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Mai merge el cât merge çi când, la poalele unui codru,
numai iaca ce vede o dihanie de om, care se pârpãlea pe lângã
un foc de douãzeci çi patru de stânjini de lemne çi tot atunci
striga, cât îi lua gura, cã moare de frig. ªi-apoi, afarã de
aceasta, omul acela era ceva de spãriet; avea niçte urechi
clãpãuge çi niçte buzoaie groase çi dãbãlãzate. ªi când sufla cu
dânsele, cea de deasupra se rãsfrângea în sus peste scãfârlia
capului, iar cea de dedesubt atârna în jos, de-i acoperea pân-
tecele. ªi, ori pe ce se oprea suflarea lui, se punea promoroaca
mai groasã de-o palmã. Nu era chip sã te apropii de dânsul,
cã aça tremura de tare, de parcã-l zghihuia dracul. ªi dac-ar fi
tremurat numai el, ce þi-ar fi fost? Dar toatã suflarea çi fãptura
de prinprejur îi þineau hangul: vântul gemea ca un nebun,
copacii din pãdure se vãicãrau, petrele þipau, vreascurile
þiuiau çi chiar lemnele de pe foc pocneau de ger. Iarã veve-
riþele, gãvozdite una peste alta în scorburi de copaci, suflau în
unghii çi plângeau în pumni, blãstemându-çi ceasul în care
s-au nãscut. Mã rog, foc de ger era: ce sã vã spun mai mult!
Harap-Alb, numai o þârã cât a stat de s-a uitat, a fãcut þurþuri
la gurã çi, neputându-çi stãpâni râsul, zise cu mirare:

– Multe mai vede omul acesta cât trãieçte! Mãi tartorule,
nu mânca haram çi spune drept, tu eçti Gerilã! Açã-i cã
taci?... Tu trebuie sã fii, pentru cã çi focul îngheaþã lângã tine,
de arzuliu ce eçti.

– Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Gerilã tremurând,
dar, unde mergi, fãrã de mine n-ai sã poþi face nimica.

– Hai çi tu cu mine, dacã vrei, zise Harap-Alb; de-abia te-i
mai încãlzi mergând la drum, cãci nu e bine când stai locului.

Gerilã atunci se iè cu Harap-Alb çi pornesc împreunã. ªi
mergând ei o bucatã înainte, Harap-Alb vede altã drãcãrie çi
mai mare: o namilã de om mânca brazdele de pe urma a 24 de
pluguri çi tot atunci striga în gura mare cã crapã de foame.

– Ei, apoi sã nu bufneçti de râs? zise Harap-Alb. Mãi, mãi,
mãi! câ multe-þi mai vãd ochii! Pesemne c-aista-i Flãmânzilã,
foametea, sac fãrã fund sau cine mai çtie ce pricopsealã a fi,
de nu-l mai poate sãtura nici pãmântul.

– Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Flãmânzilã, dar, unde
mergeþi voi, fãrã de mine n-aveþi sã puteþi face nici o ispravã.

– Dacã-i aça, hai çi tu cu noi, zise Harap-Alb, cã doar 
n-am a te duce în spinare.

Flãmânzilã atunci se iè dupã Harap-Alb çi pornesc tustrei
înainte. ªi mai mergând ei o postatã, numai iaca Harap-Alb
vede altã minunãþie çi mai mare: o arãtare de om bãuse apa
de la 24 de iazuri çi o gârlã pe care umblau numai 500 de mori
çi tot atunci striga în gura mare cã se usucã de sete.

– Mãi, da’ al dracului onànie de om e çi acesta! zise
Harap-Alb. Grozav burdãhan çi nesãþios gâtlej, de nu pot sã-i
potoleascã setea nici izvoarele pãmântului; mare ghiol de apã
trebuie sã fie în maþele lui! Se vede cã acesta-i prãpãdenia
apelor, vestitul Setilã, fiul Secetei, nãscut în zodia rãþelor çi
împodobit cu darul suptului.

„„OOGGLLIINNDDIIRREE  AA  VVIIEE}}IIII  ÎÎNN  MMOODDUURRII  FFAABBUULLOOAASSEE””

Ion Creangã
(1839-1889)

Povestea lui Harap-Alb
(fragmente)

TEXTUL NARATIV. ÎN}ELEGERE {I RECEPTARE



– Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Setilã, cãruia începu
a-i þâçni apa pe nãri çi pe urechi, ca pe niçte lãptoace de mori,
dar, unde vã duceþi voi, fãrã de mine degeaba vã duceþi.

– Hai çi tu cu noi, dacã vrei, zise Harap-Alb; de-abia nu
te-i mai linciuri atâta în cele ape, îi scãpa de blãstemul
broaçtelor çi-i da rãgaz morilor sã umble, cã destul þi-ai fãcut
mendrele pãnã acum. Ce, Doamne iartã-mã, îi face broaçte
în pântece de atâta apã!

Setilã atunci se iè dupã Harap-Alb çi pornesc tuspatru
înainte. ªi mai mergând ei o bucatã, numai iaca ce vede
Harap-Alb altã minunãþie çi mai minunatã: o schimono-
siturã de om avea în frunte numai un ochiu, mare cât o sitã,
çi, când îl deschidea, nu vedea nimica; da chior peste ce
apuca. Iarã când îl þinea închis, dar fie zi, dar fie noapte,
spunea cã vede cu dânsul çi în mãruntaiele pãmântului. [...]

Harap-Alb atunci se bate cu mâna peste gurã çi zice:
– Doamne fereçte de omul nebun, cã tare-i de jãlit, sãrma-

nul! Pe de-o parte îþi vine a râde çi pe de alta îþi vine a-l plânge.
Dar se vede cã aça l-a lãsat Dumnezeu. Poate cã acesta-i vesti-
tul Ochilã, frate cu Orbilã, vãr primare cu Chiorilã, nepot de
sorã lui Pândilã, din sat de la Chitilã, peste drum de Nimerilã.
Ori din târg de la Sã-l-caþi, megieç cu Cãutaþi  çi de urmã 
nu-i mai daþi. Mã rog, unu-i Ochilã pe faþa pãmântului, care
vede toate çi pe toþi altfel de cum vede lumea cealaltã; numai
pe sine nu se vede cât e de frumuçel. Parcã-i un boþ, chilimboþ
boþit, în frunte cu un ochiu, numai sã nu fie de diochiu!

– Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zise atunci Ochilã, uitându-se
închiorchioçat, dar, unde te duci, fãrã de mine rãu are sã-þi
cadã. Fata împãratului Roç nu se capãtã aça de lesne cum
crezi tu. Din gardul Oancei þi-a da-o împãratul, dacã n-oiu fi
çi eu pe-acolo.

– Hai çi tu cu noi, dacã vrei, zise Harap-Alb, cã doar 
n-avem a te duce de mânã, ca pe un orb.

Ochilã atunci se iè çi el dupã Harap-Alb çi pornesc 
tuscinci înainte. ªi mai mergând ei o bucatã, numai iaca ce
vede Harap-Alb altã bâzdâganie çi mai çi: o pocitanie de om
umbla cu arcul dupã vânat paseri. ª-apoi, chitiþi cã numai în
arc se închia tot meçteçugul çi puterea omului aceluia? æi-ai
gãsit! Avea un meçteçug mai drãcos çi o putere mai pe sus
decât îçi poate dracul închipui: când voia, aça se lãþea de
tare, de cuprindea pãmântul în braþe. ªi altã datã, aça se deçira
çi se lungea de grozav, de ajungea cu mâna la lunã, la stele, la
soare çi cât voia de sus. ªi dacã se întâmpla sã nu nimereascã
paserile cu sãgeata, ele tot nu scãpau de dânsul; þi le prindea
cu mâna din zbor, le rãsucea gâtul cu ciudã çi apoi le mânca
aça, crude, cu pene cu tot. Chiar atunci avea un vrav de
paseri dinainte çi ospãta dintr-însele cu lãcomie, ca un vultan
hãmisit. Harap-Alb, cuprins de mirare, zise:

– Dar oare pe acesta cum mama dracului l-a mai chemând?!

– Zi-i pe nume, sã þi-l spun, rãspunse atunci Ochilã, zâm-
bind pe sub musteþe.

– Dar te mai duce capul ca sã-l botezi? Sã-i zici Pãsãrilã...
nu greçeçti; sã-i zici Lãþilã... nici atâta;    sã-i zici Lungilã...
asemene; sã-i zici Pãsãri-Lãþi-Lungilã mi se pare cã e mai
potrivit cu nãravul çi apucãturile lui, zise Harap-Alb,
înduioçat de mila bietelor paseri. Se vede cã acesta-i vestitul
Pãsãri-Lãþi-Lungilã, fiul sãgetãtorului çi nepotul arcaçului;
brâul pãmântului çi scara ceriului; ciuma zburãtoarelor çi
spaima oamenilor, cã altfel nu te pricepi cum sã-i mai zici.

– Râzi tu de mine, râzi, Harap-Alb, zise atunci 
Pãsãri-Lãþi-Lungilã, dar mai bine ar fi sã râzi de tine, cãci nu
çtii ce pãcat te paçte. Chiteçti cã fata împãratului Roç numai
aça se capãtã? Poate n-ai çtiinþã ce vidmã de fatã e aceea:
când vrè, se face pasere mãiastrã, îþi aratã coada, çi ie-i urma
dacã poþi! De n-a fi çi unul ca mine pe-acolo, degeaba vã mai
bateþi picioarele ducându-vã.

– Hai çi tu cu noi, dacã vrei, zise atunci Harap-Alb; de-abia
mi-i lua pe Gerilã de þuluc çi l-îi purta cu nasul pe la soare,
doar s-a încãlzi câtuçi decât çi n-a mai clãnþãni atâta din
mãsele, ca un cocostârc de cei bãtrânicioçi, cã parcã mã
strânge în spate când îl vãd aça. [...]

Amu Harap-Alb çi cu ai sãi mai merg ei cât merg çi, într-o
târzie vreme, ajung la împãrãþie, Dumnezeu sã ne þie, ca cuvân-
tul din poveste, înainte mult mai este. ªi cum ajung, o datã
întrã în ogradã, tusçase, Harap-Alb înainte çi ceilalþi în urmã,
care de care mai chipos çi mai îmbrãcat, de se târâiau aþele çi
curgeau oghelele dupã dânçii, parcã era oastea lui Papuc Hogea
Hogegarul. ªi atunci, Harap-Alb se çi înfãþiçazã înaintea
împãratului Roç, spunându-i de unde, cum, cine çi pentru ce
anume au venit. Împãratului i-a fost de-a mirarea, vãzând cã
niçte golani au asemenea îndrãznealã, de vin cu neruçinare 
sã-i cearã fata, fie din partea oricui ar fi. Dar, nevoind a le stri-
ca inima, nu le spune nici da, nici ba, ci le dã rãspuns ca sã
rãmâie peste noapte acolo, çi pãnã mâne dimineaþã s-a mai
gândi el ce trebuie sã facã... ªi pe altã parte, împãratul o datã
cheamã în tainã pe un credincios al sãu çi dã poruncã sã-i culce
în casa cea de aramã înfocatã, ca sã doarmã pentru veçnicie,
dupã cum pãþise çi alþi peþitori, poate mai ceva decât aceçtia.

Atunci credinciosul împãratului se duce rãpede çi dã foc
casei celei de aramã pe dedesupt, cu 24 de stânjini de lemne,
de se face casa roçã cum e jãraticul. Apoi, cum însereazã, vine
çi pofteçte pe oaspeþi la culcare. Gerilã atunci, nãzdrãvan cum
era el, cheamã pe tovarãçii sãi deoparte çi le zice încetiçor:

– Mãi, nu cumva sã vã împingã Mititelul sã întraþi înaintea
mea unde ne-a duce omul þapului celui roç, cã nu mai ajungeþi
sã vedeþi ziua de mâne. Doar unu-i împãratul Roç, vestit prin
meleagurile aceste pentru bunãtatea lui cea nepomenitã çi
milostivirea lui cea neauzitã. Îl çtiu eu cât e de primitor çi de
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Sub raportul viziunii epice atât de originale, al bogãþiei
imagistice ºi al diversitãþii stilistice, Povestea lui Harap-Alb
reprezintã un moment de apogeu în creaþia artisticã a lui Ion
Creangã.

Publicat în revista Convorbiri literare în numãrul din
1 septembrie 1877, basmul cult Povestea lui Harap-Alb con-
firmã existenþa unui fenomen original de sintetizare a compo-
nentelor esenþiale ale literaturii române, a potenþialului
expresiv al limbii. 

Ideea va fi consolidatã de afirmaþia lui Tudor Vianu, dupã
care „în Ion Creangã poporul a devenit artist suveran”. El nu e
un simplu rapsod popular, ci „unul din cei mai desãvârºiþi artiºti
literari români”.

Episoadele basmului se înlãnþuie armonios într-un tot uni-
tar, cu o compoziþie clarã ºi fireascã. Fabulosul se împleteºte
cu realul, eliminându-se aproape complet miraculosul ºi irea-
litatea atât de prezente în basme. Permanent, autorul evocã o
lume þãrãneascã autenticã, dându-i o tentã picturalã de fabu-
los popular, stilizând-o cu mijloacele proprii basmului.

Ca desfãºurare a evenimentelor, Povestea lui Harap-Alb
reprezintã în proporþii de epopee istoria unor probe de curaj
pe care trebuie sã le treacã un tânãr pentru a izbândi în viaþã. 

Construit pe schema unui roman cavaleresc medieval, bas-
mul Povestea lui Harap Alb se înfãþiºeazã astfel ca o naraþiune
obiectivã, dominant epicã, în care accentul cade pe întâm-
plãrile eroului (istoria maturizãrii unui tânãr). „Eroul trebuie sã

ajungã împãrat, pe treapta plenitudinii sale umane, nu înainte
de a dovedi cã a acumulat destulã experienþã de viaþã. Aceasta
nu se dobândeºte pe cãi netede, ci mai degrabã parcurge un
traseu cu denivelãri tensionate.” (Constantin Trandafir)

Peripeþiile eroilor, drumurile lor sunt lecþii fundamentale
de viaþã, în urma cãrora ies edificaþi, proiectaþi calitativ pe o
orbitã superioarã a devenirii lor. 

Întâmplãrile lui Harap-Alb sunt tot atâtea „explorãri în
lumea misterului existenþial, pe care eroul ºi-l însuºeºte treptat,
o datã cu depãºirea fiecãrui stadiu cucerit”. (Marin Mincu)

Profund cunoscãtor al folclorului nostru ºi neîntrecut pânã
astãzi în ordinea adâncimii interpretative a literaturii popu-
lare, Creangã nu se prezintã în ipostaza unui culegãtor de fol-
clor sau prelucrãtor de poveºti populare, în felul lui Slavici, de
exemplu. El este, înainte de toate, un artist care oferã poves-
tirii o aureolã inefabilã, devenind, cum susþine G. Cãlinescu,
„un mare prozator”. Adânc original în lucrãrile sale, Creangã
dovedeºte o bunã cunoaºtere a creaþiei populare, a realitãþilor
þãrãneºti. Autorul lui Harap-Alb reprezintã scriitorul care a
trãit permanent ca un „rural autentic” (Tudor Vianu), a înþe-
les întregul spectacol feeric al lumii ºi l-a interpretat aºa cum
numai marii artiºti sunt capabili s-o facã. Din opera lui se
desprinde o înþelepciune þãrãneascã asupra lumii, convins
fiind de unele inconveniente ale perfecþiunii omeneºti, pe care
însã le priveºte din douã perspective (real ºi fantastic) ºi prin
douã forme de observaþie, umorul ºi ironia. 

Consideraþii generale

darnic la spatele altora. Numai de nu i-ar muri mulþi înainte!
sã trãiascã trei zile cu cea de-alaltaieri! D-apoi fetiçoara lui; a
zis dracul çi s-a fãcut: bucãþicã ruptã tatã-sãu în picioare, ba
încã çi mai çi. Vorba ceea: „Capra sare masa, çi iada sare casa.“
Dar las’cã ç-au gãsit ei omul. De nu le-oiu veni eu de hac în
astã noapte, nici mama dracului nu le mai vine! [...]

ªi odatã pornesc ei, teleap, teleap, teleap! ªi, cum ajung
în dreptul uçei, se opresc puþin. Atunci Gerilã suflã de trei ori
cu buziçoarele sale cele iscusite çi casa rãmâne nici fierbinte,
nici rece, cum e mai bine de dormit într-însa. Apoi întrã cu
toþii înlãuntru, se tologeçte care unde apucã, çi tac mã
cheamã. Iarã credinciosul împãratului, încuind uça pe dinafarã
cu rãpegiune, le zice cu rãutate:

– Las’, cã v-am gãsit eu ac de cojoc! De-acum dormiþi,
dormire-aþi somnul cel de veci, cã v-am açternut eu bine! Vã
veþi face voi scrum pãnã mâne-dimineaþã.

Apoi îi lasã çi el se duce ’n treaba lui. Dar Harap-Alb çi cu
ai sãi nici nu bindiseau de asta; ei, cum au dat de cãlduricã,
pe loc li s-au muiet ciolanele çi au început a se întinde çi a se
hârjoni în ciuda fetei împãratului Roç. Ba încã Gerilã se întin-
dea de cãldurã, de-i treceau genunchele de gurã. ªi hojma
morocãnea pe ceilalþi, zicând:

– Numai din pricina voastrã am rãcit casa; cãci pentru
mine era numai bunã, cum era. Dar aça pãþeçti dacã te iei cu
niçte bicisnici. Las’, cã v-a mai pãli el berechetul acesta de
altã datã! ªtii cã are haz çi asta? Voi sã vã lãfãiþi çi sã huzuriþi
de cãldurã, iarã eu sã crãp de frig. 

(Ion Creangã, Poveºti, amintiri, povestiri. Ed. îngrijitã ºi repere
istorico-literare alcãtuite de Iorgu Iordan ºi Elisabeta Brâncuº,
Ed. Minerva, Bucureºti, 1978, Patrimoniu)
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Proza narativã (I)
Caracteristicile prozei epice la nivelul textului

1. Timpul ºi spaþiul: exprimã ordinea ºi durata eveni-
mentelor; localizeazã acþiunea; pot avea valoare simbolicã.

2. Subiectul („acþiunea”): întreaga succesiune a faptelor ºi
întâmplãrilor care formeazã conþinutul operei literare; pre-
supune existenþa unei singure acþiuni sau a mai multor acþiuni.

Dupã locul pe care îl ocupã: 
a) conflict principal; 
b) conflict secundar.

Dupã planul în care are loc:
a) conflict interior (psihologic): în sufletul unui personaj; 
b) conflict exterior: antreneazã douã sau mai multe personaje

prin opoziþii în plan erotic, familial, social, politic, spiritual etc.
Conflictul se bifurcã, devenind: a) major; b)  secundar,

intensificând dramatismul operei literare.
Structuratã pe episoade, acþiunea din Povestea lui

Harap-Alb respectã schemele epicii populare.

Cadrul subiectiv:
timpul ºi spaþiul întâmplãrii 

1. Relataþi subiectul operei literare Povestea lui Harap-Alb
de Ion Creangã.

2. Menþionaþi spaþiul în care se petrece acþiunea din
Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangã, insistând asupra
semnificaþiei acestei coordonate simbolice.

3. Demonstraþi, cu exemple din text, valoarea simbolicã
a indiciilor privind timpul.

4. Povestea lui Harap-Alb evocã o lume autentic ruralã,
cãreia autorul îi oferã o tentã picturalã de facturã popularã.

Selectaþi din basmul Povestea lui Harap-Alb elementele ce
creeazã lumea autentic þãrãneascã, aspecte în mãsurã sã
completeze imaginea universului rural din Amintiri din
copilãrie.

5. „Nu existã nici un basm în care elementele pur fantas-
tice sã aparã izolat. În mod aproape constant, acþiunea «bas-
melor» se declanºeazã într-un cadru real ºi reclamã împrejurãri
verosimile.” (Constantin Noica)

Argumentaþi, cu elemente din text, natura realã sau fan-
tasticã a spaþiului în care se petrece acþiunea din fiecare
secvenþã.

TEXT ªI INTERPRETARE

Ilustraþie de Walter Riess

În structura subiectului se pot identifica mai multe
momente principale:

a) Expoziþiunea: partea de început a acþiunii, în care
se precizeazã locul, timpul ºi împrejurãrile în care se
desfãºoarã subiectul.

b) Intriga: momentul în care se declanºeazã conflictul
principal al operei literare epice ºi în care acþiunea capãtã
o anume direcþie.

c) Desfãºurarea acþiunii: totalitatea întâmplãrilor ºi
evenimentelor care formeazã succesiunea epicã imagi-
natã de scriitor.

d) Punctul culminant: momentul în care tensiunea
creatã între personajele operei atinge pragul cel mai înalt.

e) Deznodãmântul: finalul acþiunii, soluþia pe care o
oferã autorul pentru rezolvarea conflictului declanºat
prin intrigã.

f) Conflictul: elementul esenþial care determinã
desfãºurarea acþiunii; constã în opoziþia, dezacordul din-
tre douã sau mai multe personaje sau în tendinþele con-
tradictorii ale aceluiaºi individ. Este declanºat prin intrigã
ºi soluþionat prin deznodãmânt.



Genul epic
Structuri ºi organizãri specifice 

Genul literar. Concept fundamental al teoriei literare,
denumind un anumit tip de creaþie în prozã sau versuri care
asociazã operele literare pe baza elementelor comune de:

a) structurã; 
b) tehnicã artisticã; 
c) reflectare a poziþiei autorului.
Se disting trei genuri literare: epic, liric ºi dramatic.
Genul epic prezintã indirect, subiectiv sau obiectiv, pozi-

þia autorului prin nararea acþiunilor unor personaje.
Genul epic include totalitatea literaturii de tip narativ,

având ca moduri de expunere dominante naraþiunea ºi
descrierea, dar ºi  dialogul sau monologul.

Modurile de expunere: mijloace prin care scriitorul
comunicã viziunea sa asupra lumii, trãirile ºi sentimentele
sale în faþa realitãþii umane ºi naturale.

În funcþie de scopul reprezentãrii, se disting trei moduri
de expunere: 

1) descrierea — axatã pe imagine (vizualã, auditivã etc.); 
2) naraþiunea — concentratã pe fapte, evenimente, întâm-

plãri; 
3) dialogul — centrat pe vorbire.

Modurile de expunere sunt asociate, de regulã, genu-
rilor literare. Descrierea corespunde genului liric, naraþiunea
celui epic, iar dialogul genului dramatic.

Modurile de expunere pot coexista în cadrul uneia ºi
aceleiaºi opere, apartenenþa la gen fiind marcatã de ponderea
unuia sau a altuia dintre moduri, ca ºi de alte considerente
de conþinut sau formale.

Naraþiunea este un tip de text care înfãþiºeazã acþiuni
reale/fictive atribuite unor personaje ºi relatate de un narator. 

Construcþia subiectului 

1. Delimitaþi pe episoade distincte acþiunea din Povestea
lui Harap-Alb de Ion Creangã. Aveþi în vedere, în acest sens,
urmãtoarele pãrþi ale naraþiunii:

proba curajului celor trei feciori de împãrat ºi plecarea celui
mai mic dintre fraþi spre împãrãþia unchiului sãu; întâlnirea cu
Spânul; sosirea la curtea lui Verde-Împãrat; episodul cu
sãlãþile din grãdina ursului; confruntarea cu cerbul înstelat; 

plecarea spre împãrãþia lui Roº-Împãrat; întâlnirea cu cei
cinci nãzdrãvani; supunerea eroului la cele ºase probe ºi
cucerirea fetei de împãrat; reîntoarcerea la Verde-Împãrat; 

pedepsirea vicleanului trãdãtor; nunta celor doi tineri.
2. Numiþi întâmplarea care reprezintã intriga operei lite-

rare Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangã.
3. Precizaþi natura conflictului dintre urmãtoarele serii de

personaje:
a) împãrat ºi fiii sãi;
b) Spân ºi Harap-Alb;
c) grupul lui Harap-Alb ºi împãratul Roº.
4. Evidenþiaþi natura moralã a conflictelor existente.
5. Comentaþi deznodãmântul, insistând asupra semnifi-

caþiei acestuia în scenariul naraþiunii Povestea lui Harap-Alb
de Ion Creangã.

6. Desprindeþi mesajul pe care îl sugereazã aceastã naraþi-
une.

7. Precizaþi ºi comentaþi atitudinea naratorului faþã de
evenimente.

8. Demonstraþi, într-o compunere de maximum o paginã,
cã opera literarã studiatã aparþine genului epic.

Acþiune ºi semnificaþie 

1. Comentaþi semnificaþia simbolicã a probelor la 
care împãratul Roº îl supune pe Harap-Alb (e gãzduit în casa-
de-aramã; i se cere sã înghitã 12 harabale de pâine, 
12 ialoviþe fripte ºi 12 buþi pline cu vin; este solicitat sã aleagã
o mierþã de mac de una de nisip; i se cere sã o pãzeascã pe fata
împãratului, iar apoi sã o deosebeascã de fata adoptivã).

2. Susþineþi, într-o dezbatere, cã basmul Povestea lui
Harap-Alb conþine un scenariu al iniþierii eroului în scopul
purificãrii morale (Vasile Lovinescu), spre înþelegerea ma-
rilor sensuri ale existenþei. Numiþi ºi alte basme în care
feciorul de împãrat este nevoit sã porneascã la drum, fiind
supus unei serii întregi de încercãri.

popular:

cult:

oral:

scris: Cãrþile populare
(Alexandria, Esopia)

A. în versuri
– balada
—legenda

B. în prozã
– basmul
– legenda
– snoava

a) în versuri
– fabula
– poemul
– epopeea

b) în prozã
– schiþa
– povestirea
– nuvela
– romanul

reprezintã
surse pentru
literatura 
cultãE

P
I
C
U
L 
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Proza fantasticã (I) 

• Fantasticul este un produs al fanteziei ca principiu de
creaþie, opus mimesis-ului. În basme, fantasticul este de tip
miraculos. Fiinþele ºi obiectele au caracteristici supranaturale.
Legile naturale sunt încãlcate, spaþiul ºi timpul funcþioneazã
dupã alte principii decât cele cunoscute în realitate.

• În basmul popular, fantasticul este antropomorfizat; per-
sonajele fabuloase, supranaturale, se comportã în general ca
oamenii, însã umanizarea lor este convenþionalã.

• În literatura cultã, fantasticul este adaptat estetic. 
Aceastã particularitate a fantasticului se numeºte

localizarea fantasticului.
Dominatã de imaginaþie, ireal, straniu ºi insolit, proza

fantasticã respinge sau contrazice explicaþiile, motivaþiile sau
întreaga logicã a realului.

Proza fantasticã se distinge în categoria creaþiilor lite-
rare epice prin posibilitatea de a crea universuri ale posibi-
lului nelimitat, prin ruptura faþã de:

a) realitate ºi raþional;
b) timpul cronologic (în succesiunea: trecut, prezent ºi viitor);
c) spaþiul real, concret, localizabil.
• Proza fantasticã poate dezvolta sau asocia elemente

prin care se depãºesc limitele realului (supranaturale ºi mira-
culoase) sau se deformeazã realul (fabuloase). Aceste ele-
mente specifice se pot manifesta la toate nivelurile textului:

a) teme ºi motive: cãlãtoria (dincolo de limite: în gând, în
rai sau în iad etc.);

b) acþiuni ºi personaje (sfinþi; draci veniþi pe pãmânt; fiinþe
himerice, animale/obiecte personificate).

Proza fantasticã are în literatura românã o bogatã
tradiþie, atât în literatura cultã, cât ºi în literatura popularã.

• Fantastic (lat. phantasma = „fantomã”, „plãsmuire”).
Fenomene, întâmplãri create ºi plãsmuite de imaginaþie, care
nu pot exista ca atare în realitate; fantezie (imaginaþie cre-
atoare). 

• Miraculos. Produs printr-un miracol; uluitor; tota-
litatea elementelor supranaturale din basme ºi legende. 

• Supranaturalul. Care pare mai presus de forþele ºi legile
naturii; în afara naturii, a lumii reale; miraculos, fantastic.

Elemente fantastice
Semnificaþiile simbolice ale basmului 

1. Demonstraþi, prin cel puþin trei argumente, cã Povestea
lui Harap-Alb este un text de ficþiune.

2. Organizaþi o dezbatere în care sã demonstraþi prin ce
se deosebeºte textul studiat de un text obiºnuit în prozã.

3. Selectaþi din naraþiunea Povestea lui Harap-Alb cel
puþin câte douã întâmplãri reale ºi fantastice.

4. Identificaþi, în fragmentele reproduse în manual, 
personajele care reprezintã forþele binelui ºi forþele rãului.

5. Identificaþi în basm fiinþele cu însuºiri supranaturale ºi
animalele sau pãsãrile care îl ajutã pe erou.

6. Povestiþi, pe scurt, o întâmplare prin care un personaj
din basmul Povestea lui Harap-Alb îºi dovedeºte calitãþile
supranaturale.

7. Evidenþiaþi însuºirile prin care eroul îºi evidenþiazã 
caracterul de excepþie.

8. Selectaþi, din structura basmului Povestea lui Harap-Alb,
elementele prin care se contureazã o altfel de lume decât cea
realã, obiºnuitã.

9. Recitiþi începutul basmului Povestea lui Harap-Alb.
Transcrieþi pe caietele de clasã formula iniþialã. Daþi exemple
de alte tipuri de formule întâlnite de voi în basmele studiate
(formule mediane ºi formule finale sau de încheiere).

Viziunea fantasticã 

1. Elaboraþi o compunere în care sã argumentaþi cum de
este posibil ca Harap-Alb sã învingã în toate încercãrile la
care a fost supus.

2. Descoperiþi, în textul literar Povestea lui Harap-Alb,
fragmente de text din care sã rezulte cã, în viziunea popularã,
omul dobândeºte, din confruntarea cu complicaþiile vieþii, o
scarã a valorilor umane.

3. Selectaþi, din Povestea lui Harap-Alb, scenele ce se defi-
nesc prin spectaculozitate ºi sunt menite sã ilustreze materia
propriu-zisã a basmului (deghizãri, travestiuri, mãºti, schimbãri
de roluri). De exemplu: craiul se îmbracã în piele de urs,
Spânul apare de trei ori în calea crãiºorului ºi tot de atâtea
ori cu o altã înfãþiºare, fata de împãrat se transformã în
pasãre. 

4. Povestiþi cel puþin douã dintre întâmplãrile ale cãror eroi
sunt cei cinci „monºtri simpatici” (G. Cãlinescu).

5. Demonstraþi cã acest text aparþine prozei narative fan-
tastice.
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Personajul literar (I) 

• Personajul (fr. personage, lat. persona = rol, mascã de
teatru, actor) este fiinþa ori elementul personificat implicat
direct ca „actor” în desfãºurarea întâmplãrilor relatate într-o
operã literarã; reflectã (indirect) poziþia autorului.

Personajele pot fi încadrate tipologic:
a) Dupã locul pe care îl ocupã în structura generalã a

operei, sunt cunoscute urmãtoarele personaje: • principale
(eroi, protagoniºti); • secundare; • episodice.

b) Din punctul de vedere al raporturilor cu realitatea, întâl-
nim personaje: • fantastice (valoarea reliefãrii supranaturale); 
• legendare (valoare mitizantã); • istorice (valoare evocatoare;
cu existenþã istoricã evocatoare); • alegorice (valoare simbolicã).

c) Dupã modul în care sunt constituite, se disting perso-
naje: • individuale; • colective; • pozitive; • negative.

d) Din punctul de vedere al complexitãþii se disting: 
• caractere (construite pe o singurã trãsãturã psihologicã; au
valoare general-umanã ºi atemporalã); • tipuri (personaje
complexe, care asociazã trãsãturile individuale cu caracterele
specifice clasei/categoriei sociale cãreia îi aparþin); sunt strict
încadrate în timp/spaþiu.

e) Din punctul de vedere al relaþiilor dintre ele, perso-
najele sunt: • antagoniste; • complementare.

Personajul antagonist este construit prin antitezã faþã de per-
sonajul principal sau faþã de alte personaje. 

Personajele
Protagonist ºi antagonist 

1. Grupaþi pe serii (principale, secundare ºi episodice)
personajele din opera literarã Povestea lui Harap-Alb, evi-
denþiind valorile morale pe care acestea le reprezintã.

2. În drum spre împãratul Roº, Harap-Alb dobândeºte
recunoºtinþa furnicilor, pe care le cruþã la trecerea podului, ºi
a albinelor, pe care le ajutã cu dragoste de gospodar. Apoi i se
alãturã cei cinci însoþitori: Ochilã, Setilã, Flãmânzilã, Gerilã,
Pãsãri-Lãþi-Lungilã. Precizaþi cât de hotãrâtoare este
prezenþa acestui grup în desfãºurarea acþiunilor în care este
implicat eroul basmului studiat.

3. Precizaþi figura de stil dominantã în prezentarea:
a) reginei albinelor, a calului nãzdrãvan; 
b) a uriaºilor: Setilã, Gerilã, Ochilã; 
c) a bãtrânei cerºetoare ºi a Sfintei Duminici.
4. Dincolo de trãsãturile fizice hiperbolizate ºi îngroºate,

uneori, caricatural, basmul lui Ion Creangã ilustreazã natura
umanã a personajelor:

• Gerilã este „o dihanie de om”;
• Flãmânzilã: „o namilã de om”;
• Setilã: „o arãtare de om”;
• Pãsãri-Lãþi-Lungilã: „o pocitanie de om”.
Caracterizaþi, la alegere, un personaj prezentat în basmul

Povestea lui Harap-Alb prin una din modalitãþile urmãtoare:
descriere directã, acþiune, opinia altor personaje, dialog.

5. Protagonistul basmului Povestea lui Harap-Alb este
prezent în structura întregii naraþiunii ca erou exemplar.
Aduceþi cel puþin douã argumente cu ajutorul cãrora sã ilus-
traþi aceastã idee.

Ilustraþie de Roni Noel

BASMUL (v.sl. basni = „nãscocire, scornire”).
Termenul desemneazã o specie fundamentalã a epicii 
populare ºi culte, de obicei în prozã, în care personajele,
înzestrate cu puteri supranaturale, traverseazã  întâmplãri
fantastice, forþele binelui învingându-le pe cele ale rãului
pentru afirmarea adevãrului ºi dreptãþii.

• Basmul cult se defineºte prin prelucrarea struc-
turilor populare ale speciei în cadrul unor opere origi-
nale, în care elementele folclorice caracteristice speciei
se asociazã celor proprii operei unui scriitor. În plus, în
basmul cult se pune mai mult accent pe atmosferã sau pe
dimensiunea interioarã a personajelor.

• Autorul basmului cult este cunoscut, cel al basmu-
lui popular nu ne este cunoscut.

• Basmul cult are unicitatea proprie literaturii scrise;
exprimã viziunea autorului, care interpreteazã creator
reperele basmului. Basmele pot fi: a) fantastice (dominate
de elemente supranaturale); b) nuvelistice (mai apropiate
de elementele concrete, reale; c) animaliere (au ca prota-
goniºti animalele ºi prezintã un caracter alegoric).

• Basmul construieºte o lume neobiºnuitã, ordonatã
dupã logica fantasticului, opusã celei cotidiene, reale.
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Personajul care întruneºte într-un mod sugestiv carac-
terul esenþial al indivizilor dintr-o anumitã categorie pe care
o reprezintã se numeºte tip. De exemplu, Spânul este tipul
impostorului.

Personajele sunt selectate din lumea realã. 
Adversarii sunt, de obicei, personaje supranaturale, cu

o putere fizicã neobiºnuitã, reprezentând forþele rãului. 
Pentru a ieºi biruitor din confruntarea cu aceste întruchipãri
monstruoase, eroului din basm i se alãturã personaje din
lumea realã (cal, albinã, peºte etc.) sau personaje fantastice
(Ochilã, Flãmânzilã, Sfarmã-Piatrã, Sfânta Duminicã).

În confruntãrile sale cu forþele rãului, eroul din basm
foloseºte anumite obiecte miraculoase (perie, nãframã,
pieptene etc.) ºi substanþe cu calitãþi tãmãduitoare (apa vie,
apa dulce, apa moartã).

Unele personaje au valoare de simbol. De exemplu,
eroul din basm simbolizeazã curajul, binele, cinstea, adevãrul
ºi generozitatea. Prin intermediul personajelor, scriitorii
exprimã diverse atitudini ºi sentimente. Personajele dau viaþã
conþinutului unei opere literare.

Tipul literar al impostorului 

1. Unele personaje din basmul Povestea lui Harap-Alb
dezvãluie pe parcursul derulãrii acþiunii mai multe trãsãturi
distincte ºi reprezentative.

Evidenþiaþi, într-o dezbatere, trãsãturile esenþiale ale
Spânului.

2. Daþi alte exemple de personaje, din literatura românã
ºi universalã, care ilustreazã, printr-o serie de trãsãturi, tipul
de impostor.

Semnificaþiile simbolice ale personajelor 

1. Stabiliþi douã personaje complementare, insistând asupra
modului în care acestea dezvoltã aceeaºi semnificaþie simbolicã.

2. Portretul este structurat în mod gradat în sfere simbo-
lice reprezentative. Portretul complex: eroul este individu-
alizat cu defecte ºi calitãþi (portretul individului, portretul
eroului). Precizaþi trãsãturile dominante (fizice ºi morale) ale
lui Harap-Alb.

3. Realizaþi o succintã caracterizare a celor cinci „monºtri
simpatici” (G. Cãlinescu), identificând figurile de stil folosite
pentru a construi portretele acestor personaje.

4. Identificaþi elementele esenþiale din portretele perso-
najelor, în mãsurã sã defineascã structura de basm a operei
literare Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangã.

5. O datã cu schimbarea rolurilor (Harap-Alb devenit
slugã, iar Spânul ajuns stãpân), Spânul îl supune pe Harap-Alb
la o serie de încercãri. Faceþi observaþii asupra însuºirilor care
îl ajutã pe eroul basmului studiat sã înfrunte cele mai dificile
probe.

Din punct de vedere compoziþional, basmul cult
respectã formal cliºeele dezvoltate în basmul popular la
toate nivelurile naraþiunii, depãºindu-le printr-o serie de
elemente specifice. Temele ºi motivele populare dobândesc
semnificaþii proprii operei culte ºi sunt abordate din per-
spectiva viziunii autorului.

Basmul cult respectã tipologia ºi funcþiile personajelor
din basmul popular, adaptându-le la specificul operei culte,
prin intermediul urmãtoarelor procedee:

a) nuanþarea sau modificarea semnificaþiei. De exemplu,
Fãt-Frumos este, în basmul eminescian, fiinþa singuraticã,
eroul de excepþie pornit în cãutarea absolutului ºi nu doar
flãcãul în cãlãtoria iniþiaticã (Fãt-Frumos din lacrimã). 

b) construirea, în replicã, de personaje caricaturale, faþã
de tipologia consacratã a modelului. 

c) introducerea personajelor distincte faþã de tipologia
basmului popular. De exemplu: împãrãtesele (Piatra
Piþigoiului de T. Arghezi). 

Basmul cult amplificã psihologicul prin individua-
lizarea personajelor în spiritul ºi cu mijloacele proprii lite-
raturii culte.

La nivelul acþiunii, basmul cult poate dezvolta con-
flicte interioare puternice (drama exprimãrii adevãrului ºi a
sacrificiului de sine). 

La nivelul naraþiunii, elementul evocator preia
funcþiile din literatura cultã. Inserþia liricului sau a psiho-
logicului reliefeazã acþiunea propriu-zisã sau o motiveazã:
sugestia relaþiei eroului cu fata împãratului Roº (Povestea
lui Harap-Alb); evocarea calitãþilor morale ale tânãrului
prin dialogul cu ºahul (Abu-Hassan de I. L. Caragiale).

Basmul cult. Modalitãþile narãrii ºi personajele

Elementele ornamentale din paginile acestui manual 
sunt reproduse din prima ediþie a Poesiilor lui Mihai Eminescu.
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Perspectiva narativã 

Perspectiva narativã denumeºte raportul dintre vocea
narativã ºi evenimentele descrise: a) auctorialã (descrierea
evenimentelor din perspectiva naratorului obiectiv, omni-
scient ºi omniprezent; relatarea se face la persoana a III-a);
b) actorialã (evenimentele sunt descrise din perspectiva  per-
sonajului narator, subiectiv; relatarea se face la persoana I). 

În basmele populare, perspectiva narativã aparþine, în
ansamblu, povestitorului popular, care se adreseazã direct
celor ce îl ascultã. Ca autor cult, povestitorul Creangã se
implicã în naraþiune, prin: a) viziune dramaturgicã (detalii de
decor, scenariu, costume); b) participare afectivã ºi comentar-
iu moralizator; c) diversitatea formelor comicului (umor,
ironie).

Scena. Naraþiunea se desfãºoarã liniar, printr-o înlãnþuire
gradatã a momentelor semnificative. Fiecare dintre aceste
momente ale subiectului este reprezentat de câte o scenã sem-
nificativã. Scena este constituitã dintr-o serie de întâmplãri
interesante care antreneazã unul sau mai multe personaje în
acelaºi spaþiu ºi timp de acþiune (moment narativ).

Autor ºi narator 

În funcþie de gradul implicãrii în evenimentele povestite,
naratorul este:

a) obiectiv, neimplicat în evenimente; omniscient ºi
omniprezent; povesteºte, în mod obiºnuit, la persoana a III-
a; prezent, de obicei, în operele literare tradiþionale sau în
romanul modern obiectiv;

b) subiectiv, fiind, în acelaºi timp, ºi personaj; povesteºte
evenimentele la persoana I (naratorul din romanul modern).

• Autorul are viziunea de ansamblu (concepe mesajul),
alege tehnicile narative ºi le asociazã, aflându-se în operele
tradiþionale „dincolo” de text. 

• Naratorul înregistreazã întâmplãrile într-un discurs na-
rativ (povestirea propriu-zisã). 

Narator ºi cititor 

1. Evidenþiaþi prin ce elemente lexicale, morfologice, sin-
tactice este sugeratã comunicarea povestitor-cititor în
enunþurile urmãtoare:

a) „Dar iar mã întorc ºi zic: mai ºtii cum vine vreme?”
b) „Ce-mi pasã mie? Eu sunt dator sã spun povestea ºi vã rog

s-o ascultaþi!”
2. Redactaþi un text, de maximum douã pagini, în care sã

utilizaþi cel puþin cinci elemente de „complicitate” a autoru-
lui cu un eventual cititor/ascultãtor.

Real ºi fabulos; natural ºi supranatural

1. Referindu-se la „amestecul de realism ºi fabulos” din
Povestea lui Harap-Alb, G. Cãlinescu observa urmãtoarele:

„În plin fabulos dãm de scene de un realism bufon.
Gerilã, Ochilã ºi celelalte fiinþe monstruoase de basm, intrate
în casa de fier înfierbântatã a împãratului Roº, se ceartã
întocmai ca dascãlii în gazdã la ciubotariul din Fãlticeni sau
ca Smaranda cu copiii ºi cu bãrbatul...”

Selectaþi, din Povestea lui Harap-Alb, ºi alte scene
aparþinând, simultan, realului ºi fabulosului.

2. Comentaþi înfruntãrile personajelor din basme cu
zmeii, cu Muma Pãdurii sau cu alte elemente fantastice, pe
de o parte, ºi cele cu vieþuitoarele ce dovedesc puteri
neobiºnuite (ursul, corbul, turturica), pe de altã parte, pen-
tru a preciza care dintre aceste confruntãri sunt în mãsurã sã
releve mai sugestiv eroismul ºi bravura eroului.

Elemente de filosofie folcloricã româneascã

1. „Împãrat într-o altã þarã, mai îndepãrtatã”, împãratul
Verde îi cere fratelui sãu sã-i trimitã pe cel mai „destoinic”
dintre fiii sãi, pentru a-l desemna urmaº la tron.

Spre deosebire de ceilalþi doi fraþi, mezinul porneºte spre
împãrãþia unchiului sãu. Pe lângã bani, arme, „carte” ºi un
cal ce mãnâncã jãratic, el mai primeºte de la tatãl sãu ºi un
sfat, al cãrui înþeles îi rãmâne multã vreme ascuns: „... în
cãlãtoria ta ai sã ai trebuinþã ºi de rãi ºi de buni, dar sã te fereºti
de omul roº, iar mai ales de cel spân, cât îi puté; sã n-ai de-a face
cu dânºii cã sunt foarte ºugubeþi.”

Precizaþi ce trãsãturi reale ale „omului roº” ºi ale omului
spân sunt sugerate, în egalã mãsurã, prin sfatul pãrintesc.

2. Naiv ºi fãrã experienþã, eroul basmului se supune
îndemnului dat de Spân ºi intrã în fântânã, de unde va ieºi
cu o altã identitate, fiind numit Harap-Alb. Explicaþi sensul
simbolic al acestui nou nume al fiului de împãrat.

Autorul. Conceptul denumeºte persoana realã care
creeazã o operã, fiind posesorul experienþelor necesare
actului creativ. Autorul nu trebuie confundat cu vocea
narativã (care spune povestea), acesta fiind reprezentat în
opera literarã epicã prin termenul de narator. 

Naratorul (lat. narrator = „povestitor”). Desemneazã
vocea care spune povestea; se interpune între autor ºi
acþiunea pe care o creeazã în operã. Naratorul îºi asumã
o perspectivã, o atitudine faþã de evenimentele în
desfãºurare; îºi schimbã atitudinea în funcþie de intenþia
auctorialã. Este o proiecþie a conºtiinþei scriitorului.
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În toate poveºtile ºi basmele sale, Creangã porneºte de
la modelele populare, preluând subiectul, conflictul,
momentele narative tipice ºi personajele. Arta ºi fantezia
scriitorului se manifestã însã în îmbinarea acestor ele-
mente într-o nouã structurã, care îndepãrteazã opera de
modelul popular. Creangã scoate în prim-plan trãirile
sufleteºti ale personajelor prin intermediul limbajului.
Cuvintele sunt însoþite de gesturi, miºcãri ºi detalii suges-
tive, ce dezvãluie stãrile emoþionale ºi fixeazã trãsãturile
morale. Frazele rostite de crai, dupã ce primii doi feciori se
întorc ruºinaþi acasã, dezvãluie amãrãciunea unui pãrinte,
dezamãgit cã toþi copiii sãi sunt nevolnici.  Cuvintele lui
Gerilã, în casa de aramã, reliefeazã structura caracterialã a
unui uriaº blând, dar aprig la mânie: „Apoi nu mã faceþi din
cal mãgar, cã vã veþi gãsi mantaua cu mine...”. Vorbele calu-
lui au un aspect moralizator mai pronunþat. Se vede bine
cã el ºtie mai multe despre Spân, dar lasã faptele sã se
deruleze aºa cum sunt orânduite de destin, pentru cã ele
au un anumit rost. În cuprinsul naraþiunii, Creangã intro-
duce câteva precepte ale eticii populare:

a) Omul trebuie sã aibã cultul muncii. Vãzut din aceastã
perspectivã, Harap-Alb se caracterizeazã prin hãrnicie ºi
toate întâmplãrile prin care trece eroul sugereazã cunoaº-
terea amãnunþitã a unor vechi îndeletniciri: vânãtoarea,
albinãritul, cultura livezilor ºi a grãdinilor, creºterea cailor.

b) Succesul în viaþã depinde în mare mãsurã de valori-
ficarea experienþei generaþiei vârstnice (sfaturile craiului,
poveþele Sfântei Duminici).

Teatralitatea. „Lumea ca spectacol”. Originalitatea
lui Creangã se caracterizeazã ºi prin dinamismul acþiunii ºi
puterea de sugestie a vieþii. Scriitorul eliminã explicaþiile
inutile existente în modelul popular ºi dezvoltã întâm-
plãrile ºi evenimentele prin intermediul dialogului.
Privirea prozatorului reþine elementele ce individualizeazã

cadrul social sau natural, iar auzul sãu percepe cu exacti-
tate schimbul de cuvinte. Dialogul constituie modul de
existenþã al personajelor, contribuie la caracterizarea ºi
individualizarea tipologiei.

Naraþiunea lui Creangã devine un adevãrat dialog scenic.
În cazul lui Creangã, observã G. Cãlinescu, „avem de-a face
cu compuneri de ordin dramatic”, povestirea fiind înruditã
cu scenariul, cu teatralitatea, cu spectacolul. „Aceste per-
sonaje sunt jucate de povestitor... Nici Creangã, nici
Caragiale ºi nici povestitorii în general nu sunt autori epici,
cum se crede de obicei, ci autori dramatici. Cu toate deose-
birile, povestitorul Creangã e tot atât de dramatic cât
Caragiale, cel predestinat teatrului.” (Paul Zarifopol)

Umorul. „Cultura popularã a râsului”. „Spectacolul
rostirii”. În Povestea lui Harap-Alb, umorul este „una din-
tre formele de manifestare a categoriei estetice a comicu-
lui, care se caracterizeazã prin relevarea îngãduitoare a
laturilor amuzante, vesele, incompatibile între ele, ale
fenomenelor sau ale situaþiilor”. (Gh. I. Tohãneanu)

Creaþia lui Creangã a fost conceputã pentru a produce
veselie, bunã dispoziþie, pentru a exprima vitalitatea umanã.
Hiperbolizarea celor cinci personaje „monstruoase” se con-
stituie din detalii umoristice. Acest „spectacol vesel” devine
o „jovialitate dezlãnþuitã, un spectacol al cuvintelor”, al
„zicerii”, o continuã provocare a râsului prin rostire.
„Torentul de citate, expresii, proverbe, zicãtori, pline de duh,
atestã tocmai tradiþia veche, înþelepciunea popularã.” 

(Iorgu Iordan)
În afara modalitãþilor ºi mijloacelor menite sã exprime

o anumitã atitudine satiricã ºi umoristicã, temperamen-
tului tumultos al lui Creangã îi corespund forme ale
grotescului, cu aglomerarea de fapte ºi caracteristici ale
personajelor, de la proporþiile gigantice pânã la dimensiu-
nile fantasticului ºi ale absurdului.

Simboluri ºi motive 

• Podul la capãtul cãruia feciorii craiului se înfruntã cu
ursul constituie un complex „mitologic” (Mircea Eliade),
alcãtuit din douã elemente esenþiale: a) cândva, demult, „illo
tempore”, în vremurile paradisiace ale omenirii, exista o
punte care lega Pãmântul de Cer ºi pe care se putea trece fãrã
greutate dintr-o parte în alta, pentru cã nu exista moarte;
b) dupã întreruperea comunicãrii lesnicioase dintre Pãmânt
ºi Cer, nu s-a mai trecut puntea decât în minte, adicã „în
moarte sau extaz”.

Semnificaþii simbolice 

1. Naraþiunea Povestea lui Harap-Alb cuprinde o bogatã
simbolisticã ºi „o suitã de motive care îi asigurã amplitudinea”.

Identificaþi în structura basmului lui Ion Creangã,
episoade din care sã rezulte cã acþiunile eroului sunt legate
de trecerea unui pod. Ce semnificaþie simbolicã acordaþi
prezenþei motivului podului în Povestea lui Harap-Alb?

2. Demonstraþi, în acest context, ce rol ocupã celelalte
simboluri ºi motive în desfãºurarea aventurii lui Harap-Alb. 

Arta naraþiunii în basmul lui Ion Creangã
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• Castelul întruchipeazã siguranþa, ordinea omeneascã,
ocrotirea în faþa primejdiilor: „Este un simbol al protecþiei.
(...) Ceea ce se aflã înlãuntrul sãu este despãrþit de restul
lumii, capãtã un aspect îndepãrtat, pe cât de greu de atins, pe
atât de râvnit. (...) Este socotit a fi adãpostul unei puteri mis-
terioase ºi imperceptibile, castelele apar împãdurite ºi în
munþii vrãjiþi...” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant)

• Pãdurea simbolizeazã tãrâmul locuit de forþele rãului.
„Spaþiul simbolic al rãtãcirii.” (Livius Ciocârlie)

• Alte motive: motivul împãratului fãrã urmaºi; motivul
probelor depãºite; motivul dorinþei împlinite; motivul reîn-
toarcerii la condiþia umanã; motivul animalului nãzdrãvan;
motivul hainelor ºi armelor din tinereþe ale împãratului.

Cãlãtoria labirinticã 

• Labirintul reprezintã, printre alte vechi semnificaþii,
drumul spre iniþiere.

„Pe plan psihologic, labirintul reprezintã cãutarea centru-
lui spiritual, a credinþei, aceastã cãutare fiind legatã de rãtã-
ciri ºi pericole. Ieºirea din labirint e simbolul unei învieri spi-
rituale”. (Ivan Evseev)

• Drumul feciorului de crai cãtre împãrãþia lui Verde-îm-
pãrat reprezintã un scenariu al maturizãrii, realizat printr-o
cãlãtorie spre moarte ºi înviere ritualã, dupã ce individul
trece proba iniþierii (Bildungsroman).

• Fântâna. Simbol al labirintului întunecat. 

Drumul spre iniþiere 

1. Ce înþelesuri acordaþi prezenþei pãdurii în cãlãtoria pe
care o are de fãcut mezinul craiului? Aveþi în vedere ºi posi-
bila aluzie la mitul Ariadnei.

2. Povestea lui Harap-Alb ni se înfãþiºeazã ca o naraþiune
obiectivã, dominant epicã, în care accentul cade pe întâm-
plãrile eroului. Basmul lui Ion Creangã aparþine ciclului
omului viteaz, în care eroul este supus, în procesul sãu de for-
mare, unor serii nesfârºite de aventuri ºi probe. Demonstraþi
caracterul acestei naraþiuni de bildungsroman – „roman” al
iniþierii. 

3. Enumeraþi oral asemãnãrile ºi deosebirile posibile din-
tre eroul din basmul lui Ion Creangã, ajutat mereu sã izbân-
deascã, ºi un tânãr obiºnuit, harnic ºi omenos, ce se matu-
rizeazã ca eroul din basm prin aventurile pe care le trãieºte.

Conflictul dintre individ ºi destin 

1. Harap-Alb însuºi este conºtient cã nu poate evita ceea
ce îi fusese predestinat. Dupã ce ia capul cerbului, în drum
spre împãratul Verde, mulþi crai vroiau sã-i dea bani, ºi fetele,
ºi împãrãþia pe capul cerbului, dar el refuzã, ducându-l
Spânului.

Delimitaþi ºi comentaþi secvenþa semnificativã pentru
modul în care se încheie conflictul dintre individ ºi destin.

2. Plecat spre împãrãþia împãratului Verde, Harap-Alb nu
bãnuia ce întorsãturã va lua destinul sãu. Sfânta Duminicã îi
spune la un moment dat cã: „aºa trebuia sã se întâmple”.

Descoperiþi în textul literar Povestea lui Harap-Alb ºi alte
împrejurãri care sã ilustreze ideea cã tânãrul fecior de crai este
supus unui destin neprielnic.

Construcþia discursului narativ
Naraþiunea prin înlãnþuirea scenelor

1. Comentaþi cel puþin douã scene din Povestea lui 
Harap-Alb de Ion Creangã (scena trecerii podului la plecarea în
cãlãtorie; scena sãlãþilor din Grãdina Ursului º.a.)

2. Detaºaþi din text fragmentul pe care îl puteþi considera
„ritualul jurãmântului”.

3. Descrieþi scena în care Harap-Alb simte primele
semne ale atracþiei faþã de fata împãratului Roº.

4. Identificaþi episodul demascãrii eroului negativ,
indicând elementele care participã la restabilirea echilibrului
firesc.

• „Basmul este o operã de creaþie literarã […], o
oglindire […] a vieþii în moduri fabuloase. […] e un gen
vast, depãºind cu mult romanul, fiind mitologie, eticã,
ºtiinþã, observaþie, moralã etc. Caracteristica lui este cã
eroii nu sunt numai oameni, ci ºi anume fiinþe himerice,
animale. ªi fabulele vorbesc despre animale, dar acestea
sunt simple mãºti, pentru felurite tipuri de indivizi.
Fiinþele neomeneºti din basm au psihologia ºi sociologia
lor misterioasã. Ele comunicã cu omul, dar nu sunt
oameni. Când dintr-o naraþiune lipsesc aceºti eroi hime-
rici, n-avem de a face cu un basm.” 

(G. Cãlinescu, Estetica basmului)
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ORALITATEA. O particularitate evidentã a artei
narative a lui Ion Creangã constã în tehnica oralã a
povestirii. Exprimarea este vie ºi autenticã, fraza, bogatã
în verbe, devine puternic evocatoare. „Pentru a ilustra
oralitatea lui Creangã, analizei i se impun mai întâi
formele graiului viu (...). Rabelais este, de altfel, scriitorul
strãin asemãnãtor mai mult cu Creangã, nu numai prin
fabulaþia enormã care face din Oºlobanu, din Gerilã, din
Pãsãri-Lãþi-Lungilã tipuri înrudite cu Gargantua ºi
Pantagruel, dar ºi prin oralitatea stilului, care-l determinã
ºi pe el, pe Rabelais, sã foloseascã larg zicerile tipice ale
poporului, sã cultive onomatopeea ºi asonanþa ºi sã se lase
în voia unor adevãrate orgii de cuvinte.” (G. Cãlinescu)

Oralitatea devine, în acest context, componenta
stilisticã fundamentalã a prozei lui Creangã. „Acestui
scop suprem îi sunt subsumate cele mai multe dintre pro-
cedeele artei sale. Comunicarea cititorului cu marele
humuleºtean beneficiazã, prin aceasta, de un spor de
autenticitate, în stare sã creeze iluzia unui colocviu intim,
dincolo de vreme.”  (Gh. I. Tohãneanu)

Elemente de limbã ºi stil 

1. Demonstraþi caracterul de operã monologicã al prozei
lui Ion Creangã, având în vedere textul de mai jos.
Desprindeþi elementele menite sã-l caracterizeze pe vorbitor ºi
sã ilustreze oralitatea ºi, în general, expresivitatea comunicãrii:

„— Ce sã mai zic, nepoate?! rãspunse împãratul uimit. Ia, sã
am eu o slugã aºa de vrednicã ºi de credincioasã ca Harap-Alb,
aº pune-o la masã cu mine, cã mult preþuieºte omul acesta!

— Ba sã-ºi puie pofta-n cui! rãspunse Spânu cu glas rãutã-
cios. Asta n-aº face-o eu de-ar mai fi el pe cât este; doar nu-i frate
cu mama sã-l pun în capul cinstei! Eu ºtiu, moºule, cã sluga-i
slugã ºi stãpânu-i stãpân; s-a mântuit vorba. Na, na, na, d-apoi
pentru vrednicia lui mi l-a dat tata, cãci altfel de ce l-aº fi luat cu
mine. Hei, hei! Nu ºtiþi d-voastrã ce poama dracului e Harap-Alb
aista. (...) Numai eu îi vin de hac. Vorba ceea: «Frica pãzeºte
bostãnãria.» Alt stãpân în locul meu nu mai face brânzã cu
Harap-Alb, cât îi lumea ºi pãmântul. Ce te potriveºti, moºule?”

2. Observaþi, în textul dat, utilizarea exclamaþiei ºi a inter-
jecþiei spre a întãri impresia de spontaneitate. Transcrieþi câte
douã interjecþii, exclamaþii, vocative ºi interogaþii, evidenþiind
rolul acestora în exprimarea unor gânduri ºi a unor stãri
sufleteºti.

3. Argumentaþi rolul dialogului în caracterizarea ºi indi-
vidualizarea personajelor.

4. Identificaþi, în textul literar Povestea lui Harap-Alb,
câte douã exemple de repetiþii, construcþii eliptice, compa-
raþii ºi expresii populare.

5. S-a constatat prezenþa în opera literarã a lui Ion
Creangã a unui mare numãr de zicale ºi proverbe populare
sau create în spiritul acestora. Selectaþi din Povestea lui
Harap-Alb cel puþin câte douã proverbe ºi zicãtori.

6. Identificaþi figura de stil folositã pentru a construi
portretul personajului Gerilã.

7. Comentaþi secvenþa referitoare la veveriþe, din
descrierea lui Gerilã, insistând asupra figurii de stil obþinute
prin alãturarea a doi termeni opuºi: „Mã rog, foc de ger era...”

Vl. Streinu, Ion Creangã, Ed. Albatros, Bucureºti, 1971;
G. Cãlinescu, Ion Creangã — Viaþa ºi opera, Ed. Eminescu,
Bucureºti, 1973; P. Constantinescu, Scrieri II, EPL, Bucureºti,
1967; T. Vianu, Arta prozatorilor români, Ed. Minerva,
Bucureºti, 1981; T. Vianu, Scrieri 2, Ed. Minerva, Bucureºti,
1972; V. Lovinescu, Creangã ºi Creanga de Aur, Ed. Ros-
marin, Bucureºti, 1996; I. Holban, Ion Creangã — spaþiul
memoriei, Ed. Junimea, Iaºi, 1984, P. Cornea, Itinerar printre

clasici, Ed. Eminescu, Bucureºti, 1984; M. Apostolescu, 
Ion Creangã între marii povestitori ai lumii, Ed. Minerva,
Bucureºti, 1978; P. Poantã, Radiografii, Ed. Dacia, Cluj-Na-
poca, 1978; Roger Caillois, În inima fantasticului, 
Ed. Meridiane, Bucureºti, 1971; Tzvetan Todorov, Introducere
în literatura fantasticã, Ed. Univers, Bucureºti, 1973; 
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicþionar de simboluri, 
vol. I–III, Ed. Artemis, Bucureºti, 2001.
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PRETEXT

Citiþi cu atenþie fragmentele urmãtoare, urmãrind cuvin-
tele sau sintagmele subliniate prin îngroºare.

• Cum se realizeazã umorul acestui text?

Locuþiunea este o expresie fixã:
• cu sens global;
• în care cel puþin un element ºi-a pierdut autonomia

gramaticalã;
• care funcþioneazã ca un singur cuvânt.

Expresia este o locuþiune cu o pronunþatã încãrcãturã
afectivã.

Dupã opinia noastrã, cu cât o îmbinare stabilã de cuvinte este
mai expresivã (deci are o mai pronunþatã încãrcãturã afectivã), cu
atât suntem mai îndreptãþiþi s-o considerãm expresie. […] Când,
însã, expresivitatea a dispãrut complet (ori în cea mai mare
mãsurã) ºi grupul frazeologic a devenit „împietrit” sau cât mai bine
sudat (ca în a bãga de seamã, a-ºi aduce aminte etc.), atunci
putem vorbi de locuþiuni fãrã teama de a greºi. 

(Th. Hristea, Sinteze de limba românã, 
Ed. Albatros,  Buc., 1984)

Locuþiunile se grupeazã dupã clasele morfologice ale
cãror caracteristici morfosintactice le preiau.

De cele mai multe ori locuþiunea / expresia poate fi
înlocuitã cu un singur cuvânt, al cãrui conþinut semantic îl
acoperã pe cel al sintagmei (a bãga de seamã – a observa).
Sunt situaþii în care aceastã operaþie nu este posibilã (a bate
câmpii), aºa cum, de exemplu, sintagma ne trec fiorii nu este
locuþiune, deºi poate fi echivalatã cu verbul ne înfiorãm.

Unele construcþii pot funcþiona ca locuþiuni sau pot fi
„descompuse”, caracterul de unitate frazeologicã fiind dat de
context (coadã de topor, a pierde trenul, a spãla putina).

Unitãþile frazeologice intrã în relaþii de sinonimie ºi de
antonimie, unele sunt polisemantice, iar altele au putere
derivativã (a-ºi bate joc > bãtaie de joc > batjocurã).

Cele mai multe dintre locuþiunile ºi expresiile dintr-o
limbã sunt intraductibile (idiomatice). Lor li se pot gãsi expre-
sii echivalente în alte limbi.

Pentru recunoaºterea locuþiunilor verbale se pot avea în
vedere urmãtoarele criterii:

– substantivul din componenþa locuþiunii nu-ºi poate
schimba numãrul fãrã a fi afectatã sintagma (a bate câmpii –
a bate câmpul!);

15Comunicare ºi limbã
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UNITÃÞILE FRAZEOLOGICE

Vizuina în care intrase – bineînþeles nu pentru prima datã,
fiindcã era a lui, moºtenitã – avea ceva primitiv ºi desuet. […] 

Dar sã vã prezentãm sãlaºul.
Deci, în primul rând, un lung coridor, care începe chiar de

la suprafaþã, din spatele „arborelui genealogic”, intrarea
fiind mascatã ingenios cu o foaie de brusture sau chiar de
Ursul nostru, de trupul lui, în momentele mai primejdioase,
când nu voia sã i se descopere ascunzãtoarea…[…] Un sin-
gur perete, cel din dreapta, era pânã la jumãtate uns cu
miere. Mierea se usca dupã o lunã ºi de când îi trecuse dorul
de aventuri nu mai catadicsea s-o împrospãteze. Oricum
peretele acela, aºa uscat, se chema cã e uns cu miere. 

Dar unde sunt dependinþele? Exista undeva o debara,
unde se pãstra blana Ursului din pãdure. […] 

Deci Martin cãzu pe gânduri. Primul gând pe care
cãzu fu acesta: „Am ajuns ºi sã hibernãm.”

Trebuie sã precizãm cã nu e vorba de hibernarea normalã,
cea de trei luni în timpul iernii, când se stã la gura sobei,
dupã o expresie din bãtrâni, când existau sobe ºi acestea aveau
gurã (o gurã cât o ºurã), ci de una suplimentarã, pe deasupra,
sau, cu o expresie mult utilizatã azi în zãvoi, avant la lettre.

Simpaticul nostru visãtor se lãsa în voia lenii, de probã,
cu toatã greutatea. Pica de sus ºi uneori i se pãrea cã ajunge
astfel, vâjâind, pânã-n strãfundurile conºtiinþei. […] 

De multe ori, eroul nostru, când hiberna de probã […]
ajungea chiar pânã acolo încât sã-ºi spunã singur poveºti. […]
Poveºtile pe care ºi le spunea erau de adormit copiii, începeau
cu „A fost odatã” ºi se terminau cu un cântec de leagãn…

[…] [Iepuraºul Fãrã-Cap ºi Fãrã-Coadã] Tuºea.
Avusese o gripã, care-l dãduse peste cap de cel puþin 4-5 ori,
ºi la vale, ceea ce era aproape normal, dar ºi la deal, pe costiºe
ºi rãmãsese cu spinarea rece ºi cu o stare subfebrilã.

(Marin Sorescu, Viziunea vizuinii)



– cuvintele care formeazã locuþiunea nu pot fi înþelese cu
sensul lor propriu (a-ºi arunca ochii!);

– substantivul dintr-o locuþiune nu poate primi determi-
nant (a se trage de ºireturile negre!; a bate câmpii înverziþi!).

Formulele ºi cliºeele internaþionale reprezintã o cate-
gorie aparte a unitãþilor frazeologice:

• unele dintre aceste expresii au apãrut în diverse limbi
(latinã, francezã, italianã etc.), fiind pãstrate în limba de ori-
gine sau calchiate în mai toate limbile europene;

• altele sunt expresii în componenþa cãrora intrã un nume
propriu (au la bazã legende antice, Biblia, întâmplãri reale,
care trebuie a fi cunoscute pentru a înþelege sensul expresiei).

1. Daþi câte cinci exemple de locuþiuni substantivale,
adjectivale, adverbiale, conjuncþionale ºi prepoziþionale.

2. Alegeþi varianta de rãspuns pe care o consideraþi
corectã:

– a-i da cuiva mâna înseamnã: a) a cere în cãsãtorie; 
b) a ajuta; c) a dispune de mijloace materiale;

– a-i sta în gât semnificã: a) a nu putea înghiþi; b) a nu
putea suferi pe cineva; c) a se împotmoli;

-slab de inimã înseamnã: a) cardiac; b) milos, impresio-
nabil; c) mincinos;

– a pune pe picioare înseamnã: a) a însãnãtoºi un bolnav;
b) a face sã meargã, sã funcþioneze; c) a face sã stea în pozi-
þie verticalã; 

– a purta sâmbetele înseamnã: a) a þine post sâmbãta; 
b) a invidia; c) a fi grijuliu.

3. Grupaþi expresiile sinonime din cele douã serii:
a) a lua peste picior, a-ºi aprinde paie-n cap, a nu face doi bani,

a intra la apã, a prinde cu minciuna, a lãsa în apele lui, a da de fun-
dul sacului, a ieºi la liman, a trage un perdaf, a fi cu capul în nori; 

b) a-ºi gãsi beleaua, a-ºi bate joc, a lua la refec, a ajunge la
mal, a nu fi cu picioarele pe pãmânt, a ajunge la sapã de lemn, a
nu face nici cât o ceapã degeratã, a o bãga pe mânecã, a lãsa în
plata Domnului, a prinde cu ocaua micã.

4. Scrieþi câte un sinonim frazeologic (locuþiune) care
conþine cuvântul cap pentru sintagmele/cuvintele urmãtoare:
în întregime; dis-de-dimineaþã; prost; a se zãpãci; a ajunge sãrac;
a stãrui; necugetat; cuminte; a fi liber; cu nici un preþ; de la
început; a rezolva.

5. O serie de cuvinte au ieºit din uz, dar se pãstreazã în
expresii ºi locuþiuni. Completaþi spaþiile punctate cu termenii
dintre paranteze pentru a reface expresiile:
a lega…; a da în…; a lua la…/ a face…; a-i veni de…; a
feºteli…; a lua cu…; a nu avea…; a lua la…  (refec, rost, hac,
fedeleº, iacaua, vileag, anasâna, habar).

6. Scrieþi cât mai multe expresii pentru (a fi) sãrac.

7. Formulaþi enunþuri pentru a dovedi polisemantismul
expresiei a pune mâna. Apoi alcãtuiþi un enunþ în care verbul
a pune sã îndeplineascã funcþia sintacticã de predicat, iar sub-
stantivul mâna pe cea de complement direct. Numiþi alte trei
sintagme care se aflã în aceeaºi situaþie (sunt sau nu locuþi-
uni în funcþie de context).

8. Gãsiþi trei locuþiuni, diferite ca valoare morfologicã, în
componenþa cãrora intrã substantivul gurã; indicaþi apoi câte
un sinonim lexical pentru fiecare dintre ele.

9. Indicaþi sinonimele frazeologice, în componenþa cãro-
ra se aflã substantivul mânã, ale urmãtoarelor cuvinte sau
locuþiuni: (lucru) manual, pe ascuns, a se învoi, a garanta, spri-
jin, generos, a peþi, foarte repede, risipitor, hoþ.

10. Scrieþi traducerea expresiei latine ad calendas graecas,
apoi gãsiþi minimum trei echivalente frazeologice româneºti.

11. Grupaþi expresiile din seria A cu echivalentul lor în
limba românã din seria B:

A. ibidem, alibi, festina lente, sine qua non, de facto, de iure,
de visu, do ut des, honeste vivere, hic et nunc, in extremis, ipso
facto, manu militari;

B. de fapt, prin forþa armatã, îþi dau ca sã-mi dai, în altã
parte, din auzite, grãbeºte-te încet, sã trãieºti cinstit, în
acelaºi loc, de drept, aici ºi acum, în ultimã instanþã, prin
însuºi acest fapt, fãrã de care nu se poate.

12. Refaceþi expresiile, plasând corect numele proprii: 
arca lui Columb, cãlcâiul lui Newton, firul Penelopei, mãrul

lui Procust, nasul Ariadnei, oul lui Damocles, patul lui Ahile,
pânza Cleopatrei, sabia lui Babel, turnul lui Noe; explicaþi apoi
înþelesul fiecãrei expresii.

13. Realizaþi o compunere în care sã evidenþiaþi rolul
stilistic al locuþiunilor ºi expresiilor în opera lui Ion Creangã
Povestea lui Harap-Alb.
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PRETEXT

Urmãriþi, în fragmentul de mai jos, varietatea mijloacelor
lingvistice: regionalisme; forme populare; formule de adresare;
interjecþii; expresii; porecle.

Creaþie colectivã, limba cunoaºte însã o utilizare indivi-
dualã, prin urmare prezintã mai multe variante sau registre.

Registrul limbii reprezintã un mod de utilizare concretã,
de cãtre fiecare vorbitor, a nivelurilor de limbã existente.

Registrele acoperã întreaga sferã a activitãþii de comuni-
care verbalã.

Din perspectivã diacronicã (a evoluþiei limbii), se dife-
renþiazã registrul arhaic ºi registrul neologic.

Din perspectivã sincronicã, se înregistreazã variantele
geografice (teritoriale) ºi variantele socio-profesionale.

Arhaismele (actualizare) 

– Se considerã cã sunt arhaisme acele cuvinte, expresii,
fonetisme, forme gramaticale ºi construcþii sintactice care au
dispãrut definitiv din limba comunã sau au încetat de a mai
fi folosite;

– se manifestã la toate nivelurile limbii;
– în stilisticã, este consideratã arhaicã utilizarea cu

funcþie expresivã, în textul literar, a unui termen / con-
strucþie / formã foneticã aparþinând unei perioade mai vechi
decât cea din care dateazã textul;

– oferã posibilitatea de datare a acþiunii prin limbã.

Regionalismele ºi formele populare 

Regionalismele sunt forme lingvistice specifice vorbirii
dintr-o anumitã zonã geograficã.

Dupã nivelul limbii la care se manifestã, regionalismele se
clasificã în:

– fonetice: chiatrã „piatrã”, fiºior „fecior” – în Moldova;
geparce „departe” – în Banat; gheparche „departe” – în
Transilvania; pã „pe” – în Muntenia;

– gramaticale (morfosintactice): perfectul compus de tipul o
fãcut – în Moldova, am fãcutãrã – în Munteania;

– lexicale (cele mai frecvente): Moldova: ciubotã, curechi,
dugheanã, oleacã; Muntenia: dãulat, buduroi, cãiþã;
Transilvania: fãgãdãu, lepedeu, cucuruz, bolund;

– semantice: în Banat, adverbul deloc înseamnã „imediat”.
Stilistic, au funcþie de evocare, localizeazã acþiunea

operei literare, caracterizeazã ºi individualizeazã personajele,
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…Se întâlneºte Grigore al lui Tãgãrâlã cu unul care cam
sclipea de departe

Aºa ca putregaiul.
„Bunã seara.” Acela nu-i rãspunde. „N-o fi auzit”, se

gândeºte
Grigore, „Bunã seara”, zice iar.
„Bunã seara”, îngânã celãlalt, parcã ar fi avut þãrânã-n

gurã ºi-i stã drept în cale,
Nu-l mai lasã sã treacã.
„Mã, tu ºtii cine sunt eu?”
Se uitã Grigore… ºi odatã simte cum i se scoalã cãciula
Singurã din cap: hoop! ºi cade jos… pleoþ! Acesta semã-

na cu unul de
Murise… sã tot fie luna…
„Pãi, eu ºtiu…” încercã el sã-ºi facã… ce sã-ºi facã?…

curaj…
„Te cunosc, dar nu ºtiu de unde sã te iau…”
– Pãi, ia-mã ºi dumneata de guler… rânjeºte strãinul.
Când sã-l ia de guler… nimic… Acela era moroi…
Dar mâna îi rãmãsese þeapãnã în aer…
Dupã aia i s-a fãcut moale ºi aºa a rãmas.
Bine cã nu i-a zis moroiul sã-l mai ia ºi de altceva
Cã paraliza tot.

Aºa a fost de pãrere ºi Coza, cã s-a dus repede la el.
Zice: ai scãpat ieftin, neicã, moroii din Bulzeºti sunt
Arþãgoºi.[…]
Dar matale, Nea Cozo, cum,
De ce nu þi-e fricã de ei? Mergi, îi dezgropi, îi înþepi, îi beleºti,
Faci atâta bine… comunei… nu þi-e fricã singur în cimi-

tir?…
Coza tace ºi-l priveºte cu niºte ochi… cu niºte ochi…
– Mie mi-au luat frica… de pe vremea când… trãiam.
– Cum vine asta?… ªi Grigore simte cum i se înmoaie ºi 
Mâna ailaltã. […]
– Am glumit, mã nene, spune Coza, când îl vede aºa galben,
Glumii o þârã ºi eu… ce eºti aºa de… [...]

(Marin Sorescu, Dumneata)



realizeazã efecte de ordin comic sau variazã pur ºi simplu
exprimarea artisticã.

Formele populare sunt fapte de limbã generale sau aproape
generale ca rãspândire, fãrã a fi, în acelaºi timp, ºi literare.

Cel mai cunoscut exemplu este substantivul muiere,
moºtenit din latinã, cunoscut pe întregul teritoriu lingvistic
românesc, dar neacceptat de normele limbii literare, în
aspectul îngrijit al limbii române folosindu-se substantivele
sinonime femeie ºi soþie.

Regionalismele ºi formele populare oferã posibilitatea de
localizare a acþiunii prin limbaj (sincronie).

Registrul familiar ºi colocvial 

Acest registru al limbii cunoaºte o întrebuinþare generalã,
fiind însuºit de vorbitori încã din primii ani de viaþã.

Se caracterizeazã prin:
• naturaleþe, degajarea exprimãrii, preferinþa pentru

imprecizia informaþiei;
• mijloace lingvistice variate, exprimãri regionale, populare,

argotice, oscilare între economie ºi abundenþã în exprimare;
• încãrcãturã emoþionalã mare: folosirea diminutivelor, a

augmentativelor, a superlativelor expresive, a interjecþiilor;
• înclinaþie spre satirã ºi umor, prin porecle, rãstãlmãciri,

eufemisme, calambur, jocuri de cuvinte.

Registrul argotic 

Argoul se defineºte drept un limbaj codificat înþeles
numai de cei iniþiaþi:

• este utilizat de grupuri sociale relativ închise;
• întrebuinþeazã un lexic specializat ºi structuri sintactice

specifice prin care i se asigurã caracterul încifrat;
• vocabularul se schimbã repede, tocmai pentru a

menþine dificultatea decodificãrii (limbaj efemer).
Lexicul provine din diferite surse:
– cuvinte din limba comunã, cãrora li se schimbã sensul;
– cuvinte dialectale sau arhaice;
– termeni tehnico-ºtiinþifici;
– împrumuturi din limbi strãine sau din limba unor

minoritãþi naþionale, cum este cea þigãneascã;
– cuvinte obþinute prin derivare.
Expresivitatea termenilor este intrinsecã, deoarece sunt

alese intenþionat cuvintele figurate, vii, dar în interiorul
argoului aceastã expresivitate nu este simþitã. Ea devine evi-
dentã când termenii intrã în limba comunã (în special în lim-
bajul familiar).

Cel mai bogat limbaj argotic este cel al hoþilor.

Stilistic, folosirea registrului argotic are rol de evocare, de
individualizare ºi de caracterizare a personajelor. Una dintre
operele literare în care este valorificat acest registru este
romanul Groapa al lui Eugen Barbu.

Jargonul 

Variantã a limbii naþionale, se delimiteazã, mai ales, dupã
criterii sociale, culturale sau profesionale.

Limbaj specializat (ca ºi argoul), jargonul se manifestã în
special la nivelul vocabularului ºi al pronunþãrii.

Prin jargon se înþelege:
• un limbaj tehnic, cu o terminologie de specialitate;
• o limbã deformatã, cu multe elemente strãine (majori-

tatea elementelor de jargon din aceastã categorie sunt inutile
– aºa-numitele barbarisme: plezanterie, afolat, inubliabil, impar-
donabil, eclatant, ambetat, infatigabil).

Stilistic, elementele de jargon contribuie la caracterizarea
personajului, de multe ori aceasta fãcându-se prin neconcor-
danþa dintre formã (limbajul voit elevat) ºi fond (cultura sau
caracterul personajului), un exemplu edificator fiind consti-
tuit de schiþele ºi de comediile lui Caragiale.

Argoul este folosit de o anumitã colectivitate pentru a se
delimita, în vreme ce jargonul este întrebuinþat pentru a se
distinge de restul vorbitorilor.

1. Numiþi, dintre operele literare studiate, pe aceea în
care folosirea regionalismelor vi s-a pãrut cea mai sugestivã
pentru:

– localizarea acþiunii;
– caracterizarea personajelor;
– crearea atmosferei;
– obþinerea unor efecte comice.

2. Citiþi urmãtoarele fragmente din schiþele lui
I.L.Caragiale ºi stabiliþi, pe baza trãsãturilor lingvistice
regionale, zona geograficã în care se desfãºoarã acþiunea.
Precizaþi faptele lingvistice regionale din fiecare text.

a) – Dar noi n-am declaratãrã? strigã mamiþa. (D-l Goe…)
b) Bandiþi regimului acest secol luminã bagiucurind consti-

tuþia ce aþi giurat voit ucidi di douã ori cafine central…
(Telegrame)

c) P r o f e s o r u l: No! mâne apoi începem doarã! Câþi ghin-
tre voi au ºtuduit, or mere mai gheparke; câþi au fost putori ºi n-au
ºtuduit, trebuie cã rãmân repekinþi. (Un pedagog de ºcoalã nouã)
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3. Urmãriþi formele arhaice din fragmentele de mai jos ºi
evidenþiaþi, într-un scurt comentariu, valoarea lor stilisticã:

a) Anul de la Hristos 1475, iar de la facerea lumii 6983, în ziua
de marþi, patru zile dupã sfânta Boboteazã, fost-a mare rãzboi cu
turcii la Vaslui ºi i-a biruit Luminãþia sa ªtefan-vodã pe pãgâni…

b) Iar mai înainte de aceasta, s-a fost întors mezinul nostru
comisul Onu de la Sfântu Munte…

c) Doamnele noastre s-au fost aflat în suferinþã.
d) Vãzutu-s-a ºi pomenitu-s-a oare balaur mai cumplit decât

luminãþia sa? 
(Mihail Sadoveanu, Fraþii Jderi)

4. Recunoaºteþi, în urmãtoarele fragmente din Povestea
lui Harap-Alb, de Ion Creangã, indicii ale registrului familiar
(colocvial):

a) Se vede cã mi s-a apropiet funia la par. Cine ºtie ce mi s-a mai
întâmpla! Cu Spânul tot am dus-o cum am dus-o, câne-câneºte,
pãnã acum. Dar cu omul roº nu ºtiu, zãu, la cât mi-a sta capul. 
ª-apoi, unde s-a fi gãsind acel împãrat Roº ºi fata lui, care cicã este
o farmazoanã cumplitã, numai Cel-de-pe-comoarã a fi ºtiind! Parcã
dracul vrãjeºte de n-apuc bine a scapa din una ºi dau peste alta.

b) Mãi, nu cumva sã vã împingã Mititelul sã întraþi înaintea
mea unde ne-a duce omul þapului celui roº, cã nu mai ajungeþi ziua
de mâne. Doar unu-i împãratul Roº, vestit prin meleagurile aceste
pentru bunãtatea lui cea nepomenitã ºi milostivirea lui cea neauzitã.
Îl ºtiu eu cât e de primitor ºi de darnic la spatele altora. Numai de
nu i-ar muri mulþi înainte! sã trãiascã trei zile cu cea de-alaltãieri! 

5. Identificaþi, în textele reproduse în exerciþiul anterior,
câte un eufemism, apoi indicaþi trei sinonime ale acestora: o
locuþiune, un cuvânt din fondul vechi, un neologism.

6. Recunoaºteþi, în urmãtorul fragment, indicii ale regis-
trului familiar (colocvial):

ªi zice mama: Sui în car, mã, ºi dã-þi cu deºtele prin pãr,
Ai paie, mergem la fotograf.
– Nu, cã merg ºi eu, sare Ionicã. – Pãi dar! Te gãsiºi.

– Ba merg.
– Taci, mã, din gurã, stai mereu,
Cã n-o sã ne fotografiem toþi, doamne iartã-ne! 

(Marin Sorescu, Craiova vãzutã din car)

7. Identificaþi, în fragmentele urmãtoare, termenii de
argou ºi justificaþi prezenþa lor într-o operã literarã:

a) O sã zic pe drum de searã,
pe o strunã de vioarã,

o istorie ºucarã,
cã-i cu boalã rea, amarã:
Trist e cânticul, uitat,
De jale ºi lãcrãmat,
Cu un fante de gagiu,
Trist, ºi vechi de nu-l mai ºtiu.

(Miron Radu Paraschivescu, Cântic de nuntã)

b) Mânã-micã trecuse prin astea. Întâi te fotografia, îþi lua apoi
urmele de la degete, te tundea ºi te trimitea la zdup. Tot o sã-i dea
doi coþi de pârnaie, socotea. A alergat repede la Bozoncea, sã-i spuie
tãrãºenia. Acesta juca cãrþi cu ucenicul ºi cu Gheorghe.

Stãpânul l-a vãzut fiert, copt.
– Ce-i?
– Au pus laba pe Nicu-Piele…
Ãl bãtrân a lãsat foiþele.
– Unde?
– În Griviþa, la podul Basarab. Eram în ºutealã ºi s-a prins

clientul.
Se fãcuse tãcere. Starostele a zis scurt:
– Gata, uºchealã, sã nu deschidã pliscul! 

(Eugen Barbu, Groapa)

8. Specificaþi cãrui registru îi aparþine fiecare dintre ter-
menii urmãtoarei serii sinonimice: a pleca, a o tuli, a-ºi lua
picioarele la spinare, a se cãra, a se cãrãbãni, a-ºi lua tãlpãºiþa, a
se uºchi, a o lua la sãnãtoasa, a-ºi lua valea, a o lua din loc, a
spãla putina.

9. Citiþi urmãtoarea replicã din schiþa Five o’clock, de 
I.L. Caragiale, recunoaºteþi contrastul sugerat de autor prin
folosirea unui termen de jargon ºi arãtaþi ce rol are acesta în
caracterizarea personajului:

M i þ a: E un ger afarã, maºer, cã nu-þi poþi face o idee…
Daca o þinea toatã noaptea, se duce dracului rapiþa!

10. Ironizând predilecþia unor contemporani pentru neo-
logismele inutile (barbarisme), Caragiale se adreseazã citito-
rilor sãi astfel:

…Cititorii vor fi graþi autorului de acest uvraj ºi totodatã noi
din parte-ne îi aportãm ale noastre remersimente pentru fatiga
ce ºi-a dat spre a anriºi publicitatea, deºi pentru prima oarã un
aºa travaliu nu putea sã fie exampt de foturi.

(I.L. Caragiale, [Formular de procese-verbale poliþieneºti])

Repuneþi în drepturile ei limba românã, înlocuind cuvin-
tele scrise îngroºat cu termeni din limbajul standard.
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Dosar critic. Romanul cãlinescian în viziunea 
criticii literare/ 75
Cronica literarã. Enigma Otiliei de G. Cãlinescu 
în viziunea criticã a lui P. Constantinescu/ 78

■ Comunicarea oralã. Monologul / 79
CONSACRAREA ªI TEORETIZAREA MODERNISMULUI

Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de rãzboi / 81

■ Comunicarea oralã. Dialogul / 94
EVOLUÞIA ROMANULUI POSTBELIC

Marin Preda, Moromeþii / 96
Dialogul ºi monologul – modalitãþi de expunere literarã / 105
Greºealã lingvisticã la nivel fonetic / 107
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EPOCA MARILOR CLASICI
Junimea ºi Convorbiri literare / 110
O cercetare criticã asupra poeziei române de la 1867
de Titu Maiorescu / 112

■ Comunicarea scrisã / 114

TEXTUL POETIC. CONÞINUT ªI FORMÃ
„CREATIVITATE ªI IDEAL”

Mihai Eminescu, Dorinþa / 118
Poezia de meditaþie. Odã (în metru antic) de Mihai Eminescu / 125

■ Textul argumentativ / 129
DESCHIDEREA SPRE MODERNITATE

Alexandru Macedonski, Rondelul rozelor ce mor /130

Simbolismul / 133
Lecturã suplimentarã. Romanþa celor trei galere de Ion
Minulescu; Când vioarele tãcurã de ªtefan Peticã / 134

■ Textul poetic / 135
„STAREA COSMOSULUI. PLÂNSUL MATERIEI”

George Bacovia, Lacustrã / 138
Lecturã suplimentarã. Nervi de primãvarã
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■ Greºealã lingvisticã la nivel morfologic / 146
FENOMENUL ARGHEZIAN

Tudor Arghezi, Psalm / 148
Estetica urâtului. Flori de mucigai de Tudor Arghezi / 155
Comentariul literar. Inscripþie pe un portret
de Tudor Arghezi / 159

■ Probleme de vocabular / 160
„MODERNITATE ªI ORIZONT MITIC”

Lucian Blaga, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii / 162
Reintegrarea în veºnicie. Munte vrãjit de Lucian Blaga / 167

■ Sensul cuvintelor / 168
MODERNISMUL EXTREM

Ion Barbu, Riga Crypto ºi lapona Enigel / 171
Între viaþã ºi moarte. Oul dogmatic de Ion Barbu / 176
Lecturã suplimentarã. Din ceas, dedus...; Timbru 
de Ion Barbu / 177
Cum se redacteazã curriculum vitae / 178
Greºealã lingvisticã la nivel sintactic / 179

LIRICA EXPERIMENTALISTÃ. ANTIARTA
Avangardismul românesc / 180
Poeþi români avangardiºti. Îndoieli de Tristan Tzara; 
Pian de Ilarie Voronca / 182

NOILE DIMENSIUNI ALE LIMBAJULUI
Nichita Stãnescu, Dezîmblânzirea / 183
Cunoaºtere ºi existenþã. A cincea elegie de Nichita Stãnescu/ 186
Pronunþarea corectã / 187
Registrul neologic / 188
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TEXTUL DRAMATIC. ARTA SPECTACOLULUI
DRAMATURGIA

Convenþiile genului dramatic / 191
DE LA ASPECT LA ESENÞÃ

I. L. Caragiale, O scrisoare pierdutã / 194
Textul / 203
Textul dramatic / 205

TEATRUL ABSURDULUI
Eugen Ionescu, Cântãreaþa chealã / 207
Cronica de spectacol. Eugen Ionescu prin el însuºi / 211
Repere istorice în dramaturgia româneascã / 213

Test de evaluare 3 / 215

216 Cuprins

CCUUPPRRIINNSS




