
 

Anterior am prezentat doar câteva dintre practicile pe care le aplică profesorii de limba română, 

practici care permit să se menţină interesul elevului pentru disciplină, să realizeze o activitate constantă de 

căutare, de formulare, de comunicare permanentă în limba română. Şi, nu în ultimul rând, ca obiectiv de bază 

al profesorilor, se dezvoltă încă din startul lecţiei competenţele de a înţelege şi de a produce adecvat şi corect 

mesaje orale şi scrise, de a comunica în situaţii cunoscute, modelate, de a selecta, prelucra/ procesa şi 
prezenta informaţii din diverse surse.  
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Abstract 

This article treats the problem of systemical application of the “6 Why?” method in the context of 

literary education. The multi-directional development of the method strengthens the formation of several 

skills, namely: integral artistic text interpretation, critical reasoning and artistical awareness, approval of 

personal opinion based on axiological perspective. 

 

Premisele studiului de faţă sunt constituite, pe de o parte, din abordarea teoretică a procesului de 

predare a literaturii ca atare, iar - pe de alta - derivă din generalizările experienţei de predare studenţilor a 

disciplinei universitare „Creaţia lui Grigore Vieru - continuă chemare spre dialog stelar”. 

1. Noua paradigmă metodologică, în acest context, solicită implicarea plenară a cititorului –

elevului/studentului – în procesul de înţelegere a mesajului, structurii imagistice şi a potenţialului mesagistic 

al operelor artistice. 

2. Ipoteza constă în următoarea: afirmaţiile axiologice devin convingeri doar în cazul analizei poliaspectuale 

a posibilelor interpretări ale cuvântului artistic prin prisma verificării argumentative a acestora. Să ne 

amintim în acest sens următoarele: “Gândirea critică, în opoziţie cu cea schematică, presupune că informaţia 

este mai degrabă începutul decât sfârşitul învăţării. A gândi critic înseamnă a lua idei, a le examina 

implicaţiile, a le pune la îndoială, a le compara cu alte puncte de vedere, opuse, a construi sisteme de 

argumente care să le sprijine şi să le dea consistenţă, a-şi definitiva atitudinea în baza acestor argumente” [1, 

p. 15]. 

În aceeaşi ordine de idei cităm: “Gândirea critică apare şi se dezvoltă atunci când nu domină un 

răspuns corect” [Ibid]. Din această perspectivă considerăm raţional a utiliza din plin posibilităţile pe care le 

conţin metodele interactive în general în activitatea didactică. 

3. În particular, ne vom referi la metoda „6 De ce?”, care vizează dezvăluirea conţinutului şi orientarea 

mesagistică a textului în baza poeziei „Formular” de Gr. Vieru. 
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3.1. Metoda „6 De ce?” constă în formularea consecutivă a 6 întrebări De ce? Pentru înţelegerea unei 

afirmaţii. Păstrând structura metodei respective, am aplicat în practica predării această metodă în două 

planuri.  

3.1.1. La etapa premergătoare învăţării am propus studenţilor următoarele întrebări; în tabelul de mai jos 

fixăm aceste întrebări, precum şi generalizarea acestor rezultatele (au fost chestionaţi 50 de elevi şi 50 de 

studenţi): 

N/o Întrebarea Răspunsul 

1. Înscrieţi, pe o grilă valorică “personală” 

numele a 10 scriitori (6, printre care şi 
Gr. Vieru - numiţi de noi, ceilalţi 4 - la 

discreţie); eventual, indicaţi operele 

acestora în ordine valorică ierarhică 

Gr. Vieru e situat pe locul 1 de către 24 de 

respondenţi, pe 2 - de 13, pe 4 - de 18, 5 - de 

11, 5 - de 29, 6 - de 5. 

(textele preferate erau - în ordinea. 

“Legământ”, ”În limba ta”, Făptura mamei”, 

”Cămăşile”). 

2. Cui i se adresează poetul în “Formular”? Mamei; prietenului său; sie însuşi. 
3. Aţi putea determina timpul? E un timp abstract, ca în folclor, e după 

război. 

4. Observăm oare în poezie influenţa 

politicului? 

Nu; războiul. 

5. Ce reprezintă, în opinia personală, 

poezia “Formular”: 

1. Dialog cu timpul său?; 

2. Dialog cu sine?; 

3. Cerere de angajare la serviciu?; 

4. Cerere de plecare în străinătate?  

 

 

1. Dialog cu timpul său - 26%; 

2. Dialog cu sine - 63%; 

3. Cerere de angajare la serviciu - 6%; 

4. Cerere de plecare în strinătate - 5%  

6. Puteţi caracteriza lapidar creaţia lui 

Gr. Vieru? 

Vieru - vis stelar din constelaţia Eminescu. 

7. Cum credeţi, de ce nu apare numele 

mamei poetului –Eudochia? 

Pentru că ceea ce ne e foarte aproape de suflet 

ne apare nu ca nume - ca fiinţă dragă. 

 

3.1.2. După lectura expresivă a textului poeziei am solicitat elevii şi studenţii să răspundă la următoarele 

întrebări:  

N/O Întrebarea Răspunsurile 

1. Sunteţi de acord cu afirmaţia că 

“poezia lui Vieru… place 

deopotrivă tuturor” [2, p. 476] 

 

Nu, ea nu poate să placă nici tuturor, nici celor care 

place - în aceeaşi, egală măsură; diferă sferele 

emoţional-afective evocate, dinamismul trăirii, 

starea cititorului, temperamental acestuia. 

2. Depistăm oare semnele prezenţei 

unui al doilea personaj în ţesătura 

textului? 

Deloc; poezia e o adresare universului intim al 

poetului, constituie un dialog al poetului cu alter-

ego. 

3. Care sunt referinţele temporale ale 

textului? 

Nu se constată. 

4. Se observă oare aici aspectul 

politic? 

Nu. 

5. Apare oare aluzia în text la 

pronumele “noi”?: 

Nu; pronumele “eu” vine să sublinieze 

individualitatea existenţială a fiecăruia dintre noi. 

6. 1. Cum vă închipuiţi  
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condiţia eului liric: 

4.2.1.a. Meditativă; 

4.2.1.b. erou baladesc învingător; 

4.2.1.c. Căitor? 

 

4.2.1.a. Meditativă - 74%; 

4.2.1.b. Erou baladesc învingător- -- 

4.2.1.c. Căitor - 11%; 

4.2.1.d. pregătindu-se de acţiune - 15. 

7. Sunteţi de acord cu afirmaţia după 

care “Poezia “”Formular”… este 

o subminare şi divulgare 

politică”? [ibid, p. 478] 

Nu, întrucât nu are nimic politic; este un îndemn 

pentru fiecare pentru a-şi realiza un examen de 

conştiinţă la anumite etape ale vieţii 

8. Cum credeţi, din câte stiluri este 

alcătuită poezia?  

 

Din cel artistic; din cel oficial-administrativ este 

preluată doar forma pentru a se sublinia marea 

responsabilitate a fiecăruia pentru cele ce le 

înfăptuieşte. 

 

5. Concluzii: 

5.1. Interpretare textelor literare cere din partea profesorului atenţie maximă întru a nu introduce în 

îmbinare afirmaţii halucinante; vorba criticului bălţean Iulius Popa: “dacă cineva ar citi comentariile 

la opera lui Eminescu, cine s-ar mai încumeta să-l citească pe Eminescu însuşi?”. 

5.2. Metoda “6 De ce?” poate fi utilizată şi în cadrul analizei interpretative a altor texte literare, 

îmbinând percepţia cu apercepţia operei literare ca atare 

5.3. Această metodă dispune de posibilităţi formative pronunţate, care se cer a fi valorificate în mod 

creator în procesul de predare a literaturii ca artă a cuvântului înaripat. 

5.4. Numai astfel, considerăm, „opera literară va deveni locul unde operează adevărul datorită 

inserţiei valorizante a cititorului” [4, p. 14]. 
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