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A/ ÎNŢELEGEREA TEXTULUI   

        (Total 40 de puncte) 
Citiți cu atenție textul de mai jos și răspundeți la întrebări. 

1. Evidențiați pe baza textului punctele de legătură intelectuală și sufletească dintre cei 
doi scriitori și prieteni adevărați Mihai Eminescu și Ion Creangă. Urmăriți cu atenție 
unde, când și cum s-au cunoscut și împrietenit pe vecie. 

6 puncte 
– Eminescu s-a întâlnit cu Ion Creangă la mijlocul anului 1875. 
– Ambii au participat la conferința anuală a învățătorilor din județul Iași. 
– În vara acestui an Eminescu l-a introdus pe Creangă la Junimea în cadrul căreia s-au cunoscut 
și mai bine. 
– Cei doi scriitori s-au împrietenit în procesul de creație literară. 
– „S-au înfrățit în opera de ridicare a literaturii române, de la aceeași sursă de la limba și 
literatura populară, comoară sufletească a poporului nostru.” 
– Ambii erau moldoveni cu elemente comune sufletești. 
– 6 răspunsuri corecte: 6 puncte 
– 5 răspunsuri corecte: 5 puncte 
– 4 răspunsuri corecte: 4 puncte 
– 3 răspunsuri corecte: 3 puncte 
– 2 răspunsuri corecte: 2 puncte 
– 1 răspuns corect:  1 punct 
Niciun răspuns corect: 0 puncte 
 
2. Cum s-au apreciat și ajutat reciproc unul pe altul? 

8 puncte 
– Revizorul Eminescu scria rapoarte apreciative către ministrul Titu Maiorescu despre 
învățătorul Ion Creangă - autorul abecedarului pe care Eminescu îl considera „cel mai bun 
abecedar românesc”. 
– Prin intermediul lui Eminescu ministrul l-a însărcinat pe Creangă să întocmească o metodă 
de predare a scrierii și citirii la clasa I. 
– Creangă i-a citit poeziile de răsunet publicate de Eminescu în „Convorbiri literare”. 
– Învățătorul îi povestea revizorului snoave pline de duh și înțelepciune, iar Eminescu l-a 
îndemnat să le aștearnă pe hârtie spre a le citi la Junimea. „Scrie tot ce ai spus, că e minunat de 
bine”, „să vadă cei de acolo adevărata literatură”. 
– Cei doi prieteni purtau un dialog intelectual în cancelaria revizorului și acasă, în bojdeuca lui 
Creangă, precum și în timpul drumețiilor din împrejurimile Iașilor. 
– Creangă se minuna de spusele lui Eminescu despre Budapesta, Viena și Berlin. 
– Eminescu era convins că fiecare dintre poveștile lui Creangă își are tâlcul ei. 
– Eminescu i-a dat și i-a întărit lui Creangă conștiința de scriitor, iar Creangă l-a admirat pe 
„Luceafărul” poeziei românești scriind pe o carte primită de la el: „Dăruită mie de D-l Mihai 
Eminescu, eminentul scriitor și cel mai mare poet al românilor, 1878.” 
– 8 răspunsuri corecte: 8 puncte 
– 7 răspunsuri corecte: 7 puncte 
– 6 răspunsuri corecte: 6 puncte 
– 5 răspunsuri corecte: 5 puncte 
– 4 răspunsuri corecte:  4 puncte 
– 3 răspunsuri corecte:  3 puncte 
– 2 răspunsuri corecte: 2 puncte 
– 1 răspuns corect:  1 punct 
Niciun răspuns corect: 0 puncte 
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3. Evocați și alte prietenii adevărate și statornice dintre scriitorii români, maghiari (ori 
români și maghiari). 

4 puncte 
De exemplu: Petőfi Sándor – Arany János, Ady Endre – Octavian Goga, Ady Endre – Babits 
Mihály, Tudor Arghezi – Gala Galaction. 
 
– 4 răspunsuri corecte:  4 puncte 
– 3 răspunsuri corecte:  3 puncte 
– 2 răspunsuri corecte:  2 puncte 
– 1 răspuns corect:  1 punct 
Niciun răspuns corect: 0 puncte 
 
4. Cum i se adresa Ion Creangă lui Mihai Eminescu? 

2 puncte 
– Când învățătorul intra în cancelaria revizorului îi zicea: „Acasă-i Măria-sa Stăpânul”? 
– În bojdeucă și în plimbările lor, Creangă i se adresa lui  Emin  cu formula „Bădie Mihai”. 
 
– 2 răspunsuri corecte: 2 puncte 
– 1 răspuns corect:   1 punct 
Niciun răspuns corect: 0 puncte 

 
 
5. Formați cu ajutorul unor sufixe, familia lexicală a cuvântului prieten. 

4 puncte 
– prietenesc,- ească 
– prietenește 
– prietenie 
– prietenos,- oasă 
 
– 4 răspunsuri corecte:  4 puncte 
– 3 răspunsuri corecte:  3 puncte 
– 2 răspunsuri corecte: 2 puncte 
– 1 răspuns corect:   1 punct 
Niciun răspuns corect: 0 puncte 
 

6. Scrieți antonimele următoarelor cuvinte: 
4 puncte 

 cantabil(ă) –    incantabil(ă) 
 veșnic(ă) –    efemer(ă) trecător-oare, vremelnic(ă), temporar(ă)) 
 prietenie adevărat(ă) –  simulată (prefăcută) 
 arareori –    adesea 
– 4 răspunsuri corecte:  4 puncte 
– 3 răspunsuri corecte:  3 puncte 
– 2 răspunsuri corecte: 2 puncte 
– 1 răspuns corect:   1 punct 
Niciun răspuns corect: 0 puncte 
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7. Adăugați sufixe diminutivale următoarelor cuvinte: 

4 puncte 
 prieten –  prietenaș 
 pungă –  punguță 
 poveste –  povestioară 
 drum –  drumuleț 
– 4 răspunsuri corecte:  4 puncte 
– 3 răspunsuri corecte:  3 puncte 
– 2 răspunsuri corecte: 2 puncte 
– 1 răspuns corect:  1 punct 
Niciun răspuns corect: 0 puncte 
 
8. Completați tabelul următor: 

8 puncte 
 m. sg. f. sg. m. pl. f. pl. 
N./
A. acest prieten această prietenă acești prieteni aceste prietene 

 (prietenul) 
acesta 

(prietena) 
aceasta 

(prietenii) 
aceștia 

(prietenele) 
acestea 

G.*
/D. 

acestui prieten acestei prietene acestor prieteni acestor prietene 

 (prietenului) 
acestuia 

(prietenei) 
acesteia 

prietenilor 
acestora 

prietenelor 
acestora 

*al/a/ai, ale 
15 – 16 răspunsuri corecte: 8 puncte 
13 – 14 răspunsuri corecte: 7 puncte 
11– 12 răspunsuri corecte: 6 puncte 
9 – 10 răspunsuri corecte: 5 puncte 
7 – 8 răspunsuri corecte:  4 puncte 
5 – 6 răspunsuri corecte:  3 puncte 
3 – 4 răspunsuri corecte: 2 puncte 
1– 2 răspunsuri corecte: 1 punct 
Niciun răspuns corect: 0 puncte 
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II. ALEGEȚI UNUL DINTRE CELE DOUĂ SUBIECTE URMĂTOARE: 

 ARGUMENTARE SAU REDACTAREA UNUI TEXT FUNCȚIONAL. 
 
(120-200 de cuvinte)      (Total 10 puncte) 
 

A) ARGUMENTARE 
 
Realizați pe baza fragmentului de mai jos un text în care să prezentați vreo 3-5 
argumente cu privire la beneficiile prieteniei adevărate. 

 
De ce sunt prietenii o comoară pentru sănătatea ta 

 
 
În elaborarea textului se pot forma argumente similare: 
 
– În prezent alegerea prietenilor prin intermediul internetului este purtătoare de riscuri, iar elevii 
trebuie să fie conștienți de acest fapt. 
– Tinerii trebuie să știe că alegerea prietenului (prietenei) este și o răspundere, fiindcă prietenii 
adevărați, binevoitori sunt un punct de sprijin, o comoară pentru bunăstarea sufletească și 
mentală a individului, dar „prietenii” rătăciți (drog, alcool, comportament antisocial) te pot 
conduce pe căi greșite. 
– Pot fi conștienți de faptul că investiția în construirea relațiilor de prietenie merită orice efort, 
fiindcă prieteniile adevărate sunt benefice pentru sănătate, reduc stresul, sporesc starea de 
fericire, abilitățile cognitive și performanțele. 
– Prietenii te ajută să trăiești o viață calitativ-umană și te pot mântui de singurătate care este 
sursa multor maladii fizice și psihice. 
– Păstrarea relațiilor de prietenie într-un context cât mai natural (utilizând cu înțelepciune 
mijloacele moderne de transmitere a mesajelor), faptele bune, sinceritatea, preocupările 
comune, aplicarea bunelor maniere, respectul și atenția unul față de altul constituie garanții de 
protejare a prieteniei. 
 
Textul argumentativ: 
Argumentarea este o modalitate prin care se prezintă și se susține un punct de vedere cu scopul 
de a convinge cititorul de valabilitatea opiniei sau ideii propuse. 
Textul argumentativ are trei părți construite pe următoarea „schemă”: 
- ipoteza 
- argumentarea propriu-zisă 
- concluzia 
În cazul textului în cauză ipoteza răspunde la întrebarea Ce rol are prietenia în formarea 
personalității? 
Se cere ca textul să exprime prin argumente (raționale și afective) punctul de vedere al elevului 
(elevei) în legătură cu relațiile de prietenie de la naștere până la întărirea și protejarea acestora. 
Profesorului i se cere să urmărească abilitatea candidatului de a-și exprima într-un mod adecvat 
părerile proprii, precum și atitudinile personale. 
Se ține cont de esența conținutului, de stilul și ortografia candidatului. 
 
  



Román nemzetiségi nyelv és irodalom Javítási-értékelési útmutató 
középszint 

1811 írásbeli vizsga 6 / 10 2019. május 3. 

 
B) REDACTAREA UNUI TEXT FUNCȚIONAL 
  
Redactați o scrisoare amicală electronică prietenului (prietenei) dumneavoastră din 
Timișoara despre impresiile manifestării „Perinița” desfășurată în sala festivă a 
Centrului Cultural Românesc din orașul Giula și despre programul liber oferit copiilor 
sosiți din alte localități populate și de români. 
 
În cadrul acestei manifestări se prezintă elevii de la toate școlile cu profil românesc din Ungaria 
(de la Cenadul Unguresc până la Pocei). 
Descrieți evenimentele zilei referindu-vă la varietatea producțiilor: dansuri populare românești 
din cele mai diferite zone, portul popular al dansatorilor, obiceiuri populare, povești românești 
dramatizate și altele. 
Prezentați și programul liber cu atracțiile turistice din oraș. 
Semnați scrisoarea cu inițialele R. D. 
 
În redactarea scrisorii veți avea în vedere următoarele: 
 
– utilizarea formulei de adresare care reflectă relația dintre expeditor și destinatar. 
– scrisoarea amicală se adresează într-un ton amabil și afectuos unei persoane apropriate, 
aflate în strânse relații de prietenie; 
– în scrisoare se respectă cele trei părți ale compoziției: introducere, cuprins, încheiere. 
– se introduce: locul, data, formula de încheiere și semnătura; 
– respectați și regulile de ortografie. 
 
Argumente, afirmații, gânduri, sentimente posibile 
– formule de adresare: Dragă prietene, Dragul meu prieten, Draga mea prietenă ș. a. m. d.; 
– după formula de adresare se pune virgulă; 
– prezentarea programului: participanții, cuvântul de salut, echipele de dansuri populare, 
referiri la portul lor tradițional, soliștii… 
– descrierea pe scurt a obiceiurilor dramatizate ca de pildă: șezătoarea, vergelul, nunta… (ori)  
dramatizarea unor povești ale povestitorilor români din Ungaria (Mihai Purdi, Vasile Gurzău, 
Teodor Șimonca). 
– cu privire la programul liber face-ți referiri la atracțiile preferate de copiii sosiți de la sate 
(de pildă: băile termale, cetatea medievală, Castelul Almássy, Cofetăria seculară, Muzeul 
Kohan, Muzeul Ortodox Român și alte instituții românești). 
 
Criteriile principale de apreciere sunt: 
– Coerența conținutului cu titlul; descrierea logică, exprimarea unor sentimente, idei, gânduri 
proprii, păstrarea regulilor de scriere. 
– structura: construirea logică și echilibrată a textului, receptarea celor trei părți 
importante ale compoziției, evitarea formulelor șablonizate. 

3 – 0 
– limba: modul corect de redactare, exprimarea pretențioasă, varietatea mijloacelor de 
expresie, respectarea normelor de scriere corectă. 

3 – 0 
– aspectul îngrijit al lucrării 
 

 

4 – 0 
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II. PRODUCERE A TEXTULUI 
 
Alegeți și rezolvați unul dintre subiectele următoare după criteriile stabilite la fiecare 
subiect. (400 – 800 de cuvinte) 
         (Total 40 de puncte) 
A) Analiză literară 
 
Banul ca mijloc de înstrăinare, de dezumanizare și degradare morală și spirituală în 
nuvela intitulată Moara cu noroc de Ioan Slavici. Urmăriți cu atenție treptele decăderii 
cuplului (Ghiță și Ana) și jocul de alternanță al conflictelor exterioare și interioare. 
Exprimați-vă părerea proprie despre dilema lui Ghiță între cele două stări opuse 
(„liniștea colibei” – setea de înavuțire). 
 
 
Conținuturi, gânduri, descifrări, interpretări (posibile): 
- Ioan Slavici (1848-1925): 

o aparține epocii marilor clasici: Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Ion Creangă; 
o a devenit și el prietenul pe viață al lui Eminescu; 
o nuvelist de excepție; un bun „psiholog”; 
o prozator ardelean, cunoscător al rânduielilor străvechi, al obiceiurilor și tradițiilor; 
o crezul lui moralist s-a format sub influențele lui Confucius: (accent pe: virtuțile 

morale, iubirea de oameni și de adevăr, cinstea, omenia, demnitatea, decența, 
bunătatea, credința...); 

o pledoarie pentru o viață plină de constanțe umane; 
o crede că faptele rele, fărădelegile, crimele sunt pedepsite de Destin. 

Moara cu noroc (Jószerencse malma fordította Lőrinczi László); 
o a apărut în volumul Novele din popor (1881); 
o este eternizată și în filmul cu același titlu, regia: Victor Iliu; 
o e capodopera nuvelisticii lui Ioan Slavici; 
o e considerată: nuvelă realistă, psihologică și una de tip polițist, (după unii critici 

literari) de western românesc; 
o narațiunea se realizează la persoana a III-a; 
o nuvela: specie epică dintre povestire și roman; urmărește un singur fir epic; un conflict 

unic; o singură concluzie; are o compoziție coerentă, riguroasă, concisă. 
- Moara cu noroc de lângă Ineu e transformată într-un han; 

o se situează la răscruce de drum, într-un spațiu sălbatic, într-o vale înconjurată de locuri 
nefaste, (atmosferă neliniștitoare, apăsătoare); 

o Moara cu noroc (Moara „fără noroc”) devine un simbol al îmbogățirii, dar și al 
năpastei, al degradării morale; 
 conținutul se desfășoară într-o ordine cronologică, în 17 capitole coerente, 

cuprinzând „prologul” și „epilogul” bătrânei; 
 exprimă dilema lui Ghiță între două lumi opuse: respectarea legilor scrise și 

nescrise „liniștea colibei”, ori abaterea de la principiile morale statornice 
(agonisirea banilor, setea de avere), rătăcirea pe căi necinstite; 

 „ispita banului”, puterea lui de dezumanizare este o temă cheie în literatura 
universală (inclusiv română și maghiară), ca de pildă în creațiile lui: Moliére 
(Avarul), Csokonai V. Mihály (Zsugori uram), B. Șt. Delavrancea (Hagi Tudose), 
Ady Endre (Harc a Nagyúrral), George Călinescu (Enigma Otiliei) și altele. 
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o Tema nuvelei Moara cu noroc se axează pe consecințele negative asupra omului 
pricinuite de lăcomia nelimitată pentru înavuțire; omul treptat-treptat își pierde 
echilibrul sufletesc (e copleșit de neliniști, de remușcări, de gânduri negre...): 

o Expozițiunea: Ghiță, personajul principal, se abate de la cordonatele morale, păstrate 
cu sfințenie de bătrâni: „Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, că dacă e vorba nu 
bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit.” – zice bătrâna (mama Anei). 

o Intriga: Părăsește meseria de pantofar și se implică în afaceri; la hanul de la răscrucea 
de drum. „Răscrucea” este și un simbol al alegerii drumului (unde, încotro, cum?) 
Ghiță intră în relație cu Lică Sămădăul, pesonajul antagonic al lui Ghiță (om periculos, 
lipsit de caracter, cu un comportament malefic, atitudine negativă, asupritoare, cu 
moravuri sălbatice, amintindu-ne de „păstorii duri” din nuvela (Barbárok) Barbarii de 
Móricz Zsigmond. 

o Desfășurarea acțiunii: Apariția lui Lică se transformă într-o dramă familială, în 
dizarmonie (până la capăt în tragism). Conflictele puternice se desfășoară pe două 
planuri (exterioare și interioare). Ghiță parcurge toate treptele decăderii: devine 
complice la fărădelegile lui Lică (înșelăciunea, furtul, minciuna, jefuirea, crima). Se 
înstrăinează de Ana, devine tot mai dur, agresiv și inuman. 

o Punctul culminant: Ghiță este mistuit cu totul de obsesia banului. Suferă de o totală 
descompunere morală și spirituală. Prin răzbunarea lui contra lui Lică Sămădăul își 
aruncă soția în brațele acestuia. Ghiță, Ana și Lică constituie „triunghiul nefericirii”, 
un lanț de „crimă și ispășire”. Ghiță o ucide pe Ana, fiindcă l-a înșelat, Răuț (omul 
sămădăului) îl omoară pe Ghiță, iar Lică se sinucide. 

o Deznodământul: Un foc puternic distruge cârciuma în noaptea de Paști. „Metafora 
focului curățitor” exprimă crezul scriitorului că răutatea este pedepsită de puterile 
divine. Evidențiem câteva concluzii, dar rămânem copleșiți și de o serie de întrebări. 
Hanul și cuplul (Ghiță și Ana) se distrug; bătrâna constată că: „așa le-a fost dată”, ea 
pune toate pe voia destinului. „Răul” însă nu a pierit de pe pământ, copiii oare încotro 
merg? (era noaptea de Paști)! 

o Personajele: (Ghiță și Ana) sunt caracterizate în mod concentrat, sunt veridice, bine 
conturate și individualizate. Ghiță: la început este iubitor și comunicativ, om cinstit, 
apoi devine înstrăinat, tăcut, dușmănos, agresiv, dezumanizat; se frământă și se 
mistuiește între vechea și noua lui identitate; sub influența lui Lică (om rău, criminal) 
trece prin puternice metamorfoze interioare negative (va deveni ucigaș); o duce și pe 
Ana cu el în prăpăstia sufletească și fizică. Ana: își pierde și ea identitatea, fidelitatea, 
tăria morală; se află în brațele lui Lică, înșelându-l pe Ghiță. Urmează „crima și 
ispășirea”. 

Limbajul operei se caracterizează prin oralitate și spontaneitate, mijloace artistice variate, 
dialogul, monologul interior, descrierea, stilul indirect. 
 
 
B) Analiză comparată 
 
Realizați o analiză comparată între Psalmul VI Te drămuiesc în zgomot și-n tăcere de 
Tudor Arghezi și poezia Hiszek hitetlenül Istenben de Ady Endre. 
Ambii poeți au fost profund preocupați de raportul spiritual dintre om și Divinitate. 
Evidențiați frământările interioare de căutare, de oscilare între scepticism și speranță, 
îndoială și credință. 
Urmăriți cu atenție rolul elementelor stilistice în exprimarea mesajului poetic. 
 
Conținuturi posibile (sinteză) – Paralele 
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Problematica filozofică a relației omului cu Dumnezeu este o temă cheie în diferitele ramuri ale artei 
(literatură, arte plastice, muzică). În literatura universală (inclusiv română și maghiară) mulți poeți 
sunt copleșiți de această temă meditativă ca de exemplu: Verlaine, Rimbaud, Rilke, Balassi Bálint, 
Kölcsey Ferenc, Ady Endre, József Attila, Pilinszky János, George Coșbuc, Mihai Eminescu, 
Nechifor Crainic, Tudor Arghezi și alții. 
Poetul român Tudor Arghezi (1880-1967) și scriitorul maghiar Ady Endre (1877-1919) sunt 
profund preocupați de marile teme lirice: ars poetica, dragostea, comuniunea dintre om și natură, 
viața și moartea, precum și problematica existențială, dilema dintre a crede ori a tăgădui pe 
Dumnezeu. 
Ady în familie și la școlile pe care le-a frecventat : piaristă (Carei) și căminul reformat (Zalău) a 
primit o educație religioasă. 
Arghezi în timpul de slujire la mănăstirea Cernica, și la Mitropolia din București a fost atins de spiritul 
sacru. 
 
Operele ambilor poeți sunt influențate de modernismul, de simbolismul francez. Fiind copleșiți de un 
profund mesianism au devenit marii inovatori ai limbajului poetic. 
Problematica divinității ocupă un loc de frunte în creațiile celor doi poeți. Poeziile pe această temă 
sunt marcate de o puternică originalitate de care ne putem convinge și în următoarele două poezii 
care cuprind asemănări și diferențe. 
Tudor Arghezi: Psalmul VI (Te drămuiesc...) Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben 
În ambele poezii scriitorii sunt preocupați de relația ambivalentă a omului cu Divinitatea. Atmosfera 
acestor creații este dominată de un dramatism, de frământările de căutare, de oscilare între scepticism 
și speranță, îndoială și credință, afirmație și tăgadă. 
Psalmul VI de Tudor Arghezi și poezia Hiszek hitetlenül Istenben de Ady Endre aparțin liricii 
existențiale. Ambele se inspiră (și) din Biblie și privesc cu o viziune complexă asupra legăturii 
sufletești dintre om și Dumnezeu. Cuvintele lui George Călinescu ar putea fi valabile și pentru poezia 
lui Ady Endre. 
„Este o poezie monumentală și grea a zborului sufletesc către lumină.” 
Psalmii ocupă un loc aparte în lirica argheziană. 
Psalmul VI a apărut în volumul „Cuvinte 
potrivite” (1927). 
Psalmul este o specie lirică, un imn religios 
dedicat dumnezeirii cu smerenie și laudă. 
Problematica centrală a psalmului este 
pendularea poetului între a crede fără îndoială în 
Dumnezeu, ori a nega existența lui. 
În Psalmul al șaselea Arghezi caută dovezi 
raționale, palpabile, contactul direct cu 
Creatorul. 

Poezia cu titlul paradoxal „Hiszek hitetlenül 
Istenben” (Cred necrezând în Dumnezeu) a apărut 
în volumul Minden-titkok versei în ciclul Az Isten 
titkai (Tainele lui Dumnezeu) în anul 1910. 
Ady – datorită educației religioase – în anii 
copilăriei a crezut în divinitate, fără îndoială, iar 
mai târziu s-a îndepărtat de credință. A trăit o viață 
boemă, într-o permanentă ardere, iar când s-a 
simțit obosit și chinuit de boală, de remușcări a 
început din nou să-l caute pe Dumnezeu, precum 
și totodată: puritatea, liniștea și pacea sufletească. 
În această stare de maladie pe poet îl copleșește 
avidul de credință, de certitudine și „urlă” spre cer: 
„vreau să cred”. 
Trecutului îi aparține pierderea credinței, 
prezentului schimbarea atitudinii poetului față de 
forța supremă, căutarea credinței, certitudinii, 
rugăciunii și a eternelor valori. 

În timp ce Arghezi în Psalmul... în cauză vrea să-l „pipăie” pe Dumnezeu ca să-și stâmpere setea de 
cunoaștere și de convingere, Ady se lamentează, dar nu se revoltă, ci caută cu iscusință dumnezeirea, 
referindu-se la suferințele lui insuportabile. 
Psalmul VI este structurat în patru catrene. 
Psalmistul pe parcursul căutării trece de la tonul 
lamentației la manifestări mai violente. 
Scenariul în care se desfășoară dialogul cu 
divinitatea este „ca pe vânat”, iar expresiile 
frecvente sunt: „a vâna”, „a pândi”, „a ucide”, „a 

Poezia lui Ady cuprinde opt strofe. În majoritatea 
versurilor eul liric îl acceptă pe Dumnezeu, și-i 
pare rău de zilele pierdute când l-a respins (strofa 
a doua și a patra). 
Atenția poetului se îndreaptă spre forțele supreme 
(Hristos, Dumnezeu) și valorile eterne: frumosul, 
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urla” aducându-ne aminte de imagini din 
Moartea căprioarei (căprioara – copilăria) de N. 
Labiș și Mistrețul cu colț de argint (mistrețul – 
idealul poetului) de Șt. A. Doinaș. 
Începând cu strofa întâi vânătorul pândește 
„șoimul” (Creatorul) și așteaptă semne sigure din 
partea Atotfăcătorului. 
 
Verbele „a ucide” ori „a îngenunchia” exprimă 
starea de dilemă a poetului care ezită între cele 
două fapte. În sufletul lui s-ar putea stinge ori 
întări credința. 
Strofa a doua exprimă crezul filozofic al lui 
Arghezi pentru credință sau pentru tăgadă. 
Următoarea strofă accentuează îndoiala 
psalmistului: „Pari când a fi, pari când nu mai 
ești”. 

puritatea, adevărul, bunătatea, virtutea, 
înțelepciunea. 
Dintr-un abis își întoarce privirea spre infinit și se 
ridică treptat. 
 
 
 
În recuperarea credinței progresează mult, 
răvnește la Dumnezeu, Hristos, Virtute, dar nu 
scapă de îndoială. Relaţionarea lui cu forța 
supremă rămâne și pe mai departe ambivalentă și-
și are expresia în multe alte poezii pe această 
temă: A Sion-hegy alatt, Álmom: az Isten, Az úr 
érkezése. 

În imaginea finală Arghezi vrea să-și potolească 
setea de cunoaștere printr-o senzație fizică, 
directă confirmată prin „pipăit” – atitudine 
similară cu cea a lui Toma necredinciosul (Biblia, 
pictura lui Caravaggio). 
Poetul rămâne în starea de frământare, iar 
credința adevărată pentru el este numai un vis. 
Limbajul artistic: psalmul arghezian 
impresionează prin combinarea expresiilor 
creștine cu limbajul popular (să-ngenunchi 
„șoimul meu cel căutat” - metaforă de factură 
populară). 

Ady sugerează mesajul poetic prin paradoxul 
titlului și prin cuvintele sacre scrise cu litere mari 
și repetate de mai multe ori. 
„Dumnezeu”, „Hristos”, „Virtute”, „Frumos” 
cuvântul cheie „cred”, interjecțiile: „oh”, „vai” 
exprimă dramatismul sufletului. 

Atât Psalmii lui Arghezi cât și poeziile de factură intelectuală, meditativă a lui Ady Endre cu tonul 
lor când aspru, când plin de umilință, cuprind o problematică veșnic actuală. 
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