A rdealul
Fragm entul din m anual este o descriere literara
deoarece in prim ul rând , N icolaie Balcescu foloseşte ca
m od de expunere descrierea zugrăvind un colt din natura
cu ce are el m ai caracteristic.
A utorul descrie:
• A şezarea geografica
• V arietatea form elor de relief si a faunei
• BogăŃia si frum useŃea acestui Ńinut exprim ându-si
patriotism ul profund de m ândrie ,de dragoste si de
adm iraŃie fata de A rdeal. N icolaie Balcescu reuşeşte sa
redea frum useŃea acestui Ńinut raportându-se la tarile
E uropene.
M odalitatea aleasa este gradarea, peisajul fiind privit
de sus in jos. D e la culm ile cea m ai înalta pana in
adâncuri.
N . B alcescu pleacă de la ideea ca aceasta tara este „
m andra si binecuvântata” după care începe descrierea.
A ceasta evidenŃiază frum useŃea A rdealului m ai
întâi printr-o im agine de ansam blu com parând acest
Ńinut cu un „m ăreŃ si întins palat cap-dopera de
arhitectura. Sunt sublinia unicitatea si m ăreŃia
locurilor descrise. A ici sunt adunate si aşezate cu

m ăiestrie toate frum useŃile care îm podobesc celelalte
Ńinuturi ale E uropei.
Im aginea de ansam blu este îm părŃite in părŃile ei
com ponente.
N . Balcescu înfăŃişează frum useŃea arcului
Carpatic hotarului înalt al A rdealului . D e lanŃul
m untos se distinge silueta a doua piram ide atât de
înalte piscurile sun acoperite de o perm anent diadem a
de ninsoare.
U rm ează dealurile caracterizate prin dublu epitet
înalte si frum oase si com parate cu nişte valuri
proptitoare.
Întreg peisajul este încântat prin diversificarea
coloritului m artie sa.
A tenŃia prozatorului este reŃinuta de câm piile
„arse si văruite” care am intesc de cetatea etern a
Italiei(Rom a).
A utorul aduce alte dovezi referitoare la
frum useŃea A rdealului deoarece aici stejari, barzi si
fagi trufaşi îşi înalta vârfurile lor pana in la cer.
A rdealului a fost binecuvântat si cu păm ânturi
atât de rodnici încât cine le străbate se afunda intr-o
„m are de grâu si porum b”.
D e la im aginea generala se trece la înfăŃişarea
elem entele de fauna si flora.
Căldurile m untoase cadrul natal specific pentru
ursul care se plim ba „ca un dom n stăpânitor” ,iar
câm piile m ănoase unde bizonul dorm itează alene.

A utorul prezintă bogăŃiile subsolului. E l precizează
ca aurul se vede pana la noroaiele drum urilor.
U ltim a parte a textului „astfel e tara A rdealului”
Constituie concluzia acestei descrieri. Cuvântul astfel
înlocuieşte adjectivul m ândru si binecuvântata din
prim a parte a textului trădând m ândria scriitorului de
a fi rom an.

