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       Manualele de literatură în uz nu valorifică decât sporadic – iar, în rarele situaţii când o 
fac, cu totul neselectiv şi derizoriu – potenţialul grafic ilustrativ aflat în relaţie de analogie 
plastică cu opera literară studiată, chiar dacă, în cauză, se află scriitorii reprezentativi, 
clasici (Eminescu, Caragiale, Creangă) ori moderni (L. Rebreanu, I. Barbu, V. Voiculescu, 
G. Călinescu sau N. Stănescu). Manualele de Limba şi literatura română din ciclul 
superior păstrează în linii mari aceleaşi teme, cu ponderi diferite în funcţie de concepţia 
colectivului de autori;  
     Manualele alternative aduc în faţa elevilor modalităţi diferite de prezentare a uneia şi 
aceleiaşi problematici propuse de programele şcolare. Acest lucru este benefic pentru 
posibilitatea oferită elevilor şi profesorilor de a alege varianta care convine cel mai bine 
nivelului intelectual, dar şi intereselor de cunoaştere.  
    Actuala programă pune la îndemâna profesorilor un cadru flexibil de organizare a 
muncii lor, lăsând libertate nu numai în privinţa alegerii temelor de studiat, ci şi a 
integrării conţinuturilor şi a proiectării demersului didactic.  
Astfel,  profesorii de limba română pot găsi modalităţi optime de a a tinge obiectivele 
propuse, de a adapta studiul limbii şi literaturii române la condiţiile particulare ale clasei şi 
ale personalităţii individuale ale elevilor. Pentru ca manualul să permită formarea de 
competenţe culturale, acesta trebuie să faciliteze asimilarea de cunoştinţe dintr-un 
domeniu cât mai variat, nu doar din domeniul literaturii. Manualele consultate au fost doar 
cele pentru clasele a X-a, şi a XII-a, deoarece acestea prevăd capitole dedicate poeziei 
bacoviene (Adrian Costache, Florin Ioniţă, Adrian Săvoiu, Limba şi literatura română. 
Manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial Art, 2005; Marin Iancu, Ion Bălu, Rodica 
Lăzărescu, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, 2008; 
Adrian Costache, Florin Ioniţă,  M. N. Lascăr, Adrian Săvoiu, Limba şi literatura română. 
Manual pentru clasa a XII-a, Grup Editorial Art, 2008). 
Am optat pentru alegerea manualului pentru clasa a X-a (Adrian Costache, Florin Ioniţă, 
Adrian Săvoiu, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial 
Art, 2005 ) unde în capitolul Poezia lirică regăsim câteva poezii bacoviene propuse 
studiului. Astfel inainte de comprehensiunea textului poetic Amurg violet, autorii 
manualului propun „înainte de text”  exerciţii ce vizează corelaţii interdisciplinare de 
tipul:  

• Priveşte tabloul de mai jos. Discută cu colegii din jur compoziţia acestui tablou 
(Henri Matisse-Vedere la fereastă): care sunt elementele de prim-plan, dacă 
există un fundal şi prin ce este el exprimat. Observă apoi dacă obiectele surprinse 
sunt clar conturate sau sunt difuze, creând astfel o atmosferă. Stabiliţi apoi, prin 
discuţii între voi, ce impresie, stare, sentiment, transmite, în ansamblu, acest 
tablou şi prezentaţi în clasă ideile. 

• De asemenea, dincolo de text, manualul propune alte sarcini bazate pe 
interconexiuni, de exemplu: Extrage împreună cu doi dintre colegii tăi, dintr-un 
dicţionar de termeni estetici, caracteristicile impresionismului ca mişcare artistică 
manifestată în artele plastice. Împrumutaţi de la un alt coleg un album cu lucrările 
unuia dintre pictorii impresionişti. Studiaţi-l acasă şi notaţi impresii pe marginea 
a două tablouri prezente în album. 

• Ascultaţi un fragment dintr-o piesă muzicală aparţinând lui Claude Debussy. 
• Stabiliţi dacă există relaţii între poezia bacoviană şi tabloul alăturat al lui Edvard 

Munch, intitulat Ţipătul. 



     În schimb manualul editurii Corint (Marin Iancu, Ion Bălu, Rodica Lăzărescu, Limba şi 
literatura română. Manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, 2008) conţine la Capitolul 
intitulat- Starea cosmosului. Plânsul materiei propuneri pentru studiul poeziei bacoviene 
referitoare la textele: Lacustră, Decor, Amurg violet, iar ca lectură suplimentară poezia Nervi 
de primăvară, toate fără sarcini ce implică elevii în găsirea corelaţiilor interdisciplinare. 
Pentru clasa a XII-a am ales manualul editurii Art care debutează cu un capitol dedicat poeziei 
interbelice, avându-l ca deschizător de drumuri pe G. Bacovia. Poeziile Plumb şi Sonet. 
Explorarea textelor este însoţită de evaluare curentă iar dincolo de text sunt propuse sarcini ce 
vizează doar relaţiile intradisciplinare fiind valorificată şi intertextualitatea. Începutul 
manualului pentru clasa a XII-a de la Editura Corint, reia pe parcursul a zece pagini problema 
simbolismului, aprofundându-se predilecţia lui Bacovia pentru muzică. Impresiile sunt 
sugerate prin corespondenţe muzicale sau coloristice, aspecte tributare oarecum 
impresionismului. Poeziile sunt însoţite de cerinţe adecvate corelării dintre limbajul literaturii 
şi cel al muzicii.  
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