
 Extras din cartea: „Româna de nota 10” www.aula.ro 

24 
 

------------------------------ REZOLVAREA MODELULUI -------------------------- 
 

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 
 

Subiectul I 
 
A. 
1. Sensul expresiei „tranşând discuţia” se referă la faptul că interlocutorul încheie 
brusc conversaţia, fără a-i permite dreptul la replică autorului. 
2. Autorul s-a oprit la Predeal într-o zi de joi, menţionând că a făcut acest lucru 
„alaltăieri”, dar a notat în jurnal sâmbătă, 9 ianuarie 1937. 
3. Autorul îşi începe orele de schi dimineaţa, menţionând impresiile acestei zile prin 
exclamaţia „Ce dimineaţă fericită!”. 
4. Mihail Sebastian nu mai are „acea senzaţie vertiginoasă de zbor fără direcţie” 
deoarece începe să înveţe să schieze, să-şi controleze şi corecteze mişcările, să 
devină „mai stăpân pe frână” şi mai prudent.  
5. Din al treilea paragraf al textului reiese ambiţia autorului de a învăţa să schieze, 
în ciuda descurajărilor. Afirmaţia „Şi totuşi am să învăţ” arată încrederea în 
propriile forţe, nu dă înapoi şi chiar consideră că a avut destulă îndemânare pentru 
o primă zi de schi. 
 
B. 

Practicarea unui sport este foarte importantă pentru sănătatea şi tonusul unei 
persoane. Acest lucru nu este valabil doar pentru sportivii de performanţă, mai ales 
că în ziua de azi există posibilitatea de a face diferite activităţi fizice în funcţie de 
necesităţi şi vârstă. Cei care fac în mod constant mişcare sunt mult mai sănătoşi, 
protejându-şi organismul de diferite afecţiuni, cum ar fi obezitatea şi bolile cardio-
vasculare.  Însă, în unele cazuri poate interveni dificultatea de a reuşi să înveţi aşa 
cum trebuie practicarea anumitor activităţi fizice. 

În opinia mea, a învăţa un sport poate fi dificil în cazul în care este vorba de 
performanţă. Dar, în situaţia în care sportul este realizat doar pentru relaxare şi 
presiunea exterioară nu există, obstacolele nu sunt imposibil de trecut. 

Pe de o parte, sportul de performanţă presupune foarte multă muncă. Un 
sportiv trebuie să facă faţă orelor de efort fizic, dar şi de pregătire mentală. Dar, 
pasiunea pentru acel sport îl poate ajuta să depăşească eventualele dificultăţi. Un 
exemplu în acest sens ar fi Simona Halep, sportiva care, prin multă muncă, a reuşit 
să ne facă mândri în ultimul timp, ajungând în topul tenisului mondial. Mult mai 
dificile pot părea pentru unii sporturile de echipă, care presupun şi alte calităţi, pe 
lângă pregătirea fizică a sportivilor, cum ar fi comunicarea, coordonarea cu ceilalţi, 
abilitatea de a lucra alături de ceilalţi.  

Pe de altă parte, sporturile practicate ca formă de relaxare nu ar trebui să 
fie dificile, mai ales că nu trebuie să uităm rolul lor în obţinerea unei stări mentale 
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mai bune, eliminarea stresului cotidian şi a oboselii. Un stil de viaţă sănătos nu 
implică doar o alimentaţie corectă ci şi activităţi fizice cât mai variate. Din fericire, 
oamenii încep să conştientizeze din ce în ce mai mult beneficiile sportului. Aşa cum 
povesteşte şi Mihail Sebastian, unele dintre cele mai practicate sporturi de relaxare 
sunt cele de iarnă, care în ciuda faptului că pot presupune anumite dificultăţi, au un 
farmec aparte. Autorul povesteşte experienţa învăţării de a se da cu schiurile, 
activitate care la început părea descurajantă: „N-am coborât la întoarcere o bună 
parte din drum pe schiuri – e drept, căzând destul de des – dar, la urma urmelor, 
cu destulă îndemânare pentru prima zi.” Dar, în ciuda descurajărilor, ambiţia lui a 
fost mai mare şi treptat a reuşit să înveţe, devenind „mai stăpân pe frână şi probabil 
mai prudent”.  

În concluzie, practicarea unui sport, indiferent de vârstă, ajută la obţinerea 
unui tonus mai bun, menţine sănătatea celor care îl practică, dar şi buna dispoziţie 
şi viziunea optimistă asupra vieţii. Aceste reale beneficii ar trebui să ne facă să 
uităm de dificultatea de a învăţa anumite sporturi şi de senzaţia de frică pe care 
unele dintre ele o presupun.  

 
Subiectul al II-lea 

 
Notaţiile autorului care deschid actul III din textul dramatic Iertarea de 

Ion Băieşu au rolul de a prezenta decorul în care se va petrece acţiunea. Personajele 
se află în „interiorul unei case de ţară, cu un oarecare confort modern”. În plus, 
autorul realizează o scurtă descriere a personajelor: ”Lia priveşte pe fereastră. E 
obosită şi tristă, părul i-a albit pe la tâmple.”, în timp ce George este „slab şi 
abătut”. Stările celor două personaje sunt surprinse şi mai departe, aceştia părând 
să fie afectaţi de vremea de afară: „privind pe fereastră”, „cu o privire înfrântă”, 
participând la o discuţie care nu îi interesează cu adevărat: „nu se ascultă unul pe 
celălalt.” 

 
Subiectul al III-lea 
 

Prin cele două romane ale sale, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 
război (1930) şi Patul lui Procust (1933), Camil Petrescu teoretizează romanul 
modern a cărui trăsătură esenţială este autenticitatea, exemplificată prin folosirea 
unor tehnici narative specifice: folosirea persoanei I, inserarea în text a 
fragmentelor de jurnal, a scrisorilor şi articolelor din presa vremii, precum şi 
prezentarea unor evenimente şi personaje reale. Ultima noapte de dragoste, întâia 
noapte de război este un roman subiectiv, de analiză psihologică, în care naraţiunea 
se face la persoana I, universul fictiv se concentrează asupra evenimentelor din 
planul conştiinţei doarece conflictul principal este interior, trăirile, interpretările 
evenimentelor sunt mai importante decât întâmplările concrete, iar personajul este 
o individualitate complexă a cărei evoluţie nu poate fi prevăzută pentru că el are 
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îndoilei, ezită, analizează. Naratorul este protagonistul romanului, Ştefan 
Gheorghidiu, perspectiva narativă fiind subiectivă şi unică.  

Tema romanului o constituie drama intelectualului lucid care trece prin 
două experienţe fundamentale, iubirea şi războiul, pe care le analizează în 
încercarea de a găsi semnificaţia profundă a existenţei sale. Modul în care se 
raportează la iubire se observă în secvenţa de la începutul romanului când, în urma 
discuţiei de la popota ofiţerilor, Ştefan Gheorghidiu vorbeşte despre iubirea 
absolută în care cei doi îndrăgostiţi au drept de viaţă şi de moarte unul asupra 
celuilalt. Drama lui din iubire este dublată de drama războiului care de asemenea îl 
va dezamăgi. Sugestivă în acest sens este secvenţa în care, după bătălia ce produce 
moartea unor soldaţi din unitatea sa, personajul stă de vorbă cu ofiţerul german aflat 
pe patul de moarte despre felul în care este organizat războiul şi despre rostul 
acestuia. Deşi a participat la bătălii celebre, ofiţerul german îi spune lui Ştefan 
Gheorghidiu că cea mai importantă luptă din existenţa unui soldat este cea în care 
îşi pierde viaţa, idee care subliniază absurditatea şi haosul războiului.  

Romanul este structurat în două părţi, precizate încă din titlu: prima parte 
este reprezentată de „ultima noapte de dragoste”, iar a doua de „întâia noapte de 
război”. Prima parte prezintă drama iubirii, iar a doua drama războiului. Dacă prima 
parte este o scriere pur ficţională, a doua parte se bazează pe experienţele reale ale 
scriitorului care a participat la luptele din primul război mondial.  

Acţiunea romanului începe sub semnul războiului, fiind indicate reperele 
spaţiale şi temporale. Incipitul îl prezintă pe Ştefan Gheorghidiu în primăvara 
anului 1916, concentrat undeva la graniţă, deasupra Dâmbovicioarei. Într-o zi la 
popota ofiţerilor se porneşte o discuţie despre căsătorie şi dragoste, despre un ofiţer 
care îşi ucide soţia adulterină şi este achitat la proces. Este prima scenă memorabilă 
a romanului în care Gheorghidiu îşi exprimă concepţia despre iubire. Această 
discuţie declanşează memoria afectivă a personajului, trezindu-i amintirile legate 
de cei doi ani şi jumătate de căsnice cu Ela. Personajul vrea neapărat să meargă la 
Câmpulung să-şi vadă soţia şi de aici prima serie de fapte se întrerupe.  

Cel de-al doilea capitol, intitulat Diagonalele unei moşteniri, debutează 
abrupt cu următoare frază care constituie şi intriga romanului: „Eram însurat de 
doi ani şi jumătate cu o colegă de la Universitate şi bănuiam că mă înşeală.” 
Urmează o lungă poveste de dragoste şi gelozie. Gheorghidiu, pe atunci student la 
Filozofie, se căsătoreşte din dragoste cu Ela, studentă la Litere. Personajul este în 
căutarea iubirii absolute pe care crede că a găsit-o prin soţia lui. După căsătorie, 
urmează o perioadă în care idealul lui pare uşor de atins. O moştenire nesperată le 
permite să frecventeze cercurile mondene, dar în acelaşi timp le strică relaţia. Ela 
se implică în discuţiile despre bani, lucru care lui Gheorghidiu îi displace profund. 
Spre deosebire de soţul ei, Ela este atrasă de viaţa mondenă şi de oportunităţile pe 
care i le oferă noul statut social. Prin urmare, moştenirea va declanşa criza 
matrimonială a cuplului. Relaţia celor doi se deteriorează treptat, situaţie pe care o 
observă mai ales el, analizând totul cu luciditate. În timpul unei excursii la Odobeşti, 
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are impresia că Ela îi acordă o atenţie exagerată unui anume domn G., despre care 
va crede ulterior că este amantul ei. Gheorghidiu începe să fie torturat de gelozie, 
iar cuplul se destramă. După o scurtă despărţire, se împacă. Vrând să afle dacă este 
sau nu înşelat, eroul îşi pune întrebări şi mai ales interpretează. La un moment dat, 
fiecare nouă probă aruncă o altă lumină asupra vieţii şi dramei sale, încât aceeaşi 
întâmplare capătă mereu alte semnificaţii, opuse chiar, în funcţie de ultima 
certitudine. În finalul primei părţi se revine la acţiunea de pe front: înrolat pe frontul 
românesc, Gheorghidiu cere o permise, ca să verifice dacă soţia lui îl înşeală. 
Ajunge la Câmpulung, se întâlneşte cu Ela, care îi cere să treacă o parte din bani pe 
numele ei pentru a avea o siguranţă materială în cazul în care el ar muri în război. 
După ce pleacă, îl vede întâmplător pe domnul G. şi vrea să se întoarcă să-i omoare 
pe amândoi. Nu apucă să facă acest lucru deoarece se întâlneşte cu comandantul 
unităţii care îi anunţă izbucnirea războiului şi îi cere să se întoarcă cu el la unitate. 

Partea a doua a romanului demitizează imaginea războiului văzut ca un 
catalizator de energii, de care presa vremii abuzase atât de mult. Frontul înseamnă 
de fapt haos, nimeni nu ştie cu claritate ce trebuie să facă, ordininele de luptă se dau 
aleatoriu, fără o bază reală. Fiecare soldat acţionează mai mult de unul singur, 
apărându-şi mecanic viaţa şi neavând nicio dorinţă de a muri pentru patrie. Sunt 
precizate câteva localităţi în care unitatea lui Ştefan Gheorghidiu participă la lupte, 
nume care sporesc ideea de autenticitate: Bran, Tohanul Vechi, Vulcan, Cohalm, 
Sibiu. Toate luptele la care participă i se par inutile, mai ales că acestea nu 
corespund cu imaginea pe care şi-a creat-o despre război. Se gândeşte de multe ori 
la propria moarte, nu îşi pune problema că ar muri ci se întreabă dacă ar suporta cu 
demnitate rana care îi va provoca moartea. Trăieşte experienţa unei drame colective, 
mai ales când asistă la moartea mai multor soldaţi în capitolul intitulat sugestiv „Ne-
a acoperit pământul lui Dumnezeu.”  

Romanul se încheie odată cu epuizarea experienţei războiului. Finalul este 
elocvent pentru transformarea psihologică a personajului deoarece prezintă o nouă 
imagine a iubirii, opusă celei din incipit. Dacă la început, Ştefan Gheorghidiu vede 
iubirea într-un mod absolut în care partenerii au drept de viaţă şi de moarte unul 
asupra celuilalt, în final îşi dă seama că această concepţie nu are nicio legătură cu 
realitatea. După ce a trăit drama incertitudinii, Ştefan Gheorghidiu vine acasă într-
o permisie şi primeşte un bilet anonim prin care i se oferă şansa să aibă certitudinea 
trădării soţiei. Acest lucru nu mai are însă importanţă deoarece îşi dă seama cât de 
nesemnificativă este drama iubirii sale în comparaţie cu drama colectivă a 
războiului. Astfel, hotăreşte să-i lase Elei casele de la Constanţa, cu tot ce este în 
ele, renunţând să se mai amăgească cu ideea unei iubiri absolute.  

Drama lui Ştefan Gheorghidiu este cea a intelectualului inadaptat care 
analizează cu luciditate fiecare întâmplare prin care trece. Chiar dacă va fi 
dezamăgit de cele două experienţe care îi machează existenţa, acestea îi definesc 
noul mod de a gândi şi de a se raporta la lume.  
 


