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CiornaCiornaCiornaCiorna    
(abordarea unei (abordarea unei (abordarea unei (abordarea unei opere epiceopere epiceopere epiceopere epice    întrîntrîntrîntr----un eseu argumentativ) un eseu argumentativ) un eseu argumentativ) un eseu argumentativ) ––––    tema şi vizitema şi vizitema şi vizitema şi viziuuuunea nea nea nea     

despre lume despre lume despre lume despre lume     

 
1. INTRODUCERE 

a) context - date despre autor/operă; 
 - geneză; 
 - încadrare în volum, perioadă de creaŃie, curent literar/cultural; 

b) ipoteza -  tipul operei (specie); 
 -  încadrare în curent literar; 

c) formularea argumentelor: 
- definiŃia speciei literare; 
- enumerarea trăsăturilor - speciei; 

- curentului literar în care se încadrează;  
2. CUPRINS – dezvoltarea argumentelor 

a) titlul operei - structură; 
 - semnificaŃie; 

b) tema operei; 
c) naratorul - tipul (exemple de verbe la persoanele I/a III-a/mărci ale implicării); 

- perspectiva narativă/viziunea/focalizarea; 
- discurs narativ - fir narativ/tehnici narative; 

- planuri narative; 
d) moduri de expunere: 

- naraŃiune 
- descriere 
- dialog/monolog 

 

e) structură de compoziŃie – (capitole/părŃi) 
- incipit 
- final 

f) mesaj/viziune – idei, concepŃii evidenŃiate de-a lungul prezentării ACłIUNII (orga-
nizate pe momentele subiectului) la care participă PERSONAJE al 
căror portret se evidenŃiază; 

ObservaŃii: a. uneori este suficientă prezentarea a două scene reprezentative; 
b. personajele sunt urmărite în evoluŃie, în relaŃie cu altele; 

 
ideile, concepŃiile valorifică: 

- trăsăturile speciei; 
- trăsăturile curentului în care se încadrează. 

 
3. ÎNCHEIERE 

a) opinia faŃă de tema operei/viziunea prezentată sau faŃă de o idee surprinsă; 
  

b) concluzii – reiau argumentele (trăsăturile) spre a întări ipoteza. 
 

 
 
 

roluri; 

relaŃia dintre ele; 
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CiornaCiornaCiornaCiorna    
(abordarea unei opere epice din perspectiva relaŃiei inc(abordarea unei opere epice din perspectiva relaŃiei inc(abordarea unei opere epice din perspectiva relaŃiei inc(abordarea unei opere epice din perspectiva relaŃiei inciiiipit/final)pit/final)pit/final)pit/final)    

 
 

1. INTRODUCERE 
a) context - date despre autor/operă; 

- geneză; 
- încadrare în volum, perioadă de creaŃie; 

b) ipoteza - tipul operei (specie); 
- încadrare în curent literar; 
- incipitul/finalul – elemente de structură care definesc simetria  

compoziŃională; 
c) formularea argumentelor: 

- definiŃia speciei literare; 
- enumerarea trăsăturilor  - speciei 

- curentului literar în care se încadrează; 
- definiŃia   incipitului 

finalului  
 
2. CUPRINS d dezvoltarea argumentelor 

a) titlul operei - structură; 
  - semnificaŃie; 

b) tema operei; 
c) naratorul (instanŃă a comunicării narative); 

- tipul; 
- perspectiva narativă/viziunea/focalizarea; 
- discurs narativ d tehnici narative; 

d) moduri de expunere - naraŃiune 
- descriere 
- dialog/monolog 

e) structură de compoziŃie 
A. incipit - exemplificare 

 - rol, funcŃii 
 - moduri de expunere folosite în realizare; 

*1 *2 a) descriere d funcŃia de detaliere a realităŃii – principiul 
„mimesis” (veridicitate, verosimil) 

(tehnica detaliului semnificativ); 
d funcŃia de anticipare  

(exemplificare – secvenŃe din firul 
epic care valorifică această funcŃie); 

*1 b) dialogul - protagonişti; 
- rol; 

*1 c) naraŃiunea - roluri. 
*Nota: 1) se adaptează în funcŃie de operă; astfel, în realizarea unui incipit, poate fi folosit doar 

un mod de expunere, se pot folosi două moduri combinate sau toate trei; 
2) cea mai mare incidenŃă o are folosirea descrierii; vezi: „Ion”, L. Rebreanu; „Morome-
Ńii”, M. Preda, „Hanu AncuŃei”, M. Sadoveanu, „Enigma Otiliei”, G. Călinescu. 
 

elemente de compoziŃie; 

roluri; 

relaŃia dintre ele; 
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B. final - exemplificare; 
- rol, funcŃii; 
- moduri de expunere folosite în realizare; 
- secvenŃa care anticipă finalul; 

 

C. relaŃia incipit/final - elemente comune/diferenŃiatoare; 
- rol. 

 
3. ÎNCHEIERE 
 

a) opinia faŃă de relaŃia incipit/final (care să evidenŃieze valoarea acestor concepte în 
structura de compoziŃie). 

b) concluzii – reiau argumentele pentru a întări ipoteza. 
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CiornaCiornaCiornaCiorna    
(abordarea unui personaj dintr(abordarea unui personaj dintr(abordarea unui personaj dintr(abordarea unui personaj dintr----o operă epică studiată; o operă epică studiată; o operă epică studiată; o operă epică studiată;     

urmărit în evoluŃie/relaŃie cu alte personaje) urmărit în evoluŃie/relaŃie cu alte personaje) urmărit în evoluŃie/relaŃie cu alte personaje) urmărit în evoluŃie/relaŃie cu alte personaje)     
eseu de caracterizareeseu de caracterizareeseu de caracterizareeseu de caracterizare    

 
 

1. INTRODUCERE 
a) context  - date despre autor/operă; 

- geneză; 
- încadrare în volum/perioadă de creaŃie/curent literar; 

b) ipoteza  - tipul personajului (în special după importanŃă), dar şi în funcŃie de alte  
criterii; 
- statutul (iniŃial/final); 

c) formularea argumentelor: 
- definiŃia tipului de personaj; 
- definirea caracterizării; 
- indicarea tipurilor de caracterizare: 

a) directă; 
b) indirectă 

a) directă – din perspectiva  naratorului; 
altor personaje; 
personajului însuşi  

(autocaracterizare); 
b) indirectă din întâmplările la care participă; fapte; 

din relaŃiile stabilite cu celelalte personaje 
(comportament, atitudine); 
din limbaj. 
 

2. CUPRINS – dezvoltarea argumentelor 
a) titlul operei - structură; 

- semnificaŃii (de foarte multe ori, titlul ilustrează valoarea de personaj 
eponim); 

b) tema operei; 
c) naratorul - tip (rolul omniscienŃei/omniprezenŃei prin raportare la personajul ales; 

exemplu de secvenŃe reprezentative); 
- perspectiva narativă/viziunea/focalizarea; 
- discursul narativ – tehnici narative. 

d) moduri de expunere – roluri (pe scurt); 
e) structură de compoziŃie 

- incipit/final  
- capitole/părŃi 

şi a  

generic. 

modalităŃilor de realizare: 
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     1) statutul iniŃial al personajului; 
f) scene reprezentative - pentru  
     2) statutul final; 

    - minimum două scene care, prin analiză, să marcheze: 
a) EVOLUłIA relaŃiei dintre 2 PERSONAJE (cel ales şi 

încă unul); 
b) 4 trăsături ale personajului*1) (evidenŃiate din scene re-

prezentative – selectate din orice moment al subiectului 
la care participă personajul) şi tipurile de caracteriza-
re/modalităŃile de realizare folosite. 

Nota *1) se va urmări: - realizarea portretului fizic/moral; 
  - evidenŃierea unor trăsături specifice unui tip de personaj, reprezentativ 

pentru un anumit curent literar/perioadă. 
 
3. ÎNCHEIERE 
 

a) opinia – faŃă de personaj/faŃă de felul în care evoluează relaŃia dintre cele două per-
sonaje alese. 

b) concluzii – reiau argumentele spre a întări ipoteza (trăsăturile evidenŃiate punctual 
pentru personajul ales îl pot încadra într-un tip uman). 
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Povestea lui HarapPovestea lui HarapPovestea lui HarapPovestea lui Harap----AlbAlbAlbAlb    
(basm cult)(basm cult)(basm cult)(basm cult)    

Ion Creangă 
 
 
Concepte operaŃionale: basm (cult), titlu, temă, motiv literar, narator obiectiv, moduri de 

expunere (naraŃiune, descriere, dialog), perspectiva narativă, viziune 
„din spate”/„dindărăt”, acŃiune (expoziŃiune, intrigă, desfăşurarea ac-
Ńiunii, punctul culminant, deznodământ), incipit, final, discurs narativ, 
secvenŃă narativă, înlănŃuire, fir epic, personaj, fabulos, oralitate, 
umor. 

 
1. INTRODUCERE 

a) context  1) date despre autor 
- Ion Creangă –  epoca marilor clasici alături de Eminescu, Caragiale, 

Slavici; 
- cunoscut ca prozator    „romanul” autobiografic „Amintiri din copilărie”; 

povestiri – „Soacra cu trei nurori”; 
poveşti – „Fata babei şi fata moşneagului”; 
nuvela – „Moş Nechifor CoŃcariul”; 
basme – „Dănilă Prepeleac”, „Povestea lui  

Harap-Alb”; 
2) date despre operă 

- a apărut în anul 1877, în Convorbiri literare; 
3) geneză – schema basmului popular modificată în funcŃie de propria  

viziune;  
b) ipoteza: basm cult; 
c) formularea argumentelor: 

1) definiŃia speciei (basm): 
- Specie a genului epic, în proză, de dimensiuni ample, cu numeroase persona-

je, purtătoare ale unor valori simbolice (binele şi răul), cu o acŃiune care im-
plică fabulosul şi care se finalizează cu triumful forŃelor binelui. 

- „O oglindire a vieŃii în moduri fabuloase”. 
- „Basmul este un gen vast, depăşind cu mult romanul, fiind mitologie, etică, 

ştiinŃă, observaŃie morală. Caracteristica lui este că eroii nu sunt numai oa-
meni, ci şi anumite fiinŃe himerice, animale […] Când dintr-o naraŃiune lip-
sesc aceşti eroi himerici, n-avem de-a face cu un basm.”  

(G. Călinescu, Estetica basmului) 
2) elemente prin care basmul cult se diferenŃiază de basmul popular: 

a) are autor cunoscut; 
b) este transmis pe cale scrisă (nu mai are caracter oral); 
c) spaŃiul desfăşurării acŃiunii este la fel de vag precizat ca în basmul popular, 

dar este mult mai vast; 
d) tiparul narativ respectă schema basmelor populare, dar ritmul alert al desfă-

şurării acŃiunii este întrerupt prin pasaje descriptive, ilustrative pentru arta 
narativă a lui Creangă (vezi portretul celor cinci personaje groteşti); 

e) fragmentele dialogate cu rol în: 
- individualizarea personajelor; 




