
Pe urmele lui Mihai Eminescu și Ioan Maiorescu

Din Blaj în Bucerdea 
Grânoasă



Un minut despre Eminescu. Vezi aici: https://vimeo.com/333827971

https://vimeo.com/333827971


Pornește pe 
urmele lui 
Eminescu și ale 
lui Ioan 
Maiorescu

• Dacă-ți plac provocările și ești gata să 
faci echipă cu prietenii
• Dacă-ți place să joci jocuri și dansuri de 

pe la sat
• Dacă vrei să descoperi viața la hodaie

sau o cunoști, și-ți place să trăiești o zi 
de vară, colindând hotarul 

Atunci traseul spre Bucerdea pe urmele 
lui Mihai Eminescu și ale lui Ioan 
Maiorescu e pentru tine!

Un traseu gândit pentru o după-masă în 
Blaj și o zi de mers la Bucerdea.



Popasul eminescian

• În anul 1866, Mihai Eminescu poposeşte la Blaj. Avea 16 ani şi vine în oraşul şcolilor pentru a-
şi definitiva studiile. Impresiile şi cuvintele sale despre oraşul transilvǎnean au fǎcut istorie. 
Începeți periplul vostru blǎjean la Teiul lui Eminescu și rezolvați o ghicitoare/ puneți literele în 
ordine și reconstituiți afirmația lui Eminescu, referitoare la Blaj, în max. 30 sec: OM CARI 
JALBĂ!
• „Te salut din inimă, micǎ Romă! Îți mulțumesc, Dumnezeule, că mi-ai ajutat s-o pot 

vedea!” (Mihai Eminescu, Blaj, 1866)



https://www.theatrefolk.com/blog/improv-games-for-collaboration/

https://www.theatrefolk.com/blog/improv-games-for-collaboration/


Concertul inedit

• Tot la tei, improvizați, creând un concert inedit. 
Primul spune: Eu sunt un copac. 
Al doilea: eu sunt frunzele... 
3. Eu sunt vântul care foșnește.... 
4. Eu sunt mierla... 5. Eu sunt tăietorul de lemne... etc. 

Fiecare trebuie să facă un zgomot specific și, la final, 
creaţi orchestra naturii. Consemnaţi video momentul şi, 
dacă vă place cum a ieșit, postaţi clipul pe contul de 
Instagram viascriptorum, însoţit de un hashtag amuzant.



Da, și mai
departe…

foto: https://www.flickr.com/photos/visualpunch/7245661414/

https://www.flickr.com/photos/visualpunch/7245661414/


Da, și….

• Blajul e înzestrat cu multe 
simboluri ale respectului pe care i-l 
poartǎ marelui poet. Opriți-vă la 
prima statuie a lui Eminescu și 
jucați jocul „Îți aduci aminte 
când...”



Amintiri 
imaginare

Imaginați că l-ați întâlnit pe Eminescu. Începe jocul și spune: 

A.: Îți aduci aminte când a ajuns Eminescu în Blaj.

• B: Da, și nu avea unde să stea.
• C: Da, și s-a dus mai întâi la piață... 
• D: Da, și era vremea cireșelor... etc. 

Sau 

Imaginați-vă că ați fost în excursie la Viena...

• Îți aduci aminte când am mers la Viena?
• Da, și tu ai vrut neapărat înghețată.
• Da, dar nu aveai nici un ban la tine...
• Da, și tu.... 



GĂZDUIRE

Folosiţi-vǎ talentul de investigatori şi găsiți douǎ clădiri unde 
a locuit Eminescu la Blaj și fotografiați plăcuțele care atestǎ
acest lucru. Doar ştiţi: un detectiv adevǎrat se bazeazǎ pe 
dovezi!



În curtea școlii

• Opriți-vă în curtea liceului și participați la o improvizație scurtă de teatru: 
un participant citește descrierea lui Eminescu, un altul impune un ritm, un 
altul creează gesturile, un altul se îmbracǎ asemenea lui Eminescu, iar 
ceilalţi îi fac o pozǎ!

Jocuri : Citiți 2 paragrafe din textul următor. La fiecare bătaie din palme a 
leaderului de grup, schimbați modul de a citi. 
• Citiți: în șoaptă; cu voce tare; cu viteza mitralierei; cu viteza unui melc; ca și

cum ar fi foarte rece; ca și cum ai avea cartofi fierbinți în gură; ca un copil de 
trei ani; ca un extraterestru, ca și cum ai striga peste gard etc.

BATEȚI DIN PALME! 
SCHIMBAȚI JOCUL!



EMINESCU

„Doritor de a-l cunoaşte, am ieşit în piaţa de dinaintea gimnaziului, locul de întâlnire al studenţilor. Aici 
i-am făcut cunoştinţa. Era un tânăr între 16-17 ani, de statură mijlocie, frumos şi roşcovan.
Avea un păr negru dat îndărăt şi lung, părea a nu fi fost tuns de un an de zile. Era într-un surtuc de 
peruvian negru, ros, scurt în mâneci şi rupt în coate; în nişte pantaloni de altă culoare (gălbui mi se 
pare) scurţi de i se vedea de sub ei până la înfăşurări ciobotele scâlciate şi prăfuite. Pe cap purta, deşi 
era cald deja, căciulă neagră, grea, săoasă de miel.”

https://alba24.ro/amintirile-lui-mihai-eminescu-despre-scolile-blajului-imi-placea-magararul-de-la-seminar-spunea-povesti-
minunate-267394.html

https://alba24.ro/amintirile-lui-mihai-eminescu-despre-scolile-blajului-imi-placea-magararul-de-la-seminar-spunea-povesti-minunate-267394.html


Cu brațele altuia…

• Următoarele două paragrafe din text: 
Doi participanți citesc textul. Unul, cu 
vocea. Cel de-al doilea, ascuns în 
spatele primului, gesticulează, 
exprimând cu mâinile ceea ce spune 
celălalt. Pot participa mai mulți, pe 
rând.

https://www.improvgames.com/arms-2/

https://www.improvgames.com/arms-2/


EMINESCU

“Nu ştiu cum să îmi explic împrejurarea că acest exterior neglijat nu ne era bătător la ochi. Poate 
fiindcă la Blaj, unde studia sărăcimea, se aflau încă mulţi ca el, rău situaţi şi îmbrăcaţi, şi apoi la un 
talent aşa de mare cum îl ţineam noi, ni se părea cumva naturală această lăpădare de sine. 
Mai bătătoare la ochi ne-a fost împrejurarea, că deşi era în vârstă de 16-17 ani, şi deşi te punea în 
uimire cu iscusimea şi cunoştinţele sale, îndeosebi pe teren literar, avea numai două clase gimnaziale, 
făcute la Gimnaziul German din Cernăuţi“, 
Aşa îl descria în urmă cu mai bine de un secol Ştefan Cacoveanu, cel care l-a găzduit pe Mihai Eminescu 
în perioada mai-iulie 1866.

https://alba24.ro/amintirile-lui-mihai-eminescu-despre-scolile-blajului-imi-placea-magararul-de-la-seminar-spunea-povesti-
minunate-267394.html

https://alba24.ro/amintirile-lui-mihai-eminescu-despre-scolile-blajului-imi-placea-magararul-de-la-seminar-spunea-povesti-minunate-267394.html


Creionul zburător

• Puteți scrie un text în grup, mânuind un 
creion uriaș?

• Aveți o poezie de scris!



Poezia

• Indrǎzniţi sǎ vǎ lǎsaţi purtaţi de imaginaţie şi
creaţi o strofǎ de patru versuri în care sǎ folosiţi
cuvintele: Blaj, şcoalǎ, Eminescu. Unul dintre voi 
sǎ o scrie, cu tocul, pe o coalǎ de hârtie, folosind 
o caligrafie cât mai apropiatǎ de cea a lui 
Eminescu. Folosiţi semnǎtura lui Mihai 
Eminescu ca sursǎ de inspiraţie pentru caligrafia 
voastrǎ. 

• Uneori, poetul îşi semna poeziile doar cu o 
monogramǎ. Creaţi o monogramǎ care sǎ vǎ
reprezinte şi semnaţi poezia voastrǎ! 

• Scrieți monograma sau poezia cu creionul 
zburător!



Oare ai greșit
vreodată?

Foto: https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/educatie/ce-invata-copiii-din-esec-aflam-de-la-alfie-kohn

https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/educatie/ce-invata-copiii-din-esec-aflam-de-la-alfie-kohn


EȘECUL LUI 
EMINESCU

• “Elevul-poet Eminescu venise în Blaj cu scopul de a 
trece clasa a III-a şi a IV-a gimnazială, ca apoi să urmeze 
şi clasa a V-a gimnazială. Pentru a dobândi clasa a III-a 
gimnazială, era nevoie de un examen suplimentar de 
limbă elenă. 

• Se înscrie în septembrie 1866 la examen, dar din 
nefericire este picat la limba elenă de profesorul 
Alimpiu Blăşan. 

• În acel moment, Eminescu nu cunoştea limba elenă, mai 
târziu va studia şi va învăţa această limbă, va reuşi să 
citească operele marelui poet antic grec Sofocle în limba 
elenă.” 

(Petru Mareş, Eminescu la Blaj, în “Tribuna”, nr. 1, ianuarie, 
2015)



EȘECUL

• Înainte de a porni la drum, înfruntaţi-vǎ eşecurile. O sǎ vedeţi
cǎ e tare bine!

• Ghidul spune: Eminescu nu a trecut examenele.
• Participanții aplaudă.
• Fiecare spune un lucru pe care l-a greșit, unde a eșuat. 

Apoi spune ce a învățat din eșecul lui. Ceilalți aplaudă. 



A=α
b=β
c=ψ
d=δ
e=ε
f=φ
g=γ
h=η

i=ι
j=ξ

k=κ
l=λ

m=μ
n=ν
o=ο
p=π

R=ρ
s=σ
t=τ

u=θ
x=χ
y=υ
z=ζ

Se ştie cǎ Eminescu a întâmpinat adesea dificultǎţi în viaţa
şcolarǎ. Cu toate acestea, realizǎrile sale au învins timpul şi ne
bucurǎm şi azi de ele. Chiar dacă nu a trecut la examenul la
limba elenǎ (greaca veche), ulterior, a învǎţat de unul singur
aceastǎ limbǎ şi a ajuns sǎ o iubeascǎ.

• Având la dispoziţie corespodenţa dintre litere din alfabetul 
elen şi cel românesc, încercaţi sǎ citiți în limba românǎ
textul cu litere grecești! Aşa veţi afla urmǎtoarea
destinaţie.



Mergi la TarnabaMika.





Nebun, fantast, original…

• "E un nebun", zice cutare. "E fantast", zice cutare. "Aşa! 
vrea să treacă de original", zice un al treilea — şi toate 
aceste individualităţi croite pe seama mea, atribuite mie, nu 
au a împărţi cu mine nimic. Eu sunt ce sunt, destul că sunt 
altceva decât ceea ce cred ei.” 

(Mihai Eminescu, Geniu pustiu, Editura Litera, Bucureşti, 2011, 
p.32)

• Poet, dramaturg, publicist, Eminescu a fascinat, dar a și 
contrariat pe multă lume, mai ales în perioada în care a 
condus ziarul Timpul, unde a criticat cu lucidate, dar dur, 
clasa politică românească.



TIMPUL
• În 1778, la chemarea lui Titu Maiorescu, Eminescu pleacă de la Iași 

pentru a veni la București unde va lucra la ziarul Timpul.

• Din februarie 1880 devine redactor-șef.

• Coordonează ziarul până la sfârșitul anului 1881, când devine 
responsabil cu paginile de politică. Este demis în 30 iunie 1883.

• Va fi îndepărtat de la ziar, odată cu scandalul izbucnit în jurul 
comemorării lui Ștefan cel Mare la Iași. 

• În data de 6 iunie 1883, în prezența regelui Carol 1, a fost dezvelit 
un bust al domnitorului în fosta capitală a Moldovei. 

• Discursurile rostite cu această ocazie au făcut aluzie la posibila 
unire, sub coroana regală, a celorlalte provincii istorice, în primul 
rând Transilvania. Regatul României era compus atunci doar din 
Moldova și Țara Românească, unite în 1864.

• Eminescu critică vehement cele întâmplate la Iași și susține, chiar 
atunci când guvernul se dezice de discursuri, că nu puteau fi 
ținute fără voia acestuia. 

• Imperiul austro-ungar amenință cu războiul. 



Prieteni sau dușmani?

• În 28 iunie 1883, în posibilă criză de stres, care nu era prima 
de altfel, Eminescu este pentru prima oară arestat cu 
ajutorul poliției și internat într-un sanatoriu de nebuni 
pentru mai multe luni. 

• Nu este singurul ziarist redus la tăcere. În aceeași zi, este 
expulzat un francez.

• Titu Maiorescu îi publică în perioada internării primul 
volum de versuri, care apare în 1884. El este cel care 
plătește și costurile internării.

• Eminescu nu își mai revine niciodată pe deplin. Moare în 
15.06.1889.

Titu Maiorescu (1840-1917), critic 
literar, pedagog și politician. 

Prim-ministru al României în perioada 
1912-1914. 

Fiul lui Ioan Maiorescu.



Opriți 
nebunul!

Coborîți la Târnava Mică și jucați „opriți nebunul”. Echipa se 
împarte în două și aleg unul dintre jucători să fie „Nebunul” sau 
Eminescu.
Echipa A vrea să-i ofere lucruri pe care Nebunul ar dori să le 
accepte, dar care-i vor face rău. Echipa B trebuie să găsească 
repede argumente să-l blocheze și să-l salveze.

A: Nu vrei să bei un suc?
E: Ba da.
B: Nu poate, i se face rău de la prea mult dulce.
A: Vrei să vii la teatru?
E: Da, aș merge.
B: Trebuie să învețe pentru examen...
A: Nu duci scrisoarea asta prietenului tău?
E: Ba da.
B: Prietenul lui a plecat deja în vacanță. 

Jocul poate fi jucat și fizic, echipa B încercând mereu să blocheze 
trecerea lui E, creând un cordon la distanță, dând totodată rapid și 
un argument.



Porniți spre Bucerdea!



Ținutul de obârșie a lui Ioan 
Maiorescu

• Descrierea făcută Blajului de eruditul Timotei Cipariu se 
potrivește de minune și Bucerzii Grânoase:
• ”Poziția Blajului (și a Bucerzii Grânoase, n.n.) în sine e destul 

de frumoasă, lângă două ape curgătoare (Târnavele n.n.), pe o 
vale deschisă în două părți către răsărit și apus, unde în partea 
de jos se văd munții auriferi ai Zlatnei, iar în sud măreții Alpi ai 
Făgărașului. Atâtea suveniruri prețioase sufletelor românești, 
legate de acest loc fără însemnătate la vedere, cerul lui blând 
și sănătos, poziția romantică, bunătatea pământului lui în tot 
respectul, deșteaptă  fără îndoială un interes mult mai mare 
decât să nu credem că   unele trăsături istorice topografice 
spre cunoașterea  acestui loc vor merita toată luarea aminte a 
lectorilor noștri.”



ȚINUTUL DE 
OBÂRȘIE ȘI 
COPILĂRIE A 
LUI IOAN 
MAIORESCU

Având în vedere descrierea lui Timotei Cipariu, merită să plecaţi
acasă cu o amintire a acestor meleaguri. 

Până la finalul jocului, găsiţi un loc memorabil, ce merită 
imortalizat. 

Cautaţi o colină, un turn de biserică, un lan cu maci, un câmp cu 
flori, o stână, o șură...și luaţi-le la voi acasă! Fie ca ochiul fin de 
fotograf să câștige!



ÎN BUCERDEA

1. Ținutul lui Ioan Maiorescu - Fotografie cu un 
element preferat al satului (în orice moment 
al jocului)

2. Exatlon
3. Șotronul buclucaș
4. Popas la Biserica Reformată
5. Roata norocului

• a. Despre autor
• b. Mihai Eminescu și Bucerdea Grânoasă
• c. Obiceiuri din vechime
• d. Maiorescu în Istria

6. Ștafeta
7. Gospodăria țărănească
8. Șezătoarea



EXATLON ÎN POIANĂ



Exatlon

• Ai pedalat cam mult la deal și poate ai obosit, sau poate ai fost 
nevoit să împingi bicicleta pe dealurile care fac trecerea dintre 
Blaj și Bucerdea Grânoasă...

• Oprește-te un moment! Trage aer în piept și te bucură 
de priveliștea ce ți se desfășoară în fața ochilor! Încearcă să îți 
încarci bateriile, deoarece ai nevoie de energie pentru proba 
de Exatlon, care te așteaptă la intrarea în pădurea Bucerzii.

• La finalul probei, veți primi o hartă a localității pe care 
este marcat traseul cu următoarele puncte de oprire pentru 
desfășurarea jocului.



Harta

2

1

3

4

5



În Bucerdea 
Grânoasă

Ştiți de ce şcoala din Bucerdea Grânoasǎ
poartǎ numele lui Ioan Maiorescu? Ştiți cine 
este acesta? 

Parcursul prin sat şi prin frumoasele lui 
împrejurimi o sǎ vǎ ajute sǎ dezlegaţi
misterul şi sǎ înţelegeţi de ce Ioan Maiorescu 
a pus acest sat pe harta culturalǎ
româneascǎ.



Jocurile copilăriei

• Ca învǎţǎtor şi apoi profesor, Ioan 
Maiorescu şi-a petrecut mult timp în 
compania copiilor şi a tinerilor. Spiritul 
sǎu plin de energie, curiozitatea şi simţul
umorului, care sunt vizibile în scrierile 
sale, şi-au avut, în mod sigur, originea şi
în permanentul contact cu elevii sǎi. 
Jocurile copilǎriei nu-I erau nici ele 
strǎine, jucate chiar aici la Bucerdea 
Grânoasă.

Foto kidizi. Pinterest



ȘOTRONUL 
BUCLUCAȘ

Îți amintești cum se joacă Șotronul?

În cazul în care ai uitat, e cazul să îți reamintești: se aruncă o 
”pică”(piatră, țiglă), cu care trebuie să nimerești, în ordine 
crescătoare, numerele din căsuțe. Dacă ai nimerit, sari într-un 
picior până la ea, o ridici, execuți o provocare, apoi te întorci de 
unde ai pornit. Predă ștafeta! Pornește următorul ”ștrengar”. 

Dacă ajungeți la LICEU, meritați o diplomă.

Și nu uitați, înainte de a părăsi școala gimnazială faceți o fotografie 
de grup!



Imită un animal, ce trăiește pe 
lângă casa omului

Alege un partener care să te 
oglindească ”Oglinda” 
(imitație)

Ai trei minute ”pe Radio”-
ia un interviu unui 
coechipier

Spune numele a patru copii pe 
care i-ai întâlnit azi, pentru 
prima oară

Ai cinci minute să 
procuri o găleată cu 
apă din vecini

Alege 6 colegi și întreabă-i 
care este culoarea lor 
preferată. Apoi lasă-i să se 
miște în voie până la 
semnalul STOP. Acum că s-
au așezat într-o altă 
ordine; spune culoarea 
preferată a fiecăruia.

Ești translatorul unui 
invitat dintr-o țară 
îndepărtată. Trebuie să 
traduci în limba română 
tot ce spune acesta.



Felicitări!
Ai ajuns la liceu!

8: Dirijorul! 4 copii își vor alege un 
instrument pe care să îl imite. Tu 
compune o melodie, folosindu-te 
de aceste sunete!



• Ştiaţi cǎ Ioan Maiorescu ar fi trebuit sǎ
devinǎ preot greco-catolic, urmând studii 
teologice la Pesta? S-a simţit însǎ mai atras 
de cariera didacticǎ pe care a decis sǎ o 
urmeze. Cu toate acestea, apropierea de 
Dumnezeu a rǎmas o constantǎ în viaţa sa. 
• Într-un sat unde trei confesiuni creștine 
conviețuiesc, catolici, ortodocși și reformați, 
faceți un popas la biserica reformată din 
Bucerdea. Aruncați o privire atentă la 
exterior! Ce elemente arhitecturale se fac 
remarcate? Ce vă place cel mai mult?  
Împǎrtǎşiţi-vǎ impresiile!



Bucurați-vă!

• În deplină liniște intrați în bisericǎ. Simțiți mirosul de lemn 
vechi? Aveți și aici o comoară de gǎsit! Ea vă va oferi cheia 
pentru următoarea probă. 

• Mai întâi, căutați cifrele/datele înscrise în diferite locuri din 
biserică? Care sunt acestea?
• (1657 – amvon; 1868 – turnul; 1878 – orga). 

• Apoi, căutați cu atenție în bibliile aflate pe băncuțe. Într-una 
dintre ele se află un bilet cu un pasaj. 

• Surprizǎ, este în limba maghiară! Traduceţi-l în limba română,
ca nişte lingvişti pricepuţi, asemenea lui Ioan Maiorescu!
• 1 Tes 5, 16-17:
• 16 Mindenkor örüljetek.
• 17 Szüntelen imádkozzatok.



Ioan Maiorescu
la studii

• “La Cluj îşi desăvârşeşte cunoştinţele filosofice şi
pleacă la Oradea la ruda lui, episcopul Samuil 
Vulcan, care-l trimite să înveţe teologia la Pesta. 
De aci se înapoiază la Blaj ca teolog, dar 
episcopul ţinea să fie doctor în teologie şi în 
acest scop îl trimite la Viena la 1834. Aci intră în 
institutul Sfânta Barbara unde simte mai multă 
atracţie pentru cursurile de istorie şi filologie 
decât pentru cele de teologie”. 
• (Torbil, Ioan Maiorescu, în “Universul Literar”, anul 

XXXV, nr. 21, 7 septembrie 1901, p.1)

Episcopul Samuil Vulcan



IOAN MAIORESCU 
LA CERNEȚI

• “La Cerneţi înfiinţează, cu ajutorul câtorva 
localnici, o şcoală, al cărei profesor este o 
bună bucată de vreme. […] Vodă Ghica, 
venind să viziteze în Cerneţi casa lui Tudor 
Vladimirescu şi trecând fireşte şi pe la şcoală, 
rămâne profund impresionat de cultura 
dascălului şi de roadele muncei lui şi-l 
numeşte profesor de istorie şi stilistică şi
inspector şcolar la Craiova.” 
• (Torbil, Ioan Maiorescu, în “Universul Literar”, anul

XXXV, nr. 21, 7 septembrie 1901, p.1)

Casa lui Tudor Vladimirescu din Cerneți

Pictură Amedeo Preziosi – Cerneți



1848 - românii cer
drepturi, cer unirea

• Trimis de guvernul provizoriu al Țării 
Românești la Frankfurt, Pesta și 
Frankfurt, cu scopul de a solicita 
sprijinul Germaniei și Austriei pentru 
revoluția din Țările române – Moldova, 
Țara Românească și Transilvania – Ioan 
Maiorescu milita pentru constituirea 
unui regat românesc, sub protecția 
Austriei. Istoria a mers în altă direcție, 
dar ideea unirii era deja lansată... 

• Sursa: 
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/
celelalte-romanii-proiectele-de-tara-care-n-au-
mai-apucat-sa-fie

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/celelalte-romanii-proiectele-de-tara-care-n-au-mai-apucat-sa-fie




Roata norocului
- start joc -

Dacă ați ajuns în parcul comunei, înseamnă că 
sunteți în locul potrivit. Aici vă așteaptă o mulțime 
de provocări. Dar cea mai mare surpriză este Roata 
Norocului.
Jocul:
• Învârte roata! Acul se va opri la un număr. 
• Caută prin Parc plicul cu numărul pe care l-ai 

câștigat la Roată. 
• Urmărește indicațiile voluntarilor, care știu unde 

se află și care te vor îndruma prin intermediul 
mesajului: ”RECE- CALD- FIERBINTE!”  Știi ce 
înseamnă fierbinte, nu? 

Rezolvă sarcina propusă!



5a – cade pe lemn

IOAN MAIORESCU
• ”Puțini mai știu, după atâta vreme, că marele om de litere 

și cultură, Titu Maiorescu își trage obârșia de pe 
meleagurile satului Bucerdea Grânoasă. Tatăl său s-a 
născut aici în anul 1811 și se numea Trifu. Înrudirea prin 
mamă cu Petru Maior l-a determinat să-și schimbe 
numele în Maioreanu, Măiorescu, și apoi Maiorescu...”

(”Unirea”, Anul XX, nr. 4952, Duminică 10 mai 1987, pagina ”Popas 
duminical” realizată de profesorul Emil Voicu, rubrica ”Un ilustru fiu al 
satului: Ioan Maiorescu”)

• ”Despre familie avem puține informații. Tatăl său se 
numea Trifu, nume pe care l-a purtat și Ioan până în anul 
1837 când spre a sublinia înrudirea după mamă cu Petru 
Maior, a început să-și semneze lucrările cu numele 
Maiorescu. Ioan Maiorescu s-a născut în anul 1811 în 
Ardeal, la Bucerdea Grânoasă...De mic copil, I. Maiorescu 
a cunoscut în satul său și în satele vecine viața chinuită a 
țăranilor și mânia strânsă de veacuri în sufletele lor...” 

(Marin Stoica, ”Ion Maiorescu”, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 1995)



5a/ cade pe lemn

• Argumentează schimbarea numelui 
scriitorului din Trifu în Maiorescu 

și spune în ce an s-a întâmplat.

• Primul jucător are 30 de secunde. Dacă 
nu reușește, următorul concurent 

continua povestea când roata se oprește 
din nou, pe lemn.

• ATENȚIE! Continuați de unde s-a oprit
povestea…



5b. Cade pe alb
MIHAI EMINESCU LA 
BUCERDEA GRÂNOASĂ

O explicație plauzibilă și convingătoare a 
trecerii poetului prin Bucerdea Grânoasă în 
vara anului 1866 ar fi și dorința de a vedea 
satul natal al lui Ioan Maiorescu, cărturar 
pașoptist, despre care aflase din prelegerile 
magistrului său Aron Pumnul.
Jocul:  se realizează contratimp, 30 sec.
• Stați în cerc! Citiți textul, fiecare câte un 

cuvânt, astfel încât să curgă continuu! 
Variantă: Citiți până când ghidul bate din 
palme și continuă următorul! Fiți atenți! 
Nu pierdeți ritmul!



5b. MIHAI EMINESCU LA 
BUCERDEA GRÂNOASĂ

”Eminescu se întorcea de la Adunarea Generală a 
Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, 
care s-a ținut în 27-28 august la Alba Iulia. 

După adunare, cum veneam de la Alba Iulia, cu Mărculeț, teolog 
absolvent, iacă colea la Murăș, lângă Mihalț, pe unde se trece cu 
brudina, pe cine găsim? Pe Eminescu! Aștepta acolo să treacă cu 
podul umblător și, neavând ce face, se juca cu niște copii de țăran.

L-am chemat cu noi, am trecut Murășul și ne-am dus toți trei acasă 
la Bucerdea Grânoasă (adică Eminescu, Oargă și Mărculeț n.n.). Era 
seară când am sosit; mama ne-a dat de cină. 

După masă eu cu Mărculeț ne-am dus în priveghi, căci murise o 
femeie de frunte din sat. Eminescu a rămas acasă și s-a culcat. Noi 
ne-am întors înspre ziuă; el dormea. După ce ne-am sculat și noi, am 
prânzit, cum se prânzește pe la sate. După prânz el a dispărut fără să 
zică ceva... Am auzit mai târziu că a umblat cu copiii prin sat, dar 
apoi s-a dus.” (Ștefan Cacoveanu)



5C. – cade pe negru
OBICEIURI DIN VECHIME

Lipsa medicilor, a dispensarelor i-a făcut 
pe oamenii satului să-și caute singuri de 
sănătate prin mijloace rudimentare, 
culegând plante medicinale, numite 
”buruieni de leac”.

• Plante folosite pentru răceală: 
flori de tei (Tilia platyphillos), de soc 
(Sambucus nigra), de mușețel 
(Matricaria chamonilla), chimin, vreji 
de zmeură.

• Plante folosite pentru boli de 
stomac: sunătoare (Hipericum
perforatum).

• Pentru dureri de picioare: coada 
șoricelului (Achillea millefolium).

Pentru tratarea tăieturilor:      
podbeal (Tussilago farfara).

• Pentru dureri de burtă,                    
diaree: limba oii (Boroga
oficcinalis).

Jocul: (se realizează contratimp)

• Ți se dau următoarele plante:
• Tussilago farfara
• Matricaria chamonilla
• Hipericum perforatum
• Boroga oficcinalis

• Ce boli poți trata cu ele?



5d.cade pe 
portocaliu

IOAN 
MAIORESCU 

ÎN ISTRIA

În iunie și iulie 1857, Ioan Maiorescu 
a făcut o călătorie în actuala Croație
unde locuiesc istro-românii care 
vorbesc un dialect al limbii 
românești, numit istro-româna. În 
prezent istroromâna se pare că mai 
este vorbită doar în opt sate din 
nord-estul peninsulei Istria, în 
partea de nord a Mării Adriatice. 
Unii pretind că s-ar afla acolo din 
vremea romanilor, alții că au venit 
din Transilvania doar în secolul XIV.

Ioan Maiorescu a constatat 
următoarele reguli și modificări ale 
sunetelor „r”, „l” și „a”:

• „r” se transformă în „n”

• „L” cade, când este lângă o altă 
consoană

• „a” se transformă în „oa”

• Aplicați regulile și „traduceți” în 
românește cuvintele: OABU, COAD, 
BURA, COALE, OATU, OATA, A 
ADURA

Albu = oabuCald = coadBuna = bura
Cale = coaleAltu= oatuAlta = oata

A adura= a aduna



Roata norocului -
finish

Carnaval în Istria





ȘTAFETA

• Destinul lui Ioan Maiorescu a fost 
asemenea unei roți de noroc și a unei 
curse cu obstacole, purtându-l, din 
Bucerdea Grânoasǎ, spre multiple 
destinaţii: Blaj, Pesta, Viena, Craiova, 
Brașov, Iaşi, Sibiu, Bucureşti, Istria, 
Frankfurt.

• Asemenea lui, acceptați provocările și 
descoperiți unde vă duce drumul!

• Găsiți destinațiile potrivite!



PE TERENUL 
DE FOTBAL -
”ȘTAFETA 
DIN RÂT”

Atunci, ca și acum, copiilor le plăcea să petreacă timpul în aer 

liber... Alergaţi ”de să vǎ sfârâie călcâiele”! Altfel, riscaţi să o luaţi de 

la capăt... 

JOCUL

• Căutați bilețelele cu indicii, ascunse pe terenul de fotbal al satului 

(în găleata cu cereale, în sacul de cartofi, în pământ, prin iarbă) 

apoi așezați fiecare informație despre viața lui Ioan Maiorescu, la 

locul potrivit, sau mai bine zis în « localitatea potrivită »: 

Bucerdea Grânoasă, Blaj, Cerneți, Craiova, Pesta și Frankfurt, 

Viena, peninsula Istria din Croația.



INDICII
Pe bilețele sunt scrise aceste informații:
• 1811 – s-a născut Ioan Trifu (Bucerdea Grânoasă)
• 1825 – Urmează școala în apropierea satului natal (Blaj), 
• 1834 – absolvent de teologie (Pesta)
• 1836 – trece Carpații și înființează o școală primară (Cerneți, Mehedinți)
• 1837 – este numit inspector și profesor la gimnaziu (Craiova)
• 1842 – scrie un articol care deranjează și este exilat (Iași, Moldova)
• 1848 – trimis al guvernului de la București într-o misiune importantă  (Frankfurt, Pesta, Viena)
• 1853-1856 – funcționar superior la ministerul de justiție (Viena)
• 1857- vizitează românii din Istria și întocmește un vocabular al dialectului acestora (peninsula Istria, 

Croația).
• 1859 – director al Eforiei Școlilor  (București)



LA HODAIE



LA HODAIE -
GOSPODĂRIA 
ȚĂRĂNEASCĂ

• A trecut destul de mult timp de când sunteți pe traseu și 
probabil vi s-a făcut foame. Ce ziceți de niște gogoși ca la 
Bucerdea?

• Jocul:
• Găsiți o gospodărie care are animale! Ajutați la hrănirea 

acestora, la curățarea grajdului, mulgeți vaca. La final, ca 
răsplată pentru munca voastră, veți primi produsele necesare 
pentru aluatul de gogoși.



ȘEZĂTOAREA



ȘEZĂTOAREA

• Dacă ați ajuns la noi în sat, apoi musai că trăbă să învățați să 
toarceți cu furca și fuiorul, să frământați un aluat pentru plăcine
și să le coaceți, să cântați și să jucați ca pe la noi.

• Cântec, joc și voie bună! Că așa reușea țăranul român să uite de 
năcaz și să treacă peste greutățile vieții.

Ioan Maiorescu se bucura să participe la joc și să-i vadă pe tineri 
jucând hora, duminica. În călătoria sa din Istria, și-ar fi dorit să vadă 
care sunt jocurile istro=românilor, dar nu a apucat.

“Merindarăm cu toții împreună, mânând discursul asupra 
obiectelor ce mă interesau a studia. Eu speram, că astăzi, ca în 
zi de Duminecă, voi vedea jocurile acestor oameni, dar îmi 
spuseră că ei nu joacă, decât in Poclade (carnaval) şi când fac 
nuntie (nuntă), și că preotul nu-i lasă să joace altădată. Cu 
toate aceste aș fi dorit mult să văd pe tineri jucând, și mă 
întorsei la părintele Caucici, ca să-l rog să-i lase să joace.”  (p. 
51)

• Jocul: jucați un joc și spuneți o poveste!



Pentru cei 
pasionați de 
Karaoke

Dacă dintre tineri sunt și pasionați de muzică, pot să 
descopere câteva melodii compuse pe versuri de 
Eminescu și să organizeze un concurs de Karaoke. 
• „Vreo zgâtie de fată” – Margareta Pâslaru
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v

=AyVZBPpv_b0&feature=emb_logo
• „O, rămâi” – Nicu Alifantis
• https://www.youtube.com/watch?v=wI_B7zhNp1U
• „ La steaua” – Stela Enache
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v

=Fat14Q8cmR4&feature=emb_logo
• „Pe lângă plopii fără soț” – interpretare Maria 

Răducanu
• https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v

=U6CVjclc5FA&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue=5&v=AyVZBPpv_b0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Fv=wI_B7zhNp1U
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue=3&v=Fat14Q8cmR4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue=8&v=U6CVjclc5FA&feature=emb_logo


Și-am 
încălecat
pe-o șa
și v-am spus
povestea
așa!



Bibliografie selectivă Ioan Maiorescu & Mihai Eminescu

Ioan Maiorescu, Itinerar în Istria şi vocabular istriano-român - din manuscriptele postume - Jassi : Tipo-
Litografia H. Goldner, 1874. - III p., [1] f., 123 p. ; online: 
http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/81920
“Despre Ioan Maiorescu”, după Trib Pop, în Revista Ilustrată, august 1899, online:
http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/45411/1/BCUCLUJ_FP_279638_1899_002_008.pdf
Mihai C. Szilagy, Ioan Maiorescu, ilustru fiu al satului Bucerdea Grânoasă, Editura Aridia, Blaj, 2004
Torbil, Ioan Maiorescu, în “Universul Literar”, anul XXXV, nr. 21, 7 septembrie 1901, p.1

Ştefan Cacoveanu, Amintiri despre Eminescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca 2000.
Nicolae Iosub, Pe urmele lui Mihai Eminescu, articol publicat în Luceafărul, 15.02.2011, online:
https://luceafarul.net/pe-urmele-lui-mihai-eminescu-xxiii-mihai-eminescu-la-blaj

http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/81920
http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/45411/1/BCUCLUJ_FP_279638_1899_002_008.pdf
https://luceafarul.net/pe-urmele-lui-mihai-eminescu-xxiii-mihai-eminescu-la-blaj


Bibliografie Mihai Eminescu - publicist

• Ziarul „Timpul” (online) – articolele lui Mihai Eminescu, publicate de Biblioteca Județeană Neamț:

• Despre libertatea presei (ultimul articol apărut semnat de Mihai Eminescu): 
https://bibgtkneamt.ebibliophil.ro/crw/timpul-anul-viii-nr-142-29-06-1883-kp5d5dzq

• Despre discursul lui Grădișteanu de la Iași, 6.06.1883, care a iscat controverse internaționale: 
https://bibgtkneamt.ebibliophil.ro/crw/timpul-anul-viii-nr-139-24-06-1883-pncj7dsk: “Să ne întoarcem la 
faimosul toast al lui Grădișteanu.. Nu vedem în el emanațiunea unei colosale lipse de tact.. Noi vedem în
acel toast și în purtarea Regelui confirmarea unui program politic care demult nu mai este un secret pentru
noi.”

• Despre evenimentul de la Iași, din 06.06.1883 https://bibgtkneamt.ebibliophil.ro/crw/timpul-anul-viii-nr-
134-18-06-1883-gz7szccf : “Și tu, Doamne Ștefane, stăteai mut și rece asupra acestei adunări de precupeți
de hotare, și n-ai izbit cu ghioaga ta răpuitoare de eroi, în capetele acestor reptile.”

• Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, 1881-1886, Editura Librăria Socec, București, online la adresa: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Titu_Maiorescu_-
_Însemnări_zilnice._Volumul_2_-_1881-1886.pdf

https://bibgtkneamt.ebibliophil.ro/crw/timpul-anul-viii-nr-142-29-06-1883-kp5d5dzq
https://bibgtkneamt.ebibliophil.ro/crw/timpul-anul-viii-nr-139-24-06-1883-pncj7dsk
https://bibgtkneamt.ebibliophil.ro/crw/timpul-anul-viii-nr-134-18-06-1883-gz7szccf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Titu_Maiorescu_-_%25C3%258Ensemn%25C4%2583ri_zilnice._Volumul_2_-_1881-1886.pdf
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Un proiect Signis România, în colaborare cu:

• Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj;

• Running&Cycling Club, Blaj;

• Școala Gimnazială „Ioan Maiorescu”, Bucerdea-Grânoasă;
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• Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Cenade;

• Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare“, Blaj;

• Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu”, București;
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• Primăria Municipiului Blaj;
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