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Lucian Vasile Bâgiu

HYBERNSKA 3, PRAHA: STUDENȚI
CEHI DESPRE ROMÂNIA

În săptămâna 22-26 aprilie 2013 paisprezece stu-
denţi  ai Universităţii Caroline din Praga, cehi care au
audiat oficial cursurile practice de limba română deser-
vite de lectoratul de limba română, au susţinut teste
scrise, după cum urmează: masterat – Barbora Krucka;
studiile de licenţă, anul II – Andrej Amelian şi Klara Na-
sinkova (ambii cehi, dar cu origini parţial româneşti);
studiile de licenţă, anul I – Filip Ludvik, Daria Scetinschi
(basarabeancă, studentă în paralel şi la cehă pentru
străini-rusă, anul IV) şi Iarmila Mlezyva (pedagogie spe-
cială, anul I, cehoaică din Banatul românesc); cursuri
opţionale, nivelul „avansaţi” (cei care studiază pentru al
doilea an consecutiv limba română) – Alena Krivankova
(franceză, anul II), Tereza Kortusova (cehă, anul II), Vi-
tali Repin (bielorus, doctor în istorie); cursuri opţionale,
nivelul „începători” – Alice Plichtova (etnologie, anul II),
Alzbeta Stancakova (limba cehă), Petra Hrusovska (ab-
solventă de portugheză şi masterandă în literatură fran-
ceză), Vojtech Pojar (istorie, anul IV), Zuzana
Matejkova (biologie, anul I). Alături de cei din urmă, au
mai frecventat şi Ondrej Kurz (matematică, anul II) şi
Barbora Brtnova (studentă la istorie la Universitatea din
Liberec).  

Redăm în continuare răspunsul acestora la subiectul
de exprimare liberă.

Masterat
2 mai 2009

Cluj-Napoca
Dragă Alena,
Te salut din nou de la Cluj. Mă tem că această e ul-

tima scrisoare pe care o scriu în libertate. Cum ţi-am
scris ultima dată, am avut mica harţă (poate chiar dez-
binare) cu poliţia locală. N-am ştiut că sunt aşa de hi-
persesibili, permisul meu de conducere a fost în ordină,
nici maşina nici taximetristul n-au fost deterioraţi…

Poliţistul care m-a dus la secţie de poliţie mi-a spus
ca taximetristul, pe care l-am aruncat din maşină, e bine
cunoscut poliţiştilor. Se ştie despre el ca jefuieşte străini:
le plimbă în jurul oraşului şi le forţează să plătească
taxă dublu.

În orice caz, abordarea mea a fost, de asemenea,
oarecum ilegală. Trebuie să admit că după treizeci de
minute am pierdut răbdăre şi l-am spus să se oprească.
N-a vrut spunînd că suntem la intersecţie, dar eu am
luat volan. După ce a coborît (strigînd), am preluat ma-
şina şi am venit, liniştită şi în conformitate cu norme, la
strada Haşdeu, unde locuiesc. Chiar am dat sub parbriz
sumă corespunzătoare taxei normale. Poliţistul mi-a
spus ca această va fi circumstanţa atentuată.

Altfel totul este acelaşi, a devenit plăcut cald, îmi
pare rău că cu prieteni nu putem bea o băutură răcori-
toare alcoolică în parc, este interzis. Din fericire sunt în
jur destul de multe localuri plăcute cu scaune în afară,

unde ne plictisim, fericiţi, pe parcursul zilei. 
Am fost şi în biblioteca Lucian Blagă, are atmosféra

arhaică, ce e foarte inspirativ. Îmi place să studiez
acolo. Câteva ore pe zi petrec la universitate, faculta fi-
losofică este circa o jumătate de oră pe jos de la cămin.
De obicei nu suntem mulţi acolo, nu e prea diferit de
Praga.

Cu o colegă din cameră am fost în gradina botanică,
care e aproape de cămin. În anotimpul acestă e plină
de flori. Colega mea este destul de alergică şi peste
vreo o oră n-a văzut prin ochii bobosiţi, dar spitalul e
foarte aproape şi medici au fost draguţi.

Draga mea, sper că ne vedem curând – după ce si-
tuaţia despre care am scris mai sus se rezolvă.

Ai grijă de tine.
Cu prietenie, ............

Anul II
Lucrările noastre
Anul acesta o să trebuie să ne gândim la tema, des-

pre care vom vorbi în lucrarea de licenţa. Andrei a adau-
gat era lui N. Ceaucescu, atunci lucrare o să fie legată
cu istoria, politică etc. Tot aşa a ales Katka, scrie ceva
despre anul 1968 în România comparat cu situaţia la
noi şi în alte părţi arealului al nostru. Eu mă duc prin alt -
ceva. Vreau să vorbesc despre opusuri dramatice lui
Mircea Eliade. Înca nimeni n-a scris aici la Praga despre
asta. Sunt câteva lucrări unde e vorbă de povesteri sau
romane a lui. Sper că totul va merge bine. 

Vară în România
Dacă cineva alege să meargă în vacanţă în Româ-

nia, e o idee foarte bună. Poate să viziteze munţi, mare,
oraşul capital. În vară se preferă să viziteze mare. Cea
mai cunoscuta destinaţie a Mamaia, lângă oraşul Con-
stanţa. În iarna oameni pot vizita centre de schi – de
exemplu Sinaia, Prahova. Dacă cineva nu ştie schieze,
poate să plătească un instructor de schi. Oraşul princi-
pal, Bucureşti are mai mult decât 2 mil. locuitori. Turişti
pot vizita palatul, unde avea loc dictatorul Ceauşescu.
De asemenea în Bucureşti sunt mai multe monumente
historice, parcuri. Aveţi grijă, că în vară e în Bucureşti
foarte cald. 

Când am începet să invăţ limba română, am cunos-
cut nişte scriitori români – care au scris în limba fran-
ceză şi locuit în Franţa – Ionescu, Tzara... Când aveam
15 ani, am citit o carte care mi-a plăcut mult, Piatra des-
tinului. Fata care a scris cartea aceasta s-a numit Flavia
Bucur, a locuit în Franţa (dar ţara sa de naştere a fost
România) – şi ea a avut 14 ani! Vreau să scriu de ceva
cartea aceasta a fost – dar aş avea nevoie de dicţionar.
Dar pot să spun că am admirat scriitoarea aceasta mult
şi am fost foarte tristă pentru că n-am primit nici-o carte
când aveam 14 ani. 
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Am vrut să plec în Romania, la scoală de vara la
Sibiu. Am scris nişte emailuri, am completat un test, am
găsit toate informaţiile importante. Am găsit cazarea la
Couchsurfing, este foarte confortabil şi nu costă nimic.
Şi, când scoala o să termine am vrut să vizitez Cetatea
Poienari pentru că eu sunt interesată de Vlad Ţepeş.
Dar am fost acceptată pentru o bursă a Paris pentru
anul viitor atunci situaţia mea a schimbat – am prea
puţin bani şi nu mai pot să plec la Sibiu. Dar o să plec
vara viitoare!

La Bibliotecă Naţionala în Praga este manualul
foarte interesant Colloquial Romanian. El este scris de
Denis Delletant, româno-englez istoric cunoscut. Îmi
place structura manualului, explicaţie de gramatica, ex-
presiile diferite, care nu am ştiut. Atunci eu am mai
multe manualele, dar o să aiba nici ore de limbă Ro-
mâna. Am vazut testele din Institutul Limbei Româna.
Sunt interesante! Vreau să fac progresul pentru nivel
C2.    

Anul I 
Scrie un email sau o scrisoare unui

prieten/unei prietene şi povesteşte-i ce ştii tu des-
pre România, ce îţi place şi ce nu îţi place (80-100
de cuvinte). 

Dragă Maria,
Îţi scriu din Praga, din inima Europei. Ce faci? Sunt

aici pentru studiile de limba română, dar aş dori foarte
mult să vin în România, şi să învăţ limba română în ţara
de origin. Limba română îmi pare ca un cântec, limba
cehă din părerea mea nu este aşa de musicală. Şi Ro-
mânia este o ţară frumoasă! Cu munţii ei mari, şi cu pă-
duri întunecate şi adânce, cu legendele despre Dracula
şi o atmosferă folklorică este o destinaţie excluzivă pen-
tru cei, care se interesează de limba şi cultura română.
Aş dori să vizitez şi bisericile din lemn, care sunt cunos-
cute în toată europa. Aştept cu nerăbdare să pot iarăşi
să văd natura neatrânsă de om din munţile României.

Cu drag, .................

Dragă Andreea,
În această vacanţa am fost în România, o ţară care

m-a surprins foarte mult. După o călătorie lungă, am
ajuns la Braşov, unde am vizitat centrul istoric şi Bise-
rica Albă. După două zile am hotărât că o să continuăm
călătoria noastră şi câtre Transfăgărăşan şi apoi spre
Marea Neagră. Cel mai mult mi-a plăcut la mare, pentru
că pe plajă erau foarte mulţi tineri, era vremea frumoasă
şi cluburile erau tot timpul pline spe bucuria mea. Săp-
tămâna viitoare o să vizităm Moldova şi misterioasele
mânăstiri.

Bună!
Vreau-ţi să scrie ceva despre România. România

este ţara în Europa sud-est. Îmi place că eu poate să
merg munte sau la plajă. În România sunt mulţi oraşi
historici şi peisajă frumoasă. Oraşul capitat a fost Târ-
govişte dar acum nu e important pentru oamenii. Oraşul
capital este Bucureşti. Nu-mi place că la Bucureştiul
este mult zgomot dar eu cred că e mai frumos decât
Praga. Când vrei să mergi la plajă, poţi să mergi la Con-
stanţa. Când eu pot să merg numai la un oraş eu vreau
să văd Alba-Iulia. E oraşul mic dar frumos şi historic.
Cred că îţi place România. 

Te pup, ............ 

Salut, Lucian, ce mai faci? Eu sunt bine. O să po-
vestesc-te ce ştiu despre România, ce îmi place, şi ce
nu îmi place. Îmi place mult fotbal în România. Echipă
preferă mea e Rapid Bucureşti. Dar acum ştiu că au
mult probleme cu bani. E mult trist. Dar în România e
echipa Steaua că îmi place also (forget the word. Be-
gins with a...) Ei sunt foarte buni. Nu îmi place Dinamo,
pentru că când eram în România aveam nişte probleme
cu ei. Aşa că prefer echipe acestea din Bucureşti. E
mult târzi şi am nevoie să fac nişte lucruri. La revedere.
Într-o vară o să vedem în Bucureşti. .............

Dragă Mirela,
Ce face? Eu trebuie să scriu un email pentru che eu

doresc să complet un test de limba română. Eu o să
scriu ce u ştiu despre România. Desigur, eu ştiu o lite-
ratură. Îmi place Virgil Teodorescu, Mihai Eminescu, Io-
nesco, Urmuz, Dumitru Ţepeneag etc. Plus, eu vream
să merg la Braşov. Eu am citit la ziar Braşov este oraşul
frumos. Eu vream sa merg la muntele. Tu doreşti să
scrii ce ştii tu despre cehă, ce îţi place şi ce nu îţi place,
pentru ce am facut la fel. Atunci, la revedere. ................

Dragi colega,
Sunt o studentă la lingvistică din Cehia e atunci imi

place la limba română. Limba mea este limba cehă şi
la universitate studiu limba franceza şi limba portu-
ghesa. Limba română este complicata. Are mulţi articoli
(hotărât şi nehotărât) care nu avem la limba cehă. Ver-
bele români iau formele de indicativ şi conjunctiv şi aşa
că sunt dificili. Dar aşa limba cehă mai dificile, limba
cehă are mai formele iregulare de verbe, substantive şi
de adjective. Vă recomand să citiţi o cartă despre limba
cehă şi după vedeţi problemii lingvistici e faceţi o opiniă
despre limba cea. Limba cehă este foarte frumoasă
dacă doriţi să mergeţi la Cehia sa eu merg la România.
Ne vedem mai târziu, la revedere! ......................

Dragă XV,
Cred că limba română are o structura foarte com-

plex. De fapt, este cea mai complicata limbe latine. Dar
contru, limba româna, fiind sub influenţa totei limbei din
region multinaţiona, este foarte interesanta, pentru că
o frece un exemplu extraordinar de transfer lingvistic.
Dar cel mai importante este că deschide o cultura noua
şi o noua dimensiune dialogului. Limba ceha, fiind o
limba familiei slave, are numeroase aspecte şi un vo-
cabular simil. Un exemplu este genitivul. Cred că, în
realitate, doua limbe sunt destul de diferent şi – este pa-
radoxul – destul de simil. Cum o spune un scriitorul ceh,
cunoştinţa limbei este drumul la o identitate humana.
Cu dragă, V.

Dragi prieten de la România,
eu nu cunosc România mult, sau îmi place. Eram la

munţii Şureanului, Ţarcului şi Godeanului. Tot munţi
sunt înalţi şi plăcuţi. Eram la munţii 14 zii cum trei prie-
tenii. Locuieam la alte scuola (?) pe de Sarmizegetusa.
M-a plăcut ce erat frumos. În al doilea rând nu-m a-plă-
cut trai Româniului. Nu sunt buni şi nu sunt ieftin. Unii
mai scumpii treni la Tuchechia (?). Trebuie-me la Ro-
mânie duce şi mine. La (?) cumparat. Sunt ...


