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Intelectualul cu iluzii și confuzii

1. Priviți imaginile și răspundeți la întrebările de mai jos:

•	 Prin ce se caracterizează un intelectual, în opinia dumneavoastră?
•	 Care sunt activitățile pe care le fac cei care se consideră intelectuali? Motivați-vă opțiunea!
•	 Ce activități care vă stimulează intelectul faceți? De ce sunt importante acestea?

a.

d. e. f.

b. c.

2. Discutați ideile exprimate de citatele de mai jos. În ce condiții vă simțiți confortabil 
în compania unei persoane? Argumentați!

Învațându-l pe altul îl faci mai bogat,
fără ca tu să devii mai sărac.

Proverb indian

Încearcă să fii un om de 
valoare și nu neapărat

un om de succes.

Alber Einstein

Nu am încredere în oamenii care își închipuie 
că au deja răspunsuri într-un moment

când eu abia încerc să formulez niște întrebări.

Alvin Troffler

După ce am descoperit că 
viața nu are nici un sens, nu 
ne rămâne altceva de făcut 

decât să-i dăm un sens.

Lucian Blaga

A studia și a nu gândi
e risipă. 

A gânfi și a nu studia
e periculos.

Confucius



B2+

2

3. Citiţi articolul ,,Intelectual“? Adică ce?  și inserați paragrafele la locul potrivit.

a. Cunosc o sumedenie de cititori lacomi, care nu se aleg cu mai nimic din lecturile lor.

b.  În realitate, din punctul meu de vedere, un adevărat intelectual are mai curând întrebări decât certi-
tudini.

c.  Intelectualul nu e nici o meserie, nici un titlu de nobleţe, nici un conglomerat de cărţi, nici un îngeraş 
roz, plutind pe deasupra lumii cu un surâs diafan pe buze.

d. Intelectualul, îţi vine să spui, e cel care citeşte şi în spaţiul dintre cărţi, care ştie să facă asociaţii, 
analogii, corespondenţe.

e.  Pe de altă parte, nu există nici un om demn să-şi ilustreze specia care să nu lucreze şi cu intelectul.

f. Prima mea reacţie este să spun că un intelectual adevărat nu se recomandă niciodată pe sine ca „in-
telectual“.

Aud, adesea, formule autoreferenţiale care mă pun pe gânduri: „Eu, ca intelectual…“, „Sunt, 
totuși, un intelectual…“, „Noi, intelectualii…“ . 1.  Dar, în fond, ce înseamnă „un intelectual 
adevărat“? Pentru mulţi, a ajuns să fie un termen peiorativ: „intelectualii“ stau în „turnul lor de 
fildeș“, în loc să pună osul la treabă, sau, dimpotrivă, se bagă unde nu le fierbe oala și încurcă 
lucrurile cu fasoanele lor „elitiste“. Intelectualii sunt ușor de cumpărat, umblă după titluri, averi și 
privilegii, se dau mari, dispreţuiesc poporul, nu sunt patrioţi etc. Curios e că, în același timp, cei 
care înfierează intelectualitatea vor să fie, totuși, recunoscuţi ca „intelectuali“ sau, în orice caz, cred 
despre ei că sunt intelectuali veritabili. 
Nu voi risca să dau, în câteva rânduri, definiţii definitive. Câteva clișee și „etichete“ pripite merită 
însă o promptă evacuare. De pildă:
A. Intelectualul e cineva care, cum se spune acum, „citește cărţi“. E fals! 2. Nu exagerez: foarte 
mulţi inși citesc fără să înțeleagă ce citesc. De plictiseală, din snobism, din plăcerea de a face pe 
deștepţii la câte o masă, îngropând meniul în citate (extrase, uneori, dintr-un carneţel de uz intim), 
dintr-o vidă hărnicie școlară, din obligaţia profesională de a întreţine pura erudiţie, din curiozitate 
minoră (biografii de vedete sau tot soiul de „mistere“ știinţifice) sau pur și simplu ca să adoarmă, ca 
să stea la soare sau ca să umple timpul dintre două destinaţii. Nu, cititul în sine nu te califică drept 
„intelectual“, după cum nici compunerea de scrisori nu te califică drept scriitor sau dezlegarea de 
cuvinte încrucișate – ca gânditor ori filolog. 
B. Intelectualul e cineva care știe multe. La o adică – tot! Are idei, face o conversaţie vioaie și 
competentă, se pronunţă autoritar pe orice temă. 3. E un căutător, un pasionat al investigaţiei, 
al navigaţiei, al reflecţiei, al obsesiei de a înţelege. Nu o flașnetă „metafizică“, un distribuitor de 
adevăruri absolute (care să dovedească „agerimea“ proprie, prestigiul eului propriu, supremaţia 
convingerilor personale). Toţi interlocutorii lui Socrate din dialogurile platoniciene încep prin „a 
ști“ sau măcar prin a crede că știu. Iar Socrate nu face altceva decât să le demonteze suficienţa. În 
final (mai ales în dialogurile „aporetice“, adică fără soluţii teoretice clare), toţi înţeleg că tot ce se 
poate ști e că nu știi nimic. Aș spune că, tocmai atunci, cei din jurul maestrului devin „intelectuali“. 
C. Intelectualul – o spune și numele, nu-i așa? – e cel care lucrează cu intelectul. Până la un 
punct, așa e. 4.  Nici meșteșugarul calificat nu lucrează orbește, nici tăietorul de lemne nu 
se comportă ca un simplu pachet de mușchi, dacă nu vrea să-și taie degetele și să-și proiecteze 
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butucii în moalele capului. E adevărat, există o problemă de dozaj: la unii prevalează manualitatea, 
la alţii, mintea. Dar am cunoscut nenumăraţi practicanţi ai manualităţii capabili de subtilitate și 
înţelepciune, după cum am cunoscut nenumăraţi „mintoși“ perfect inepţi. Pentru a evita dihotomiile 
radicale, prefer să cuplez termenul „intelectual“ nu la „intelect“ pur și simplu, ci la „intellego“, care 
semnalează discernământul, capacitatea de a înţelege, de a merge pe urma „înţelesului“, a sensului. 
„Intellego“ e juxtapunerea lui „inter“ (între) cu „lego“ (a citi). 5.  Ar fi de menţionat și înrudirea 
dintre „legere“ și „a culege“: intelectualul recoltează, depozitează și valorifică. Dominanta vieţii lui 
e căutarea dezinteresată a adevărului, dublată de conștiinţa accesibilităţii lui dificile sau imposibile. 
D. Unii definesc „intelectualitatea“ ca fiind necesarmente „angajată“: implicată în viaţa cetăţii, 
critică, în perpetuă răfuială cu Puterea. E un exces romantic (stîngist?). Nici Racine, nici Kant, 
nici Brâncuși, nici Cézanne, nici Mozart, nici Enescu nu au fost „angajaţi“ altfel decît prin fapta 
lor creatoare. Abaterea politică de la vocaţia cărturărească e – după Julien Benda – o trădare. Dar 
nici absenteismul nu e o componentă obligatorie a intelectualului. Zola s-a angajat și bine a făcut. 
La fel Koestler, Soljeniţîn, Adam Michnik și mulţi alţii. Pe de altă parte, e plină istoria culturii de 
„angajări“ deviante, stingheritoare: intelectualii extremei drepte, ca și aceia ai regimului comunist. 
Mai aproape de adevăr mi se pare ideea lui Malraux că definitoriu pentru un intelectual autentic este 
faptul că trăiește conform cu ideile sale. Nu exhibă o ideologie a grijii pentru săracii lumii, instalat, 
autist, pe un morman de bani capitaliști (vezi „comunismul caviar“), și nici nu face apologia euforică 
a capitalismului, transferând asupra lui nimbul unui paradis atotmântuitor. 
Cum vedem, e mai ușor să ne luăm distanţă faţă de ceea ce e falsa intelectualitate decât să punem 
degetul pe contururile ei precise. În asemenea cazuri, o concluzie rezonabilă este să abandonezi 
definiţia. 6.  E un biet om căzut pe gânduri. Păscut de gânduri. Confiscat de întrebarea insolubilă 
cu privire la sensul lucrurilor.

                (sursa: http://dilemaveche.ro/sectiune/situa-iunea/articol/intelectual-adica-ce#)

4. Formulaţi câteva idei potrivite  articolului de la exercițiul 3, prin care să propuneți o 
posibilă definiție a ceea ce înseamnă un intelectual.  

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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5. Completați spațiile libere cu unul dintre cuvintele din casete:

potabil

portabil

sarcofag

esofag

primitiv

primitor

translator

tranzistor

confuză

difuză

fatală

fatalistă

relevat

elevat

poligam

poliglot

ilustre

lustre

ipotenuză

ipoteză

solubil

volubil

meloman

megaloman

a. Apa acestui izvor nu este .

b. Acest prezentator are un limbaj .

c. Gazdele acestei pensiuni sunt foarte . 

d. Chiar dacă nu e vorbitor native, Ian este foarte . 

e. Ceaikowski a fost un  compozitor.

f. Această lumină  străbate perdelele transparente.

g. Tubul care unește cavitatea bucală cu stomacul se numește .

h. Thomas este un adevărat  . Vorbește 7 limbi străine.

i. Conferința a fost în limba chineză, dar a fost prezent un . care a tradus 

tot.

j.  Michael  este un  incredibil, nu ratează niciun concert de muzică clasică.

k. Mă întreb mereu și fac diverse . Unde o fi dispărut pisica?

l. Am făcut o greșeală . I-am mărturisit bunicii că pisica a dispărut.

6. Potriviți cuvintele cu definițiile din dreapta

a. a lăsa (intenționat) la o parte, a uita;
b. a concepe din punct de vedere biologic, a naște;
c. credința în transmigrația sufletelor individuale, 

care străbat un lung ciclu de reîncarnări;
d. a acorda încredere deplină cuiva;
e. a transmite, a emana, a exprima;
f. oprire incompletă sau completă, a tranzitului 

intestinal.

1. a merge pe mâna cuiva     

2.  a emite                                   

3. a omite                                

4. metempsihoză                               

5. ocluzie intestinală                          

6. a procrea

7. Urmăriți filmul Intelectualul cu iluzii și confuzii și numerotați enunțurile conform ordinii în care apar 
în film:

a.  Tânărul pretinde că are bune cunoștințe în domeniul muzicii.

b. Tânărul afirmă că are profesia de apicultor.

c. Tânăra comandă o apă plată.

d. Tânăra îl corectează pe tânăr, dar acesta nu sesizează.

e. Tânăra acceptă propunerea de a comanda icre negre. 



B2+

5

Tânărul Tânăra

Calități:

În opinia mea, tânărul este ____________________________________________________, pentru că 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
I-aș recomanda să ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Calități:

Defecte: Defecte:

8. Vizionați din nou filmul și completați casetele de mai jos:

9. Priviți din nou filmul și completați spațiile libere cu informații din film. Scrieți între unul și două 
cuvinte: 

Tânărul afirmă că cea mai bună apă e cea 1. .

În viziunea tânărului, chelnerul are o fire 2. .                        

Creierul tânărului are unde 3. .                                                            

Tânărul povestește că un prieten al lui a făcut o  4. .

Tânărul se laudă că are abonament la filarmonică, fiind un mare 5. . 

10. Scrieţi cuvinte/expresii sinonime pentru:

1. ospitalier  =  
2. vastă  =  
3. atmosferă  =  

4. a poseda = 

5. iluzionist = 
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11. Cum ați fi procedat în locul tinerei? Ce ați fi făcut?  Considerați că ea a reacționat adecvat? De ce?

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

12. Citiți cronica unui film şi plasaţi cuvintele marcate în categoria corespunzătoare din tabel. 
Completaţi apoi rândurile libere cu alte cuvinte derivate pe care le cunoaşteţi: 

Inside Out este un film de desene animate 3D, un film de aventură, dar în același timp o dramă, presărată 
cu momente de comedie, produs de Studiourile Pixar Animation şi lansat de Walt Disney. Regizorul este Pete 
Docter, iar filmul prezintă gândurile tinerei Riley Andersen animate de cinci emoţii personificate: Bucuria, 
Tristeţea, Frica, Furia şi Dezgustul, care încearcă să o conducă prin viaţă în momentul mutării familiei în alt oraş.
Producătorii au fost la înălțime, au consultat mai  mulți psihologi printre care şi pe Dacher Kelner, profesor 
universitar la Berkeley, California care a ajutat la revizuirea şi evidenţierea cercetărilor neuropsihologice 
prin care emoţiile umane transformabile sunt reflectate în relaţiile interpersonale şi pot fi semnificativ 
moderate de ele.
Riley este o fetiţă care a venit pe lume în Minnesota având în minte cinci manifestări ale emoţiilor: Bucuria, 
Tristeţea, Frica, Dezgustul şi Furia. Emoțiile sălăşluiesc în conştiinţa minţii lui Riley, unde se administrează 
acţiunile şi memoriile printr-o consolă. Toate memoriile fetiței sunt găzduite în globuri colorate care sunt 
trimise spre memorare la fiecare perioadă de deşteptare. Bucuria acţionează ca stare emoţională dominantă 
şi o ţine pe Riley în starea de fericire, nici ea, nici ceilalţi neînţelegând scopul Tristeţii, la început.
La vârsta de 11 ani, familia sa se mută la San Francisco, tatăl său primind o nouă slujbă. Bucuria devine 
îngrijorată când Tristeţea începe să atingă memoriile fericirii. În prima zi de şcoală a lui Riley, Tristeţea îi 
activeză fetiței plânsul, generând o memorie de bază tristă.  
În absenţa Bucuriei, Furia, Dezgustul şi Frica încearcă să menţină starea emoţională a lui Riley, dar în mod 
contrar, Riley de distanţează de părinţii ei iubitori și de prieteni. 
Furia inserează ideea întoarcerii în Minnesota, în panoul de control, crezând că va produce noi amintiri 
plăcute. Între timp, Bucuria şi Tristeţea îl găsesc pe Bing Bong, prietenul imaginar din copilarie al lui Riley, 
care îşi doreşte să refacă prietenia cu Riley. El le spune Bucuriei şi Tristeţii că pot să ajungă la sediul central 
călătorind cu trenul gândurilor. 
Riley se pregăteşte să plece în Minnesota, Bucuria încearcă să folosească tubul amintirilor pentru a se 
întoarce la sediul central, dar şi ultima insulă a personalităţii se distruge şi rupe tubul, trimiţând-o în abisul 
memoriilor uitate alături de Bing Bong. Căutând prin mulțimea amintirilor vechi, Bucuria descoperă o 
amintire tristă din viaţa lui Riley care a devenit fericită când părinţii şi prietenii au venit să o consoleze la 



B2+

7

pierderea unui meci de hockey, înțelegând, astfel, rolul şi importanţa Tristeţii.
După mai multe încercări, Bucuria scapă din abis, foloseşte câteva unelte din Ţara Imaginaţiei şi se propulsează 
împreună cu Tristeţea către sediul central, unde află că la ideea Furiei a fost deconectat pupitrul central, 
trimiţând-o pe Riley către depresie, apatie, singurătate. Bucuria şi Tristeţea preiau controlul reactivând 
pupitrul şi o întorc pe Riley acasă.
Tristeţea reinstalează memoriile de bază, Riley ajunge acasă şi izbucneşte în lacrimi, mărturisindu-le 
părinţilor ei că şi-a pierdut viaţa ei anterioară. Alături de părinții ei, Bucuria şi Tristeţea lucrează într-un mod 
admirabil ca să-i creeze o viaţa nouă, readucând memoriile de bază ce creează o nouă insulă a personalităţii. 
Un an mai târziu, Riley s-a adaptat noului cămin şi acum toate emoţiile lucrează împreună să o ajute să treacă 
prin complexitatea emoţională a vieţii corespunzătoare vârstei, cu un pupitru de control extins şi insule ale 
personalităţii produse de noi memorii de bază cuprinzând multe emoţii.
Filmul  Inside Out  –  este un film de desene animate, deloc plictisitor, chiar şi pentru oamenii mari. El 
cuprinde multe idei și un simbolism aparte. Ni se sugerează ancore pentru a putea ieşi din anxietate, ni se 
arată căi cum să scăpam din abisul amintirilor uitate şi să privim lucrurile aşa cum sunt ele. Bucuria este 
starea care motivează mersul lucrurilor, liantul tuturor celorlalte stări. Filmul a fost bine primit de public, 
având un rating îmbucurător. Îl recomand cu mare căldură tuturor celor care doresc să se relaxeze, dar şi să 
rememoreze fluxul informaţiei din mintea noastră, finalul fiind unul luminos și revelator.

Derivate cu sufixe 

- re 

- ime 

- ţie 

- tate 

- ism 

- al 

- ar 

- bil 

- esc 

- os 

- ist 

- or 

plimbare, uitare, eliberare, creare, listare, aterizare, decolare
__________________________________________________________________
lungime, lărgime, lăţime, adâncime
__________________________________________________________________
donaţie, profeţie, explicaţie, operaţie 
__________________________________________________________________
sănătate, specialitate 
__________________________________________________________________
capitalism, comunism, terorism, liberalism, sadism 
__________________________________________________________________
săptămânal, semestrial, trimestrial, familial, mental 
__________________________________________________________________
lunar, primar, secundar, octogenar, secular, milenar, elementar
__________________________________________________________________
 atacabil, adaptabil, sociabil, venerabil, explicabil, adorabil 
__________________________________________________________________
românesc, englezesc, părintesc, judecătoresc 
__________________________________________________________________
furios, gustos, întunecos, spaţios 
__________________________________________________________________
socialist, comunist, capitalist, poliţist 
__________________________________________________________________
ascultător, muncitor, fermecător, încântător
__________________________________________________________________
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13. Scrieți o cronică a unui film. Menționați dacă și când l-ați văzut, genul filmului. Scrieți 
despre aspectele care v-au plăcut și despre cele care v-au plăcut mai puțin.

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


