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I. TEXTUL LITERAR

1. Textul literar – generalități:
– creaţie în versuri sau în proză;
– prezintă fapte, întâmplări, personaje, gânduri,
sentimente, idei prin intermediul unui limbaj artistic;
– trezeşte cititorului emoţii şi sentimente;
– creează un univers imaginar propriu scriitorului,
pornind de la realitate.

2. Textul narativ literar
a) Textul narativ literar în proză:
– o succesiune de întâmplări, petrecute într-o anumită ordine;
– accentul se pune pe cauza care stă la baza succesiunii întâmplărilor;
– presupune: narator, acţiune, personaje;
– predomină verbele.
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Naraţiune lineară:
– dă „iluzia realităţii”, pentru care mai important
e „a părea” decât „a fi”;
– respectă momentele subiectului şi fidelitatea faţă
de lumea dată, ca organizare, mod de construcţie
a mentalităţii.
Exemplu: textul „Vizită” (I.L. Caragiale)

Naraţiunea în ramă – actualizează două naraţiuni,
una fiind cuprinsă în cealaltă, povestitorul fiind narator şi personaj.
Exemple: „În mijlocul lupilor“ (V. Voiculescu);
„Hanu–Ancuţei“ (Mihail Sadoveanu).

b) Textul narativ literar în versuri:
– compoziţie alegorică în care, prin intermediul animalelor, plantelor sau obiectelor personificate,
sunt prezentate moravuri şi defecte omeneşti cu
scopul de a le face cunoscute şi de a le îndrepta;
– discursul narativ cuprinde două părți: întâmplarea propriu-zisă și morala;
– timpul și spațiul sunt vag precizate;
– personajele reprezintă tipuri umane.
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Exemplu: „Câinele şi căţelul“ (Gr. Alexandrescu)

3. Textul descriptiv literar
a) Textul descriptiv literar în versuri –
pastelul:
– termenul de „pastel” provine din limba franceză,
unde semnifică pictură cu creioane moi. De la
pictură în pastel, termenul s-a extins în literatură,
definind delicateţea unei descrieri lirice a unui
tablou din natură;
– eul liric este surprins în ipostaza unui contemplator al naturii, iar perspectiva eului liric poate
fi una obiectivă sau subiectivă;
– apelează la numeroase figuri de stil și imagini artistice;
– accentul este pus pe cromatica tabloului;
– are un scop estetic, acela de a delecta cititorul.
Exemplu: V. Alecsandri prin ciclul „Pasteluri“
b) Textul descriptiv literar în proză:
– înfăţişează trăsăturile caracteristice ale unui colţ
din natură, ale unui anumit lucru sau ale unei persoane;
– 11 –

– apelează

la figuri de stil și la imagini artistice;
un limbaj figurat;
– exprimă sentimentele celui care descrie;
– trezeşte sentimente, impresii, atitudini cititorului.
– foloseşte

Textul descriptiv literar în proză poate fi de tip portret sau de tip tablou:

PORTRET – descrierea personajelor:
a) MORAL – prezentarea trăsăturilor morale
b) FIZIC – prezentarea trăsăturilor fizice

TABLOU:
– descrierea lucrurilor, locurilor, animalelor, plantelor, descrierea de tip turistic-manual, descrierea
timpului.
Indiferent de lungimea sau natura descrierii,
aceasta presupune următoarele operaţiuni:
a) denumirea obiectului descrierii (întregul);
b) segmentarea întregului în părţi;
c) evidenţierea însuşirii întregului sau a părţii cuprinse în acesta;
d) situarea în timp (istoric/individual);
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e) situarea spaţială;
f) compararea, analogia cu alte obiecte;
g) întregul şi părţile sale pot fi reunite de-a lungul
sau la sfârşitul descrierii.

Aceste operaţiuni nu sunt obligatorii şi nici nu se
regăsesc neapărat în această ordine. Cel ce descrie
este liber în ordonarea şi accesarea acestora, în
funcţie de sensul descrierii, de efectul scontat.

4. Textul narativ-descriptiv:
– prezintă fapte sau evenimente în care sunt intercalate pasaje descriptive, ce au rolul de a prezenta un loc sau de a caracteriza un personaj.

5. Textul epic:
– sentimentele autorului sunt exprimate în mod indirect prin intermediul naratorului, al personajelor și al acțiunii;
– se remarcă prezența naratorului care poate fi:
l la persoana I – subiectiv;
l la persoana a III-a – obiectiv, omniscient (știe
totul despre personaje, ce se va întâmpla), care
– 13 –

prezintă întâmplările într-o manieră detașată,
neimplicată;
l martor – urmărește acțiunile cu detașare, știe
mai puțin decât personajul însuși (ex. „Întâmplarea făcu să fiu odată de față când intră un
țăran într-un magazin...”);
– prezența personajelor între care apar conflicte;
– prezența acțiunii care poate fi împărțită pe momentele subiectului (expozițiunea, intriga, desfășurarea acțiunii, punctul culminant și deznodământul);
– prezența indicilor spațio-temporali.
Exemple: „Popa Tanda” (I. Slavici), „Două loturi”
(I.L. Caragiale).

Textul epic de mare întindere prezintă o acțiune complexă, cu mai multe fire narative, la care
iau parte multe personaje, aflate într-o continuă
evoluție; reperele spațio-temporale sunt variate, iar
conflictele, puternice.
Exemplu: „Baltagul” (Mihail Sadoveanu)
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6. Textul liric:
– textul cel mai subiectiv care exprimă nemijlocit
sentimentele prin intermediul figurilor de stil și
al imaginilor artistice;
– prezența eului liric se face simțită prin mărcile
subiectivității – forme lexico-gramaticale de persoana I singular sau plural:
l pronume personale: eu, mie, îmi, mi, (pe)
mine, mă, m-, nouă, ne, ni;
l verbe: am văzut, am auzit, am simțit, privesc,
ascultam etc.;
l pronume/adjective pronominale posesive: (a)
mea, (al) meu, (ale) mele, (ai) mei, (ale) noastre etc.;
– are ca trăsătură dominantă subiectivitatea;
– expresivitatea limbajului este susținută de:
l preferința pentru cuvintele cu sens figurat/conotativ;
l prezența și varietatea figurilor de stil (epitet,
inversiune, personificare, metaforă, comparație, enumerație, repetiție, antiteză, asonanță,
aliterație), care sugerează imagini artistice surprinzătoare (vizuale, auditive, olfactive);
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l semnele de punctuație expresive (?), (!), (...);
– scopul redactării unui text liric este unul estetic,
delectând lectorul, producând în sufletul cititorului emoții estetice profunde;
– muzicalitatea versurilor este dată de prezența
elementelor de prozodie, în special rima și ritmul.
Exemplu: „Satiră Duhului meu“ (Gr. Alexandrescu)
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