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I. CONCEPTE OPERAŢIONALE 

a. AUTORUL  
• Este persoana care scrie opera, el are o existenţă reală, iar nu-

mele său se află pe copertă. 

b. NARATORUL  
• Este vocea autorului în text, fără a se confunda însă cu autorul. 
• După gradul de implicare în text, poate fi: obiectiv (nu se 

implică în relatarea întâmplărilor şi nu exprimă opinii despre 
personaje) sau subiectiv (îşi exprimă propria opinie, este 
implicat în lumea fictivă). 

• Naratorul omniscient este acel narator care ştie totul despre 
personaje şi acţiune. 

• Se identifică trei viziuni narative: „din spate” (naratorul ştie 
mai multe lucruri decât personajele sale), „împreună cu” (nara-
torul ştie tot la fel de multe lucruri ca şi personajele, iar de cele 
mai multe ori personajul este şi narator), „din afară” (naratorul 
ştie mai puţine lucruri decât personajele). 

• Perspectiva narativă poate fi: externă (naratorul este obiectiv, 
nu îşi exprimă punctul de vedere, este detaşat), internă (se pre-
zintă gândurile personajelor, drama lor interioară) sau zero (se 
prezintă gândurile personajelor fără a se face intervenţii din par-
tea naratorului). 

• Naratorul la persoana I poate fi: personaj (este personaj prin-
cipal), martor (este personaj secundar) sau colportor (vorbeşte 
din auzite). 

c. PERSONAJELE / EROII  
• Sunt cei care participă, se implică în evenimentele prezentate; 

prezenţa lor este în strânsă legătură cu acţiunea şi conflictele. 
• În funcţie de importanţa lor în operă, personajele sunt: princi-

pale, secundare sau episodice. 
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• În funcţie de complexitatea caracterului lor, personajele sunt 
lineare sau complexe. 

• În funcţie de modul în care evoluează sau nu ca trăiri interioare 
sau ca formare a personalităţii, sunt: imobile/statice sau mo-
bile/dinamice. 

• Mijloacele de caracterizare: directă (de către narator, alte 
personaje sau autocaracterizare, prin indicaţiile scenice în genul 
dramatic) sau indirectă (prin fapte, comportament, limbaj, 
atitudine, gesturi etc.). 

d. EUL LIRIC  
• Este vocea poetului în text. 
• Este evidenţiat prin mărcile lexico-gramaticale ale eului liric: 

verbe la persoana I, pronume şi adjective pronominale la per-
soana I, forme verbale şi pronominale la persoana a II-a. 

• Ideile şi sentimentele se exprimă şi prin interjecţii, interogaţii şi 
exclamaţii retorice. 

• Arată viziunea autorului despre lume. 
• Dă subiectivitate şi originalitate textului. 

e. INDICII SPAŢIO-TEMPORALI  
• Indică locul şi timpul desfăşurării acţiunii; sunt importanţi în re-

alizarea verosimilităţii, a iluziei realităţii. 

f. FIGURILE DE STIL 
PERSONIFICAREA  
• Este figura de stil prin care sunt atribuite trăsături umane unor 

obiecte, unor necuvântătoare sau unor noţiuni abstracte. 
COMPARAŢIA 
• Figură de stil ce stabileşte o identitate între doi termeni, pe baza 

unor puncte comune, evidenţiind caracteristicile unuia dintre ei 
(A – comparat, B – comparant); 

• Asocierea celor doi termeni se face prin adverbe: ca, precum, 
cum etc. 
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ENUMERAŢIA 
• Figură de stil realizată prin înşiruirea unor termeni, aflaţi în 

relaţie de coordonare; 
• Sunt detaliate aspecte cu efect cumulativ, accentuând ideea 

centrală a textului sau trăirile autorului; 
• E prezentă mai ales în descrieri sau în texte ce aparţin stilului 
ştiinţific sau juridic-administrativ. 

REPETIŢIA 
• Constă în repetarea unor sunete, cuvinte, sintagme pentru a se 

obţine valori expresive; 
• Se insistă asupra unei idei; 
• La nivel fonetic, prin repetiţie se formează aliteraţia sau asonan-
ţa, la nivel sintactic se ajunge la crearea unui paralelism sintac-
tic (repetarea aceleiaşi structuri sintactice în cel puţin două 
versuri succesive). 

ALITERAŢIA 
• Constituie repetarea unei consoane/unui grup de consoane în 

unul sau mai multe versuri, pentru a crea muzicalitate şi pentru 
a obţine un efect onomatopeic. 

ASONANŢA 
• Constituie repetarea unei vocale accentuate în două sau mai multe 

cuvinte dintr-un vers pentru efecte expresive şi muzicalitate. 
ANTITEZA 
• Este forma de redare a unei dihotomii între două personaje, 

noţiuni, idei etc.; 
• Antiteza se realizează la nivelul unui vers, al unei strofe sau al 

întregii opere (vezi antiteza bine-rău din basme). 
HIPERBOLA 
• Este figura de stil prin care se exagerează trăsături ale unui 

obiect, ale unei fiinţe, ale unui fenomen etc. 
EPITETUL 
• Este figura de stil prin care se evidenţiază trăsături deosebite, 

prin intermediul unui adjectiv sau adverb ataşat unui alt cuvânt. 
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• Poate fi clasificat în funcţie de mai multe criterii: 
 în funcţie de numărul termenilor: simplu, dublu, triplu, multiplu; 
 în funcţie de valoarea morfologică: adjectival, adverbial, sub-

stantival (metaforic); 
 în funcţie de semantică: personificator, metaforic, cromatic, 

hiperbolic. 
METAFORA 
• Este o comparaţie subînţeleasă, fără elementul de comparaţie 

(ca, precum, ca şi); 
• Prin intermediul ei se trece de la sensul propriu al unui cuvânt la 

cel figurat, valorificând resursele sale expresive; 
• Poate fi implicită (apare numai termenul cu sensul figurat – 

„regina nopţii”, M. Eminescu) sau explicită (sunt prezenţi ambii 
termeni – „leoaică tânără, iubirea” – N. Stănescu). 

ALEGORIA 
• Se prezintă o idee abstractă prin intermediul unei suite de meta-

fore, comparaţii, personificări etc.; 
• În poemul „Luceafărul” de Mihai Eminescu se remarcă alegoria 

pe marginea condiţiei omului de geniu. 
OXIMORONUL 
• Asocierea a două elemente incompatibile, pentru a sublinia o 

idee („voluptatea morţii”, „suferinţă tu, dureros de dulce” – 
Mihai Eminescu). 

g. VERSIFICAŢIA 
VERSUL 
• Constituie o parte a unei strofe – mai exact, este un rând 

dintr-o poezie; 
• Versul liber nu respectă regulile clasice ale construcţiei textu-

lui, neavând rimă, ritm sau măsură; este preferat mai ales de 
poeţii moderni, contemporani. 

STROFA 
• Este formată din unul sau mai multe versuri (un vers – „Poeme 

într-un vers” de Ion Pillat; distih – două versuri; terţină/terţet – 
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LA
 45



72 

 

IV. POEZIA 

A. ROMANTISMUL  
 Apare ca reacţie la clasicism, la începutul secolului al XVIII-lea 

şi în secolul al XIX-lea, propagându-se cu repeziciune în 
Germania, Franţa şi Anglia. Printre cei mai cunoscuţi scriitori 
romantici se numără Novalis, Leopardi, Lamartine, de Vigny, 
Byron, Shelley, Heine. 

 Manifestul romantismului este „Prefaţa” lui Victor Hugo la 
drama Cromwell (1827). 

 În literatura română întâlnim o perioadă preromantică (Vasile 
Cîrlova, Ienăchiţă Văcărescu), urmată de perioada paşoptistă, 
dominată de Dacia literară şi de ideile promovate în „Intro-
ducţiune” (Ion Heliade-Rădulescu, Grigore Alexandrescu, 
Costache Negruzzi) şi în final romantismul autentic, profund 
reprezentat de Mihai Eminescu. 

 Romantismul respinge toate normele şi dogmele clasicismu-
lui, încurajând spontaneitatea, imaginaţia şi libertatea în 
creaţie. 

 Izvoarele de inspiraţie sunt istoria naţională, mitologia, fol-
clorul, natura, iubirea. 

 Se cultivă senzaţionalul, aventura, neobişnuitul, puterea senti-
mentelor în defavoarea raţiunii. 

 Se folosesc motive precum visul/reveria, cosmicul (luna, ste-
lele), vegetalul (codrul, arborele protector), zborul cosmic, 
înserarea, iar printre temele preferate se află istoria, natura, 
trecerea timpului, soarta schimbătoare, destinul omului de 
geniu, viaţa ca teatru. 

 Se cultivă antitezele: condiţia umană efemeră – eternitatea 
universului, om de geniu – om obişnuit, angelic – demonic. 

 Stările dominante sunt: tristeţea, melancolia, nostalgia, con-
templaţia, scepticismul, pesimismul. EDITURA PARALE
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 Personajele sunt excepţionale în situaţii excepţionale, fiind 
preferaţi eroi din categorii sociale extreme (rege, cerşetor, rob 
etc.) 

 Cultivă specii precum drama, nuvela istorică, meditaţia. 
 Pune în antiteză prezentul decăzut şi trecutul glorios, intenţia 

fiind una ironică, satirică uneori. 

Mihai Eminescu  
 

Etapele creaţiei eminesciene 
• Perioada încrederii în iubirea absolută („Dorinţa”, „Sara pe 

deal”, „Lacul”, „Crăiasa din poveşti”) 
 Iubirea este proiectată pe fundalul naturii feerice în care toate 

elementele universului sunt în armonie. Natura eminesciană 
adună motive universale precum luna, stelele, noaptea, 
înserarea, codrul, acvaticul, arborele protector. Idilele sunt 
proiectate în lumea satului şi presupun un anumit ceremonial: 
prezentarea cadrului natural umanizat, aşteptarea îndrăgosti-
tului, emoţia, întâlnirea de iubire proiectată în vis şi trezirea la 
realitate, prin conştientizarea imposibilităţii atingerii idealului. 
Cuplul eminescian este format din omul de geniu, în căutarea 
absolutului şi omul obişnuit, fata cu trăsături angelice (păr 
blond, ochi albaştri, pielea albă ca marmura). Visul de iubire 
reflectă aspiraţiile geniului care caută optimist o împlinire a 
iubirii perfecte, finalul aducând însă melancolia eşecului. 

• Perioada îndoielilor şi a scepticismului („Floare albastră”, 
„Luceafărul”) 

 Poetul crede în continuare în visul de iubire, dar intervine 
sentimentul neîmplinirii. Efectul este retragerea în solitudine 
şi respingerea lumii în care trăieşte. 

• Perioada dezamăgirii în dragoste şi a misoginismului („Pe 
lângă plopii fără soţ”, „Scrisorile”) 

 Cadrul natural feeric este înlocuit cu un spaţiu citadin trist, în 
care poetul nu se mai poate integra. Sunt accentuate stările de 
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pesimism, de suferinţă, femeia apare acum în ipostaza demo-
nică, e Dalila, vicleană, superficială, meschină, incapabilă să 
se ridice la nivelul aşteptărilor geniului. 

a. Floare albastră 
 Motivul florii albastre este cunoscut din literatura romantică 

germană, de la Novalis şi de la Goethe, fiind asociat cu abso-
lutul sau cu imaginea iubitei. În limbajul popular florii al-
bastre i se spune veronică. La Eminescu, floarea albastră se 
asociază cu nostalgia infinitului. 

 Filosofia lui Schopenhauer este sursă de inspiraţie prin anti-
teza dintre omul de geniu şi omul obişnuit. Cei doi formează 
un cuplu incompatibil, prin aspiraţiile lor diferite, în ciuda 
atracţiei contrariilor. 

 Omul de geniu – caută absolutul, idealul, este obiectiv, se 
detaşează de lume şi se retrage în ipostaza spectatorului. Este 
o fire meditativă, contemplativă, visătoare, un introvertit, soli-
tar, inadaptabil, nefericit, căci visează la nemurire prin creaţie. 
Are o inteligenţă ieşită din comun, are preocupări diverse 
(mitologie, istorie, filosofie, ştiinţe oculte), are o imaginaţie 
creativă. Se caracterizează prin pesimism, este sceptic, nemul-
ţumit de propria condiţie, dispreţuieşte superficialitatea socie-
tăţii şi se refugiază în singurătate.  
Prin antiteză, omul obişnuit este limitat ca aspiraţii, subiectiv, 
fire pragmatică, cu viziune realistă, extrovertit, sociabil, adapta-
bil, fericit în limitele omului obişnuit, optimist, se conformează 
regulilor sociale, nu e capabil să îşi depăşească condiţia umană. 

 Elemente romantice prezente în poezie: tema naturii (codrul, 
luna, izvoarele, înserarea), tema iubirii, visul, aspiraţia spre 
absolut, valorificarea elementelor de limbaj popular. 

 Se pot identifica mai multe secvenţe poetice: portretul omului 
de geniu, strofa de legătură prezentând reacţia omului supe-
rior la cuvintele iubitei, chemarea iubitei, despărţirea cuplului 
şi regretul omului de geniu. 
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 Se remarcă mărcile oralităţii: regionalisme şi forme populare, 
forme verbale şi pronominale la persoana I şi a II-a, inter-
jecţii, diminutivele, substantivele în vocativ şi verbele la 
imperativ. 

 Poezia este un monolog adresat. 
 Idealul omului de geniu este iubirea absolută. El nu se poate 

adapta la lumea în care trăieşte, nu poate accepta limitele unei 
existenţe obişnuite (motivul romantic al depărtării). Este 
visător, preocupat de istorie, de mitologie, încercând prin con-
templaţie să ajungă la tainele universului (piramidele ascund 
misterul morţii, câmpiile Asire trimit spre istorie, enumeraţia 
„Iar te-ai cufundat în stele,/ Şi în nori şi-n ceruri nalte” 
sugerează tocmai aspiraţia spre absolut). 

 Omul de geniu rămâne impasibil la chemarea iubitei, râsul şi 
tăcerea fiind un răspuns născut din înţelepciune. 

 Secvenţa a treia prezintă ritualul de iubire şi proiectarea în vis 
a iubirii ideale, aşa cum şi-o imaginează iubita. Cadrul natural 
este feeric, dominat de armonie – codrul veşnic, izvoarele 
personificate prin verbul „suspină”, trestia „lină”. Portretul 
iubitei este unul ce îmbină angelicul şi demonicul – metafora 
„păr de aur”, comparaţia „faţa roşie ca mărul” conturează por-
tretul angelic, în timp ce viclenia, firea ademenitoare, gestu-
rile jucăuşe trimit spre demonic. 

 Visul de iubire este proiectat în lumea satului, un loc ideal, 
protector al iubirii, departe de prejudecăţile societăţii. 

 Ultima secvenţă este reprezentată de melancolia eului liric, 
acesta conştientizând imposibilitatea iubirii. Repetarea în ex-
clamaţia retorică a metaforei „floare albastră” arată regretul şi 
melancolia eului liric, iar metafora „dulce minune” exprimă 
sentimentele puternice ale omului de geniu, în timp ce compa-
raţia „ca un stâlp eu stam în lună” arată decizia omului supe-
rior de a renunţa la ispita sentimentelor în favoarea aspiraţiilor 
spre absolut. 
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