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 U3: ORAŞE                  Sibiul iese la rampă  Lexic 

a (se) înlănţui 
a răstălmăci (esc) 
a savura (ez) 
împrejurare/ări (f) 
năstruşnic, ă, i, e 
odinioară  
permisiv, ă, i, e 
restrictiv, ă, i, e 
veşmânt/inte (n) 
farmec, e (n) 
 

Sinonime 
• a se anima = a 
se însufleţi 
• a se legăna = a 
se balansa 
• chip = mod = fel 
• veac = secol 
• vie = podgorie 
 

Antonime 
noroc ≠ nenoroc 
noroc ≠ ghinion 
 

Omonime 
mină 1= ocnă 
mină 2 = aspect 
al feţei 
 

Expresii 
•a da dovadă de 
•a fi în picioare 
•a ieşi la rampă 
•a juca o carte 
•a pica din cer 
•a sta pe gânduri 
•a trage o carte 
•de acum încolo 
• de veacuri =  
de secole 
•în chip fericit 
•mină obosită 
• un fel de =  
un soi de 

 

Expresii 
călătoare 
Audaces 

fortuna iuvat. 

=Norocul îi ajută 
pe cei îndrăzneţi. 
 

Audaces fortuna iuvat. Într-adevăr, norocul a fost de 

partea celor care au îndrăznit imposibilul. Armonia 

interculturală a etniilor locale, farmecul medieval al 

burgului săsesc, statura europeană a iluministului 

Brukenthal, experienţa evenimentelor artistice au fost 

premise necesare, dar nu suficiente pentru a convinge 

pretenţiosul juriu european. Câteva împrejurări, aparent fără legătură, s-au în-

lănţuit în chip fericit: un incendiu a mistuit Teatrul Naţional din Sibiu, un mi-

nistru luxemburghez a descoperit că la Sibiu se vorbeşte de veacuri limba sa, 

o lege europeană restrictivă pentru 10 ţări a devenit perfect permisivă printr-o 

năstruşnică răstălmăcire românească. Dar mai ales au fost cei câţiva sibieni 

care au tras cartea fără să stea prea mult pe gânduri şi au jucat-o cu hotărâre şi 

optimism. 

     Ne aşezăm la o terasă pe Corso. Alături, câţiva sibieni îşi savurează cafeaua, 

iar ceva mai departe, scena e animată de amestecul deja obişnuit al copiilor cu role, 

al porumbeilor şi al turiştilor măturând cu digitalele lor decorul medieval. În fundal, 

vuietul puternic, aproape neîntrerupt, al şantierelor. Radu Cristian, şeful Biro-

ului executiv al Proiectului Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007, are o 

mină obosită. 

     Dar, vorbind despre Sibiu, începe să se anime: „Povestea asta cu capitala 

europeană n-a picat pur şi simplu din cer. Sibiul reprezintă un model de iden-

titate multiculturală în urma unui şir de evenimente fericite. Când au venit 

saşii aici, începând din secolul al XII-lea, ei au adus o civilizaţie urbană, pe 

care au altoit-o pe o zonă care era pe atunci, şi a rămas pe alocuri până în 

prezent, eminamente rurală. Din această combinaţie au rezultat două tendinţe: 

ţăranii români din jurul Sibiului s-au emancipat. S-a format chiar o aristo-

craţie rurală, un fel de elită pastorală. Alt standard, alte aspiraţii. 

     Pe de altă parte, ordinele cavalereşti au adus cu ele şi o altă tehnologie 

agrară, mai bună. Românii au adoptat-o şi producţia agricolă a crescut, s-au 

îmbunătăţit rasele de vite, viile au început să dea vinuri ca pe valea Rinului 

sau a Mosellei. Pe solul acestei prosperităţi s-au aşezat apoi, la propriu, teme-

liile unui oraş medieval ca în Vestul european. Biserici ale Hermannstadt-ului 

anilor 1300 sunt încă, şi vor mai fi multă vreme de acum încolo, în picioare. 

Dar în acelaşi timp, la doi paşi de Sibiu, la Răşinari, a coexistat o civilizaţie 

românească tradiţională, originală, a lemnului. Se poate o dovadă mai mare de 

coexistenţă şi toleranţă culturală?” 

     Din inima medievală a Sibiului ajung în comuna Răşinari cu un bătrân 

tramvai. Singurul tramvai rural din România se leagănă atât de tacticos, încât 

am un sentiment de vacanţă. La Răşinari, ca în toată Mărginimea Sibiului, 

clădirile noi, cu aspectul eterogen şi arivist al ultimilor ani, nu au sufocat încă 

arhitectura simplă şi armonioasă a satului ardelenesc de odinioară. Şi am 

ocazia să mă conving cu ochii mei de un paradox pe care mi l-a dezvăluit 

Radu Cristian: Răşinarii sunt un univers în alb-negru. 

     Începând cu secolul al XVIII-lea, copiii aristocraţiei pastorale româneşti 

plecau la Viena la diferite şcoli. Acolo veşmintele sobre ale oficialităţilor erau 

o combinaţie de alb şi negru. Adusă acasă, această modă a devenit portul 

tradiţional, răspândit nu numai în satele sibiene, ci şi dincolo de munţi, la 

Polovragi şi Novaci. Astfel, alb-negrul elitei vieneze supravieţuieşte la 

Răşinari.                                      (După Adina Brânciulescu, National Geographic, decembrie 2006) 

http://www.national-geographic.ro/revista/abonamente/
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I. Activităţi lexicale  
 

1. Rescrieţi textul, folosindu-vă de sinonimele cuvintelor subliniate:  
Ne aşezăm la o terasă pe Corso. Alături, câţiva sibieni îşi savurează cafeaua, ceva mai departe 

scena e animată de amestecul deja obişnuit al copiilor cu role, al porumbeilor şi al turiştilor 

măturând cu digitalele lor decorul medieval. 
 

2. Căutaţi în dicţionar explicaţia cuvintelor: a mistui, a răstălmăci, năstruşnic, a altoi, 

tacticos, veşmânt, apoi folosiţi-le in fraze.   
 

II. Structuri gramaticale şi textuale 
\ 

A. Articularea numelor proprii 
•Sibiul, Rinul, Bucureştiul, Bucureştii, Răşinarii 

•Mărginimea Sibiului, Valea Rinului şi a Mosellei, biserici ale Hermannstadt-ului 
 

3. Ce înseamnă?  
Sibiul = oraşul Sibiu; Clujul = ......................; Bucureştiul = ............................................;  

Răşinarii = .........................................; valea Rinului = ..............................................;  

valea Mosellei = ............................................; Brukenthal-ul = ................................................... 
 

B. Participiul contras G 1.4.1.3. 
Adusă acasă, această modă a devenit portul tradiţional, răspândit nu numai în satele sibiene, ci şi 

dincolo de munţi. Răşinari este numele unui  sat din Mărginime, situat la 8 km de Sibiu. Este 

renumit pentru specificul pastoral, păstrat până azi. 
 

4. Transformaţi participiile din casetă în propoziţii:    
Model: Adusă acasă, această modă a devenit portul tradiţional. > După ce a fost adusă acasă, 

această modă a devenit portul tradiţional. 
  

5. Simplificaţi propoziţiile, folosind participiul:   
a. Mă conving cu ochii mei de un adevăr pe care mi l-a dezvăluit Radu Cristian. 

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

b. Menţionez câteva împrejurări care s-au înlănţuit în chip fericit.  

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

c. Complexul Balnear Ocna Sibiului, care este refăcut în întregime, respectă linia arhitectonică originală. 

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

d. Aceasta este o tradiţie care se păstrează cu sfinţenie în Mărginimea Sibiului.  

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

C. Enumerarea: dar mai ales; nu numai, ci şi...; de asemenea; începând cu... până la... G 2.7. 
• Câteva împrejurări, aparent fără legătură, s-au înlănţuit în chip fericit: un incendiu a mistuit 

Teatrul Naţional din Sibiu, un ministru luxemburghez a descoperit că la Sibiu se vorbeşte de 

veacuri limba sa, o lege europeană restrictivă pentru 10 ţări a devenit perfect permisivă printr-o 

năstruşnică răstălmăcire românească. Dar mai ales au fost cei câţiva sibieni care au tras cartea 

fără să stea prea mult pe gânduri şi au jucat-o cu hotărâre şi optimism. 

• În spatele acestor puncte de reper din viaţa mea, nu e numai munca pasionată pe care am depus-o, 

ci şi „bagajul” românesc pe care îl menţionaţi. Am crescut în Sibiu, într-o familie de dascăli care 

m-au învăţat să îndrăgesc cultura, am urmat cele mai bune şcoli din oraş şi am învăţat de copil 

germana, engleza şi franceza, care m-au ajutat mult pe unde am umblat. De asemenea, esenţială a 

fost educaţia mea matematică din România, începând cu nivelul elementar şi până la terminarea 

facultăţii din Bucureşti. 
 

6. Pe baza textului, enumeraţi avantajele coabitării paşnice dintre români şi saşi. Folosiţi-vă 
de cuvinte şi expresii ca: nu numai, pe lângă, de asemenea, în plus, pe lângă acestea, mai cu 
seamă, în special, în primul rand, apoi, mai ales.  
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7. Recitiţi cu atenţie textul Sibiul iese la rampă şi răspundeţi la întrebări:   
a. Despre ce eveniment este vorba în text? 

b. Ce împrejurări au favorizat realizarea evenimentului? 

c. Cum arată Corso într-o zi obişnuită? 

d. Când au sosit saşii la Sibiu şi ce zestre culturală au adus cu ei? 

e. Care au fost beneficiile românilor ? 

f. Cum se motivează afirmaţia  „Răşinarii sunt un univers în alb-negru”? 

 

8. Aflaţi mai multe despre împrejurimile Sibiului şi despre sibieni:  
 

Ocna Sibiului. Istoric. 

Originea localităţii Ocna Sibiului se pierde în 

negura timpului. Începutul exploatării sării la 

Ocna Sibiului rămâne un fapt incert, dar cert 

este că sciţii şi grecii făceau comerţ cu sarea 

extrasă de traci şi de daci. Gropile primitive 

ale dacilor au fost preluate şi modernizate de 

către romani. 

În 2 septembrie 1846 are loc deschiderea 

oficială a staţiunii Ocna Sibiului. 

În prezent Complexul Balnear Ocna Sibiului 

este refăcut în întregime, în urma unui proces 

intens de restaurare ce a urmat îndeaproape 

linia arhitectonică originală a arhitecţilor vienezi. 

 

 
Răşinari este numele unui sat din Mărgini-

me, situat la 8 km de Sibiu, legat de acesta 

printr-o linie de tramvai. Este renumit 

pentru specificul pastoral, păstrat până azi. 

De numele satului se leagă şi două 

personalităţi deosebite: poetul Octavian 

Goga şi filozoful Emil Cioran. 

         

 
Octavian Goga 

 
Emil Cioran 

 

9. Folosiţi informaţiile de mai jos pentru a face portretele celor două personalităţi.  
Octavian Goga 

1 aprilie1881, Răşinari, şcoala primară, satul 

natal, liceul de stat, Sibiu, liceul românesc, 

Braşov, Universitatea (Litere şi Filozofie)  Bu-

dapesta. A scrie, poezie, a apărea, primul 

volum, 1906. A traduce,a scrie, piese de teatru, 

a face politică, prim-ministru. 7 mai 1938, par-

cul Castelului de la Ciucea, poet,  a suferi,  atac 

cerebral, în urma, a muri. 

Noi 

La noi sunt codri verzi de brad 

Şi câmpuri de mătasă; 

La noi atâţia fluturi sunt, 

Şi-atâta jale-n casă. 

Privighetori din alte ţări 

Vin doina să ne-asculte; 

La noi sunt cântece şi flori 

Şi lacrimi multe, multe... 

Emil Cioran 
a se naşte, 8 aprilie 1911, Răşinari, a muri, 20 

iunie 1995, Paris.Studii clasice, liceu, Sibiu, 

filozofia, Universitatea Bucureşti. Bun cunos-

cător, limba germană, 1933, a obţine, bursă, a 

studia, filozofie, Berlin. Prima carte, a apărea, 

1934, România, Pe culmile disperării.1937, 

bursă,  a pleca, Franţa. 1940, a părăsi, totdeauna, 

România, a se stabili, Paris, a fi, scriitor, filozof. 

 

Câteva teme mari străbat opera lui Emil 

Cioran: contingenţa fiinţei umane, păcatul 

originar, sensul tragic al istoriei, sfârşitul 

civilizaţiei, ameninţarea Răului, refuzul conso-

lidării prin credinţă, obsesia absolutului, viaţa 

ca expresie a exilului metafizic al omului etc. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/5_mai
http://ro.wikipedia.org/wiki/1938
http://ro.wikipedia.org/wiki/Conacul_Octavian_Goga_din_Ciucea


 21 

10. Priviţi fotografiile de mai jos şi imaginaţi o călătorie spre casa memorială Emil Cioran 
din Răşinari.  
 

     
 

11. Căutaţi pe Internet informaţii despre cele două localităţi menţionate şi despre cele două 
personalităţi. Faceţi o prezentare (scrisă/orală) cât mai detaliată a uneia dintre aceste teme.  
 

12. Citiţi cele două interviuri: cu autorul unei cărţi, despre el însuşi; cu traducătorul, despre carte.  
 
 

Florin Diacu este o prezenţă foarte agreabilă, un amestec de 
ardelean aşezat, simpatic, cu un savant occidental riguros, 
păstrând încă un inconfundabil accent ardelenesc în vorbire. 
 
 

- Cum aţi ajuns în Canada şi cu ce v-a ajutat „bagajul” 

românesc în drumul pe care l-aţi parcurs? 

- În spatele acestor puncte de reper din viaţa mea, nu e 

numai munca pasionată pe care am depus-o, ci şi „bagajul” 

românesc pe care îl menţionaţi. Am crescut în Sibiu, într-o 

familie de dascăli care m-au învăţat să îndrăgesc cultura, 

am urmat cele mai bune şcoli din oraş şi am învăţat de 

copil germana, engleza şi franceza, care m-au ajutat mult 

pe unde am umblat. De asemenea, esenţială a fost educaţia 

mea matematică din România, începând cu nivelul elemen-

tar şi până la terminarea facultăţii din Bucureşti. 

- Vă e dor de Sibiu? 

- Merg cel puţin o dată pe an la Sibiu, aşa că nu trece 

suficient de mult timp ca să mi se facă dor. Am fost plăcut 

surprins de noile schimbări, de noua faţadă a oraşului 

vechi, şi de faptul că Sibiul a fost capitala culturală 

europeană în 2007. În timp scurt, oraşul a devenit un punct 

turistic de atracţie nu numai europeană, ci şi mondială. Am 

cunoscut aici, în America de Nord, mai mulţi canadieni şi 

americani care au fost de curând prin Sibiu şi au fost 

impresionaţi de ceea ce au văzut. 

- Şi totuşi, în ce an credeţi că suntem acum ? 

- La această întrebare, fiecare cititor al Mileniului pierdut
*
 

trebuie să găsească propriul răspuns.  
 

 

O valoroasă carte de informare şi 
nicidecum de senzaţie 

 

- Domnule Vasile Mioc, aţi tradus 
cartea lui Florin Diaconu, „Mileniul 
pierdut”, o carte curajoasă, în care se 
pune în discuţie cronologia actuală. 
- Mileniul pierdut este într-adevăr o 
carte curajoasă, dar numai din pers-
pectiva subiectului abordat. Ceea ce 
remarc în primul rând este ideea de a 
prezenta şi discuta pe înţelesul tuturor, 
într-un limbaj accesibil, o problemă 
prea puţin cunoscută până acum 
cititorului dornic de informaţie... Este o 
valoroasă carte de informare, destinată 
unui public larg, un act de cultură şi 
nicidecum expresia unei dorinţe de 
senzaţie. 
- Sunteţi director al Institutului Astrono-
mic al Academiei Române. Ce anume 
v-a convins să traduceţi această carte?  
- Mi-a plăcut modul de prezentare a 
problemelor şi stilul extrem de atră-
gător. M-am gândit că traducătorul 
acestei cărţi trebuie să aibă bune 
cunoştinţe de matematică, astronomie, 
mecanică cerească. În sfârşit, am 
considerat că cititorul român trebuie să 
beneficieze şi de această carte. 
 

                                                           (Aurora Peţan, „În căutarea mileniului pierdut”, Formula AS, nr. 855, februarie 2009: 22) 
  

12. Imaginaţi interviuri cu autori ai unor cărţi apărute recent. Formulaţi, pe grupe, seturi de 
întrebări pentru acelaşi autor.  

                                                 
*
 Florin Diaconu, Mileniul pierdut:Asediu la porţile istoriei, traducere de Vasile Mioc şi Doina Ionescu, Editura Dacica, Bucureşti    

(www.dacica.ro) 


