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U13: LITERATURĂ         Căldură mare  
                                                      de Ion Luca Caragiale 
 

Termometrul spune la umbră 33
o
 Celsius... Subt arşiţa soarelui, se opreşte o birje, 

în strada Pacienţei, la numărul 11 bis, către orele trei după-amiaz'. Un domn se dă 

jos din trăsură şi cu pas moleşit se apropie de uşa marchizei, unde pune degetul pe 

butonul soneriei. Sună o dată... nimic; de două, de trei... iar nimic; se razimă în buton 

cu degetul, pe care nu-l mai ridică... În sfârşit, un fecior vine să deschidă. [...] 

Domnul: Domnu-i acasă? 

Feciorul: Da; dar mi-a poruncit să spui, dacă l-o căuta cineva, c-a plecat la ţară. 

D.: Dumneata spune-i c-am venit eu. 

F.: Nu pot, domnule. 

D.: De ce? 

F.: E încuiată odaia. 

D.: Bate-i, să deschidă. 

F.: Apoi, a luat cheia la dumnealui când a plecat. 

D.: Care va să zică, a plecat? 

F.: Nu, domnule, n-a plecat. 

D.: Amice, eşti... idiot! 

F.: Ba nu, domnule. 

D.: Zici că nu-i acasă. 

F.: Ba-i acasă, domnule. 

D.: Apoi, nu ziseşi c-a plecat? 

F.: Nu, domnule, n-a plecat. 

D.: Atunci e acasă. 

F.: Ba nu, da' n-a plecat la ţară, a ieşit aşa. 

D.: Unde? 

F.: În oraş. 

D.: Unde!? 

F.: În Bucureşti. 

D.: Atunci să-i spui c-am venit eu. 

F.: Cum vă cheamă pe dv.? 

D.: Ce-ţi pasă? 

F.: Ca să-i spui. 

D.: Ce să-i spui? de unde ştii ce să-i spui, dacă nu ţi-am spus ce să-i spui? Stăi, 

întâi să-ţi spui; nu te repezi... Să-i spui când s-o-ntoarce că l-a căutat... 

F.: Cine? 

D.: Eu. 

F.: Numele dv.? 

D.: Destul atâta! mă cunoaşte dumnealui... suntem prieteni... 

F.: Bine, domnule. 

D.: Ai înţeles? 

F.: Am înţeles. 

D.: A!... Spune-i că să ne-ntâlnim negreşit. 

F.: Unde? 

D.: Ştie dumnealui... Da' să vie neapărat. 

F.: Când? 

D.: Când o putea. 

F.: Prea bine. 

D.: Ai înţeles? 

F.: Am înţeles. […] 

D.: Nu uita! 

F.: Se poate să uit? [...] 

 
Lexic 
Limbajul oral în 
sec. al XIX-lea 

 
 

•birje = birjă 
•după-amiaz’ = după 
amiază 

•fecior = servitor 
•odaie = cameră 

•a porunci = a ruga 
•prea bine = foarte 
bine 
s•e razimă = se 
reazămă 
•să spui = să spun 
•stăi! = stai! 

•subt = sub 
 

Sinonime 
•apoi = păi = da’ = 
dar 
•arşiţă = căldură 
•care va să zică = 
deci 
•când o putea = 
când va putea 
•a se da jos = a 
coborî 
•încuiat = închis 
•l-o căuta = îl va 
căuta 
•negreşit = neapărat 
•a-i păsa = a-l 

interesa 
•a spune = a zice 
 

Omonime 
marchiză1 
marchiză2 
 

Expresii 
•Ce-ţi pasă? = Ce te 
interesează? 
•Se poate să...?! = 
Nu se poate să.... 
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I. Activităţi lexicale 
 

A. Sinonime 
a spune 
Domnul mi-a poruncit să spui, dacă l-o căuta cineva, c-a plecat 

la ţară.  

Dumneata spune-i c-am venit eu. 

Să-i spui c-am venit eu. 

Spune-i că să ne-ntâlnim negreşit. 

 

D.: Ce-ţi pasă? 

F.: Ca să-i spui. 

D.: Ce să-i spui? de unde ştii ce să-i spui, dacă nu ţi-am 

spus ce să-i spui? Stăi, întâi să-ţi spui; nu te repezi... Să-i 

spui când s-o-ntoarce că l-a căutat... 

 

a zice 
 
Care va să zică, a plecat? (expresie) 

Zici că nu-i acasă. 

Nu ziseşi c-a plecat? 

 

 

 

1. Reformulaţi enunţurile de mai sus folosind sinonimul acolo unde este posibil.  
 

B. Omonime în text  

acasă 
acasă1 = în casă 

acasă2 = în oraş 

nu-i acasă1 = a plecat la ţară 

nu-i acasă2 = a plecat în oraş 

a plecat 
a plecat1 = a plecat în oraş 

a plecat2 = a plecat la ţară  

n-a plecat1 = n-a plecat la ţară, e în casă 

n-a plecat2 = n-a plecat din oraş, e în oraş 
 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

C. Viitorul – forme orale 
•Domnul mi-a poruncit să spui, dacă l-o căuta cineva, c-a plecat la ţară. 

•Să-i spui când s-o-ntoarce că l-a căutat... 

 

•D.: Da' să vie neapărat. 

 F.: Când? 

 D.: Când o putea.  
 

2. În exemplele de sub A., reformulaţi formele orale prescurtate de viitor cu forme complete.  
 

D. Contrazicerea (opoziţia) 
nu, ba nu, ba (da) 

E. Contrarierea (nedumerirea) 
dar, apoi/apăi/păi, de unde ştii...?, se poate (să...)? 

 

D.: Amice, eşti... idiot! 

F.: Ba nu, domnule. 

D.: Zici că nu-i acasă. 

F.: Ba-i acasă, domnule. 

D.: Apoi, nu ziseşi c-a plecat? 

F.: Nu, domnule, n-a plecat. 

D.: Atunci e acasă. 

F.: Ba nu, da' n-a plecat la ţară, a ieşit aşa. 

•De unde ştii ce să-i spui, dacă nu ţi-am spus ce să-i 

spui?  

•Apoi, nu ziseşi c-a plecat? 

•Se poate să uit? 
 

F. Concluzia  G 1.9.; 2.17. 
deci, atunci, care va să zică 
•F.: Nu, domnule, n-a plecat. 

D.: Atunci e acasă. 

  
•F.: Domnul a luat cheia la dumnealui când a plecat. 

D.: Care va să zică, a plecat? 
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3. Reformulaţi dialogurile date în chenar, utilizând:   
a. pentru a contrazice: Nu-i adevărat!; Nu-i aşa; Fals!; Eroare!; N-am spus asta; N-am spus aşa ceva. 

b. pentru nedumerire: Dar a(ţ)i spus că..; N-a(ţ)i spus că...; Păi a(ţ)i spus că..; Păi n-a(ţ)i spus că...? 

c. pentru concluzie: deci, aşadar, (asta) înseamnă că, care va să zică, în concluzie, înţeleg că... 
 

G. Dialogul absurd 
 

 În Căldură mare, care este o sursă a anamorfozei logice, sursa absurdului de tip 

ionescian este […] logică şi constă într-o ameţitoare succesiune de omonimii; 

acestea, prin înlănţuirea lor, formează polisiliogisme, adică un lanţ de silogisme în 

care concluzia fiecărui raţionament devine punctul de plecare, premisa 

raţionamentului următor: spre deosebire de polisilogismele clasice intrate în atenţia 

logicii clasice, polisilogismele lui Caragiale – ca şi acelea ale lui Ionescu – sînt invalide, adică 

sofistice, întrucît se întemeiază pe omonimii. [...]
*
 

   Să urmărim primele replici, în care două cuvinte cheie – e acasă şi a plecat – îşi multiplică proteic 

înţelesurile şi blochează orice comunicare între personajele toropite; precizăm [...] că pentru vizitator 

acasă are semnificaţia de se află în casă, iar pentru servitor de se află în oraş; nu-i acasă înseamnă, 

pentru vizitator, a plecat la ţară, iar pentru fecior a plecat la oraş; a plecat echivalează cu a plecat în 

oraş, pentru servitor, şi cu a plecat la ţară, pentru vizitator; n-a plecat semnifică n-a plecat la ţară, e 

în casă, pentru vizitator, în vreme ce pentru servitor înseamnă n-a plecat din oraş, e în oraş. [...] 

Senzaţia de absurd copleşitor se datorează şi faptului că pentru fecior perechile a plecat/n-a plecat şi e 

acasă/nu-i acasă sînt simultan adevărate: gîndirea acestuia încalcă principiile fundamentale ale logicii 

clasice: principiul identităţii [...], principiul noncontradicţiei [...] şi, în sfîrşit, principiul terţiului 

exclus. [...] În locul unei logici bivalente, servitorul operează cu una trivalentă, ceea ce face ca discuţia 

să se învîrtă în cerc vicios [...]    (Marta Petreu, Filosofia lui Caragiale, Bucureşti, Albatros, 2003: 60-62) 
 

4. Învăţaţi rolurile din schiţa lui Caragiale şi puneţi-o în scenă.  
 

H. Discurs direct – discurs indirect  G 2.16.  

Reluare replicii 
a zice că, a spune că... 
 

F. : Nu, domnule, n-a plecat. 

D.: Amice, eşti... idiot! 

F.: Ba nu, domnule. 

D.: Zici că nu-i acasă. 

F.: Ba-i acasă, domnule. 

D.: Apoi, nu ziseşi c-a plecat? 

 

Relatare, ordin 
Spune-i că...!, Spune-i să...!, Să-i spui că/să...! 
a porunci să 
 

Dumneata spune-i c-am venit eu. 

Să-i spui c-am venit eu. 

Să-i spui când s-o-ntoarce că l-a căutat X. 

Spune-i că (doresc) să ne-ntâlnim negreşit. 

Da' (să-i spui) să vie neapărat! 
 

Domnul mi-a poruncit să spui [...] c-a plecat la ţară 
 

5. Relataţi dialogul următor, după model:   
 

Discurs direct    Discurs indirect    
 

Domnul: Domnu-i acasă? 

Feciorul: Da; dar mi-a poruncit să spui, dacă l-o 

căuta cineva, c-a plecat la ţară. 

D.: Dumneata spune-i c-am venit eu. 

F.: Nu pot, domnule. 

D.: De ce? 

F.: E încuiată odaia. 

D.: Bate-i, să deschidă. 

F.: Apoi, a luat cheia la dumnealui când a plecat. 

 

Vizitatorul îl întreabă pe fecior dacă domnul este 

acasă. Feciorul îi răspunde că este, dar că domnul 

i-a poruncit să spună, .....  

Vizitatorul îl roagă pe servitor să-i spună domnu-

lui că ...................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

                                                 
* Autoarea foloseşte scrierea cu î în mijlocul cuvintelor şi pentru sînt, sîntem… 
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6. Citiţi şi comentaţi următoarele comentarii ale poetului Nichita Stănescu:   
 

Marii noştri clasici şi în special trinitatea fondatoare a literaturii române moderne : Eminescu, Creangă 

şi Caragiale reprezintă, dintr-un punct de vedere, o culme a preciziei geometrice a cuvîntului. [...] 

La Caragiale precizia scrisului provine dintr-o riguroasă şi selecţionată reproducere a oralităţii 

în scris. Mai cu seamă în teatru şi în celebrele sale momente, oralitatea este fixată pînă la detaliul 

fonetic [...] În acest sens, în marea lor majoritate, scrierile lui Caragiale nu sînt destinate atît să fie 

citite, ci mai ales ca să fie recitate, jucate, interpretate. [...] Dînd impresia că vorbeşte, el scrie; lăsînd 

impresia spontaneităţii, de fapt el şlefuieşte; avînd dulceaţa perisabilului, el este etern. Noi vedem un 

cerc, dar el de fapt a făcut o linie.      (După Nichita Stănescu, Respirări, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1982: 329-331) 

 

* 

Teatrul este prima formă a civilizaţiei, dar şi ultimul strigăt de moarte al barbariei. 

Ne trebuia mai întîi o mască a rîsului ca să rîdem şi o mască a plînsului ca să plîngem. 
                (ibid.: 295) 

* 

Caragiale a rîs cu naţiunea de s-a spetit. I-a rămas rîsul în scris, căci plînsul a rămas sub saltea, ca 

bobul de mazăre prinţesei... De ce oare?                (ibid.: 332) 

        
 

7. a. Lectură: literatură pentru copii   
 
 
 
Fapt divers 

de Ana Blandiana  

 

Ieri dimineaţa pe la ora şapte, 

Cînd era încă aproape noapte 

Şi toţi copiii dormeau încă tun, 

A fost săvîrşită o crimă în prun. 

Un vierme necunoscut s-a introdus 

În pruna cea mai de sus. 

I-a supt sîngele dulce şi-n grabă 

A azvîrlit-o fără viaţă în iarbă. 

Apoi, ca şi cum nimic nu s-ar fi întîmplat, 

A plecat. 

La ora opt şi zece minute apoi, 

Furnicile au descoperit trupul prunii-n trifoi, 

Şi l-au aşezat pioase pe-o pernă 

Umplută cu foi de lucernă, 

Şi l-au prohodit bătrîneşte pe rînd, 

Şi l-au coborît în pămînt. 

 

La ora nouă şi cinci au venit păsările, detectivii 

cei mici, 

Şi le-au anchetat, şi le-au acuzat pe furnici. 

La ora zece fix au apărut procurorii cei mari, 

Îmbrăcaţi în uniforme de grădinari. 

Au pus întrebări prunelor înspăimîntate 

Şi-au cercetat totul cu severitate, 

Şi-au dat în urmărire cu semnalmente ferme 

Un vierme. 

La ora treispezece şi două minute exact, 

Încă nu-l pomenea pe vinovat. 

Ei nu ştiau că viermele  nu fusese vierme, ci omidă 

Pe care nu aveau cum s-o prindă, 

Pentru că se transformase, fără nici un martor 

ocular, 

Într-un fluture extraordinar 

Ce se învîrtea ironic şi graţios, 

Ca să vadă ce se mai petrece jos, 

Iar ei, obosiţi de anchetă şi urmărire, 

Se opreau din cînd în cînd să-l admire. 
 

(A. Blandiana, Întîmplări cu Arpagic, Chişinău, Ed. Ştiinţa, 

2002: 12-14) 
 

 

b. Citiţi în grup, schimbând vocea odată cu schimbarea orei în text.          
c. Formaţi grupe de detectivi şi suspecţi şi imaginaţi ancheta legată de crima din prun. Scrieţi 
dialogurile, apoi relataţi-le.   
 

8. Poezie. Citiţi, recitiţi, recitaţi, apoi argumentaţi.   
 

Bolnav de carte, de Marin Sorescu  
 

O carte, odată scrisă, 

Nu produce imunitate la scris. 

Te vei îmbolnăvi de microbul 

Cărţii următoare. 

 

Şi tot aşa… 

Ca o veşnică stare de gripă, 

Cu un milion de rădăcini 

De microbi. 
 

 

 

http://poezii.t2i.info/marin-sorescu/bolnav-de-carte/
http://poezii.t2i.info/poeti/marin-sorescu/

