 

); c. 

valorile lumii voastre?  ).  

 

relectura unor fragmente. 
 
 

 
 

Miruna Runcan 
 

 
 

-empatice, ca 
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. 

 


