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2.1. analiza principalelor componente de structură, de compoziţie și de limbaj specifi ce textului narativ;
2.4. folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere și de interpretare a textelor literare studiate;
1.2. receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise;
1.1. identifi carea particularităţilor și a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte;
1.4. redactarea unor compoziţii despre textele studiate și alcătuirea unor texte funcţionale sau a unor proiecte.

Literatură

Limbă și comunicare

Cuvinte-cheie

Competențe specifi ce

naraţiune, narator, personaj, perspectivă narativă, repere spaţio-temporale, confl ict, basm cult, fantastic, 
povestire, nuvelă, registre stilistice, stil direct, stil indirect, stil indirect liber, stil funcţional, cerere, proces-
verbal, CV, scrisoare de prezentare, e-mail, calităţile generale și particulare ale stilului, parataxă, hipotaxă

stil direct, stil indirect, stil indirect liber;
stilurile funcţionale adecvate situaţiei de comunicare;
limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj 
arhaic; argou, jargon;
**calităţile generale și particulare ale stilului;
**stilistica sintaxei (parataxa și hipotaxa)
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• Unitatea 1

10

1.   Imaginea de mai sus reprezintă o pictură naivă, 
termen cu care este denumită creaţia unor artiști care 
nu au frecventat școli de artă și care și-au elaborat o 
viziune și mijloace de expresie la nivel instinctiv. 

a. Discutaţi legătura dintre titlul tabloului și reprezen-
tare, referindu-vă la: cadrul spaţial și temporal; personaje 
(modul de grupare, atitudine, traiectoria privirii); senza-
ţia pe care o transmite tabloul. Ce observaţi? 

b. Explicaţi în ce fel limbajul plastic al picturii poate 
exprima ideea succesiunii evenimenţiale, caracteristică 
naraţiunii.

c. Propuneţi încă trei exemple de produse artistice 
nonliterare care se pot constitui în naraţiuni: benzi de-
senate, pantomimă, ... .

2.    Alegeţi dintre trăsăturile de mai jos pe cele care sunt 
specifi ce unui text narativ; discutaţi apoi dacă există 
caracteristici comune mai multor genuri literare (epic, 
liric, dramatic):

• relatează fapte, evenimente, întâmplări cu o anu-
mită semnifi caţie, puse pe seama unor personaje și 
povestite de un narator;

• text în care predomină subiectivitatea, exprimarea 
directă a sinelui; 

• structurarea textului în strofe și versuri;
• prezenţa personajelor – existenţe fi ctive, create după 

modelul realităţii sau plăsmuite de fantezia scriitorului;
• personajele textului comunică prin intermediul 

dialogului și al monologului, autorul neintervenind de-
cât în indicaţiile scenice (regizorale);

• eul creator își exprimă în mod nemijlocit stările 
sufl etești, emoţiile, reacţiile faţă de fenomenele lumii 
exterioare și faţă de propriile metamorfoze interioare;

PROZA NARATIVĂ

André Bauchant (1873–1958), Eveniment în sat, 1927, 
Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut (LaM), Franţa

I. INIŢIERE (înţelegere)
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