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EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 

        Proba scris ă de limba şi literatura român ă − Proba A 
 
SUBIECTUL al III-lea  (30 de puncte) − Varianta 082  

 
Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre trăsături ale romantismului reflectate într-un text poetic 

studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Mihai Eminescu, pornind de la ideea exprimată în 
următoarea afirmaţie critică: „Este, în fine, şi un mit al poeziei care se manifestă sub două înfăţişări: 
prima e directă, explicită (poezia ca temă de reflecţie în poem; poetul care pune <<haine de imagini 
pe cadravrul trist şi gol>>), iar a doua – şi aceasta este esenţială – este indirectă, ca expresie a unei 
muzicalităţi interioare profunde, […] o muzică inconfundabilă, care devine semnul de identitate al 
eminescianismului; ideile, stările de suflet, un mod de a fi în lume, viziunile, miturile de care am vorbit 
până acum*, toate vin şi se pierd într-un discurs esenţialmente muzical”. (Eugen Simion, Prefaţă, la 
volumul  M. Eminescu, Opere, I) 

 
* celelalte şapte mituri identificate de Eugen Simion în poezia eminesciană sunt mitul naşterii şi morţii 

universului, mitul istoriei, mitul dascălului (înţeleptul, magul), mitul erotic, mitul oniric, mitul întoarcerii la elemente, 
bazat pe ideea <<recosmicizării>> omului şi mitul creatorului (,,poziţia şi rostul creatorului în raport cu celelalte 
experienţe ale sufletului”)  
 

Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând 
în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ 
raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru con ţinutul eseului vei primi 
16 puncte ; pentru redactarea  eseului vei primi 14 puncte  (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; 
utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 
puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezare în pagină, lizibilitatea – 1 punct).  

În vederea acord ării punctajului pentru redactare, eseul trebuie s ă aibă minimum 2 pagini. 
 
 
  


