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ARGUMENT 

„În eles în cele mai diverse chipuri, cum se întâmpl  cu to i marii scriitori, Caragiale 

este în literatura român , în primul rând un autor clasic, nu numai pentru c  reprezint  o 

permanen i se studiaz  în clas , ci pentru c  e un moralist, un observator al umanit ii pe 

latura moral […]”.1

Literatura de specialitate a consemnat o mul ime de cli ee, aprecieri consacrate: 

Caragiale – clasic al literaturii române; cel mai mare dramaturg; Caragiale – satiricul;

maestru al realismului critic; precursorul literaturii absurdului; promotor al deconstruc iei

conven iilor literare; Caragiale – plac  turnant  a literaturii române; Caragiale – duplicitar;

Caragiale – glissando etc., astfel încât întrebarea din finalul c ii lui Liviu Papadima, 

Caragiale, fire te!2 despre „Câte feluri de Caragiale mai sunt dom’le?” ar putea primi un 

spuns simplu, adev rat, parafrazând pe unul dintre colarii din schi e: „Multe, dom’le!”. i

atunci se ridic  îndrept ita întrebare: De ce, înc  o dat  despre Caragiale? R spunsul prinde 

contur în memorabila afirma ie a lui tefan Cazimir c  niciodat  nu vom reu i s -l epuiz m pe 

Caragiale. El este acela care întotdeauna ne va epuiza pe noi.  

Ion Luca Caragiale este studiat atât în gimnaziu (schi ele Vizit – clasa a V-a; D-l

Goe… - clasa a VI; nuvela Dou  Loturi – clasa a VII-a; comedia O scrisoare pierdut  – clasa 

a VIII-a), cât i în clasele liceale (schi a Tren de pl cere; comediile O noapte furtunoas ,

Conu Leonida fa  cu reac iunea, D-ale carnavalului; nuvelele O f clie de Pa ti, În vreme de 

zboi, Calul dracului, Kir Ianulea i drama pasta, în func ie de manualele alternative 

utilizate în fiecare coal ).

Comediile înf eaz  mediul citadin, criticând moravurile vie ii politice i familiale. 

Schi ele, cuprinse în volumul Momente i schi e, completeaz  tabloul prezentat în 

comedii cu aspecte noi, precum educa ia copiilor, promovarea elevilor lene i, îns  de „familie 

bun ” cu ajutorul interven iilor, activitatea justi iei, via a monden  cu aparentele ei maniere, 

ascunzând îns  de multe ori ipocrizia, incultura sau minciuna (exemplu: Vizit , D-l Goe… , 

Bubico, La Pele , Lan ul sl biciunilor, Justi ie, High-Life, Five-o’clock, Telegrame etc.). 

1 Al. Piru, 1981, Istoria literaturii române de la început pân  azi, Bucure ti, Editura Univers, 1981, 
p.145

2 Liviu Papadima, 1999, Caragiale, fire te!, Bucure i, Editura Funda iei Culturale Române 
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Tr tura de baz  a schi ei este umorul, iar sursa umorului o constituie contrastul 

dintre esen i aparen , dintre ceea ce vor s  par  personajele i ceea ce reprezint  ele în 

realitate. 

Umorului i se adaug  ironia care se realizeaz  prin contrastul dintre ceea ce spune 

aparent scriitorul i inten ia care se ascunde dincolo de cuvinte, dintre ceea ce declar i ceea 

ce gânde te în realitate. 

În ciuda dimensiunilor reduse schi ele descoper  un univers uman cuprinz tor i o 

problematic  complex  remarcându-se i prin umorul care se degaj  din comicul de situa ie i

de limbaj. 

De remarcat sunt i savoarea dialogurilor i naturale ea replicilor care reliefeaz , într-o 

oper  epic , talentul de dramaturg a lui I. L. Caragiale. 

Limbajul viu colorat, succesiunea dinamic  a întâmpl rilor i tâlcul lor, extraordinara 

abilitate cu care sunt creionate personajele fac din schi e adev rate „monumente” de art

literar .

Un alt motiv, pentru care am  ales s  intitulez aceast  lucrare Mijloace de realizare a 

comunic rii în proza scurt  a lui I. L. Caragiale ar fi datorit  importan ei procesului de 

comunicare, deoarece autorul a ridiculizat modul nepotrivit de a vorbi al personajelor, fiind un 

maestru în realizarea comicului de limbaj. Comunicarea este foarte important , deoarece via a

personal , via a profesional i chiar fericirea noastr  depind într-o m sur  considerabil  de 

felul în care comunic m. Comunicarea este asemenea unui dans în care trebuie s  te adaptezi 

mereu ritmului muzicii i al partenerului.1

Comunicarea porne te de la un emi tor care dore te s  transmit  un mesaj altei 

persoane, numite receptor. Într-o conversa ie rolurile de emi tor i receptor se schimb

alternativ. Între emi tor i receptor se realizeaz  un schimb de mesaje alc tuite din idei, 

simboluri, coduri care se transmit prin intermediul unui canal. Limbajul verbal este alc tuit 

din cuvinte, limbajul nonverbal cuprinde mimica, gestica, privirea, mi rile corpului, iar 

limbajul paraverbal cuprinde intona ia râsul, tu itul semnificativ, dresul vocii etc. Elementele 

nonverbale i paraverbale constituie la o transmitere mai expresiv  a mesajului. 

Omul se distinge de celelalte organisme vii prin faptul c  se poate exprima articulat, 

prin cuvinte pe care le putem numi „pâinea noastr  cea de toate zilele”. Prin capacitatea 

omului de a se exprima, de a oglindi lumea în cuvânt i de a înmagazina în cuvinte propria 

1 Dorina Kudor, 2003,  ABC-ul comunic rii, în Proiect Phare, „Acces la educa ie pentru grupuri 
dezavantajate”, Edi ia I, Programul „A doua ans ”
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cunoa tere, este posibil  evolu ia fiin ei umane, a societ ii i a cunoa terii. Altfel spus, f

cuvânt gândirea nu poate exista. Cuvântul este un dar de pre  prin care oamenii comunic  ceea 

ce gândesc, ce simt, ce î i imagineaz .

Literatura este arta cuvântului, adic  arta de a crea lumi posibile prin cuvânt iar 

scriitorul este asemenea demiurgului care a întemeiat lumea prin cuvânt. „La început a fost 

cuvântul…” (Evanghelia dup  Ioan capitolul 1,versetul 1) 

Lucrarea, de fa , cuprinde cinci capitole. În primul capitol am formulat câteva repere 

biografice i am prezentat activitatea literar  a lui I. L. Caragiale. Important  pentru exegeza 

textului literar este concep ia scriitorului cu privire la art , în general, i la proz , în special. 

Caragiale face primii pa i în desprinderea de formele epice tradi ionale ale vremii i

abordeaz  proza scurt  dintr-o perspectiv  inedit , care-l a az  în linia întâi a prozatorilor 

moderni. 

Urm torul capitol este dedicat prozei scurte. Se are în vedere contribu ia scriitorului la 

afirmarea i la impunerea acesteia în rândul genurilor înalte. De fapt, prin Caragiale, schi a a 

dobândit  un  statut  literar  bine  definit  i i-a  demonstrat  relevan a  artistic .  La  aceasta  a

contribuit i activitatea de gazetar a scriitorului care, pe de alt  parte, a determinat, la modul 

cu adev rat exemplar, întrep trunderea dintre via a cotidian i literatur i a influen at

instaurarea unor noi raporturi între genurile canonizate i cele joase. 

Al treilea capitol intitulat Opera literar  ca act de comunicare cuprinde repere 

teoretice în ceea ce prive te perspectiva narativ  precum i tipurile de discurs care apar într-o 

oper : dialogul, vorbirea direct i vorbirea indirect i limba român  vorbit .

Capitolul al patrulea este dedicat stilului artistic în opera lui Caragiale fiind eviden iate 

stilul narativ – stilul indirect liber, limba vorbit , precum i procedee ale comicului de limbaj. 

Ultimul capitol cuprinde aspecte metodice ale pred rii schi ei în înv mântul 

gimnazial i liceal, eviden iate în modele de proiecte didactice pentru fiecare nivel de 

înv mânt. 

Prin con inutul ei lucrarea se adreseaz  deopotriv  liceenilor, studen ilor practican i,

profesorilor tineri care se preg tesc pentru gradele didactice, precum i celor cu o vast

experien  la catedr  interesa i de perfec ionarea lor continu .
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CAPITOLUL I – ION LUCA CARAGIALE – VIA A I ACTIVITATEA 

LITERAR

1.1 REPERE BIOGRAFICE 

 Ion Luca Caragiale s-a n scut la 30 ianuarie 1852, satul Haimanale,  jud. Dâmbovi a – 

d. 9 iunie 1912, Berlin (Germania); reînhumat în cimitirul Bellu din Bucure ti.1

A fost primul n scut al lui Luca tefan Caragiale i al Ecaterinei Chiriac Karaboas.  

Primele studii le-a f cut între anii 1859 i 1860 cu p rintele Marinache, de la Biserica 

Sf. Gheorghe din Ploie ti, iar pân  în anul 1864 a urmat clasele primare II-V, la coala 

Domneasc  din Ploie ti, unde l-a avut înv tor pe Bazil Dr go escu „om rigid în privin a

virgulelor i ordinei gramaticale, pe care o restabilea la colari cu ajutorul unei nuielu e”.2

Pân  în 1867 a urmat trei clase la Gimnaziul „Sfin ii Petru i Pavel” din Ploie ti, iar în 1868 

a terminat clasa a V-a liceal  la Bucure ti. 

Viitorul mare clasic a absolvit Gimnaziul „Sfin ii Petru i Pavel” din Ploie ti, pe care l-a 

numit, în Grand Hôtel „Victoria Român ”, ora ul  s u  natal.  Înainte  de  debutul  literar  a  fost  

fascinat de performan ele teatrale ale unchiului s u, Iorgu Caragiale care era actor i ef de 

trup , fixat  la Bucure ti sau ambulant . În 1868 a ob inut de la tat l s u autoriza ia de a 

frecventa Conservatorul de Art  Dramatic , în care fratele acestuia, Costache, preda la clasa 

de declama ie i mimic . În 1870 a fost nevoit s  abandoneze proiectul actoriei i s-a mutat cu 

familia la Bucure ti. Tot în anul 1870, a fost numit copist la Tribunalul Prahova. 

În1871, Caragiale a fost numit sufleur i copist la Teatrul Na ional din Bucure ti, dup

propunerea lui Mihail Pascaly. Din 1873 pân  în 1875, a colaborat la Ghimpele, cu versuri i

proz , semnând cu ini ialele Car i Policar .

În 1881 este revizor colar în districtele Suceava i Neam , de unde se mut , la cerere, în 

1882, în circumscrip ia Arge -Vâlcea. Ca func ionar la Regia Monopolurilor, în 1884, o 

cunoa te pe Maria Constantinescu. Din aceast  leg tur  se va na te Mateiu I. Caragiale. 

În 1889,  la 7–8 ianuarie s-a c torit cu Alexandrina Burelly, fiica actorului Gaetano 

Burelly. Din aceast  c torie vor rezulta mai întâi dou  fete: Ioana (n. 24 octombrie 1889) i

1 Aurel Sasu, Dic ionar biografic al literaturii române, vol.I (A-L), Editura Paralela 45, Cluj, 2006 
2 George C linescu, Istoria literaturii române de la origini pân  în prezent, Edi ia a II-a, rev zut i

ad ugit , Edi ie i prefa  de Al. Piru, Editura Minerva, Bucure ti, 1988, p.489 
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Agatha (n.10 noiembrie 1890), care se sting de timpuriu din cauza unei tuse convulsive sau a 

difteriei. La3 iulie 1893 i se na te un fiu, Luca Ion.  

 În 1890 a fost profesor de istorie la clasele I-IV la Liceul Particular Sf. Gheorghe, iar 

în 1892 i-a exprimat inten ia de a se expatria la Sibiu sau la Bra ov.  

Scriitorul fondeaz , în 1893, al turi de Anton Bacalba a, ziarul Moftul român, iar în 

1894, împreun  cu Slavici i Co buc, editeaz  revista Vatra. Tot în aceast  perioad , opera sa 

cunoa te o nou  direc ie spre proza scurt , prin volumul Momente (1901). 

În 1902, Caragiale este implicat într-un proces de plagiat, în care este ap rat, printr-o 

pledoarie remarcabil , de Barbu tef nescu Delavrancea. Dup  acest eveniment, se stabile te 

cu familia la Berlin, de unde urm re te cu interes via a politic i literar  din ar . Se stinge 

din via  la 9 iunie 1912. 

Vorbind despre originea scriitorului, erban Cioculescu demonstreaz  pe larg i

documentat originea sud-dun rean  a acestuia, mai exact, greco-albanez . Str mo ii lui 

Caragiale pe linie patern  erau originari din insula Idra a arhipelagului grecesc, insul  locuit

de arvani i (albanezi). Bunicul scriitorului, tefan, a venit în ara Româneasc  din Fanar –

vestita mahala a Stambulului – ca buc tar în suita lui vod  Caragea, primul nostru domnitor 

fanariot. 

Numele de „Caragiale” este de origine turceasc i înseamn  „oglind  neagr ” ( cara 

= „negru”; ghiali = „oglind ”), nume parc  predestinat pentru spiritul caustic al scriitorului ce 

ne-a pus în fa  o oglind  neagr  în care, de cele mai multe ori, nu vrem s  ne recunoa tem 

chipul. 

Originea sud-dun rean  a lui Caragiale a dat mult  ap  la moar  denigratorilor 

scriitorului. Unul dintre ei, N. Davidescu, poet i teoretician simbolist, a publicat pamfletul 

Caragiale, cel din urm  ocupant fanariot sau inaderen a lui la spiritul românesc  (ziarul 

Cuvântul liber, 1935), dar a primit replica prompt  a lui Pompiliu Constantinescu, prin 

articolul Inaderen a lui N. Davidescu la spiritul comic. (Vremea, 1935). 

În cultura noastr  exist  o întreag  familie de spirite Caragiale, alc tuit , pe lâng

marele scriitor, din unchii s i, Costache i Iorgu Caragiale, din fiul s u legitim, Luca Ion 

Caragiale, poet i prozator mediocru, prematur disp rut, i din fiul s u nelegitim, Mateiu I. 

Caragiale, mare scriitor, autorul capodoperei Craii de Cutea Veche. Aceast  familie a fost 

numit  inspirat de Cornel Regman „dinastia Râsului i a Ocarei sprintene”.1

1 Cornel Regman, „Caragiali tii”, în Revista Cercului Literar de la Sibiu, 1974 
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1.2. ACTIVITATEA LITERAR  A LUI I. L. CARAGIALE  

Ziarist, publicist, poet  

Începutul activit ii jurnalistice a lui Caragiale poate fi datat, cu probabilitate, în luna 

octombrie 1873, la ziarul Telegraful, din Bucure ti, unde ar fi publicat rubrica de anecdote 

intitulat Curiozit i. Apropierea de ziaristic  este confirmat , cu certitudine, odat  cu 

colaborarea la revista Ghimpele, unde i-ar fi semnat unele dintre cronici cu pseudonimele: 

Car i Policar, în care sunt vizibile vioiciunea i verva de bun  calitate. Numele întreg îi 

apare la publicarea poemei Versuri în Revista contemporan  de la 1 octombrie 1874. În 

num rul din luna decembrie 1874 al revistei, numele lui Caragiale a ap rut trecut printre 

scriitorii care formau „comitetul redac ional”. Un moment esen ial l-a constituit colaborarea 

la  Revista contemporan , la 4 octombrie 1874, cu trei pagini de poezie semnate I.L.

Caragiale. Gazet ria propriu-zis i l-a revendicat îns  de la apari ia bis pt mânalului 

Aleg torul liber , al c rui girant responsabil a fost în anii 1875-1876 .În lunile mai i iunie 

1877, Caragiale a redactat singur ase numere din „foi a hazlie i popular ”, Claponul. Între 

anii 1876 i 1877 a fost corector la Unirea democratic .

În august 1877, la izbucnirea R zboiului de Independen  , a fost conduc tor al ziarului 

Na iunea român , scos la propunerea publicistului francez Frédéric Damé  (1849, Tonnerre, 

Fran a – 1907, Bucure ti). În aceast  perioad  a ap rut i Calendarul Claponului. Ziarul, cu 

numeroase rubrici scurte i cuprinz toare, a fost suprimat dup  numai ase s pt mâni. 

Punându- i în practic  experien a gazet reasc  de pân  acum, Caragiale a început, în 

decembrie 1877, colaborarea la România liber , publicând foiletoanele teatrale Cercetare 

critic  asupra teatrului românesc. La Teatrul Na ional se prezenta în aceast  perioad , piesa 

Roma învins , de Alexandre Parodi, în traducerea lui Caragiale. Între anii 1878 i 1881 a 

colaborat la Timpul, al turi de Eminescu, Ronetti-Roman i Slavici. La 1 februarie 1880 

revista Convorbiri literare a publicat comedia într-un act Conu Leonida fa  cu reac iunea. Tot 

în 1878 a început s  frecventeze edin ele bucure tene ale Junimii, la Titu Maiorescu i s

citeasc  din scrierile sale. La Ia i, a citit O noapte furtunoas  într-una din edin ele de la 

Junimea. În 1879 a publicat în Convorbiri literare piesa O noapte furtunoas . De Pa te,

în1879, se afla la Viena, împreun  cu Titu Maiorescu. 

Dup  3 ani de colaborare, în 1881, s-a retras de la Timpul. La 1 martie 1884, a avut loc 

prima reprezenta ie a operei bufe Hatmanul Baltag, scris  în colaborare cu Iacob Negruzzi, iar 
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la 17 martie a participat la edin a Junimii, în prezen a lui Vasile Alecsandri. În 6 octombrie, 

înso it de Titu Maiorescu, a citit la aniversarea Junimii, la  Ia i, O scrisoare pierdut , iar la13 

noiembrie, în prezen a reginei, a avut loc prima reprezenta ie a Scrisorii pierdute, bucurându-

se de un succes extraordinar. 

Din iunie 1885 i-a început seria articolelor literare i politice la Voin a na ional ,

condus  de Alexandru D. Xenopol. La moartea lui Eminescu a publicat articolul În Nirvana.

A colaborat cu articole politice i literare la ziarul junimist Constitu ionalul , sub semn tura 

C. i cu pseudonimele Falstaff, Zoil, Nastratin i Hans. La 8 aprilie 1885, a avut loc 

reprezenta ia comediei D-ale carnavalului, premiat  la 25 ianuarie1886, fluierat  la premier .

Din 1896, a colaborat sub pseudonimele Ion i Luca la revista umoristic  Lumea veche. 

La Ziua a scris articole politice i un reportaj la moartea lui Alexandru Odobescu. A condus, 

din 1896, Epoca literar , supliment al ziarului Epoca. În Convorbiri critice i în Timpul i-a 

publicat piesele de teatru. Când Slavici i Co buc au început publicarea revistei Vatra (1894), 

Caragiale s-a aflat printre principalii colaboratori. Din 1895 i pân  în 1899 a colaborat la 

revistele:Gazeta poporului, Epoca, Drapelul, Povestea vorbei, Lumea veche, Adev rul, Foaie 

interesant , Literatur i art  româneasc , Pagini literare. În 1896 a condus Epoca literar .

Din 1899 a început s  publice la Lupta, Luceaf rul, Românul,Convorbiri. Din 1899 a sus inut 

la Universul seria de Noti e critice, care a oferit materiale volumului Momente. Prin articolul  

Despre Teatrul Na ional, de la 19 noiembrie 1899, a indispus comitetul teatral din care el 

însu i f cea parte. Ziarul Die Zeit din Viena a publicat, la 3 aprilie 1907, sub semn tura Un

patriot, prima parte din scrierea politic 1907.

Spre deosebire de Eminescu, care vedea în gazet rie o misiune civic  direct , Caragiale 

i-a asumat-o indirect, ca o pedagogie implicit  a prezent rii aspectului social, sub forma 

ironiei pentru îndreptarea tuturor relelor. 

Colaborarea sus inut  în pres , de la publica iile de prestigiu (Convorbiri literare, în anii 

de participare la Junimea, Convorbiri critice i Via a româneasc , dup 1900, Timpul, 

Constitu ionalul, Epoca), dar i în publica ii mai obscure c rora nu le-a refuzat sprijinul 

(Gazeta s teanului, în care au ap rut C nu , om sucit i La hanul lui Mânjoal ), l-a f cut pe 

Caragiale s  abordeze diverse genuri publiciste precum reportajul i interviul, articole 

politice, dar i foiletoane având tematic i alur  stilistic  divers .

Prin modul de a scrie i prin diversitatea preocup rilor, articolele politice ale lui 

Caragiale au devenit sinteze satirice concentrate. O mi care caracteristic  a f cut s  alterneze 
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observa ia de moravuri cu generalizarea i cu construirea ironic  de tipuri. Cu privire la 

pamfletul caragialian trebuie remarcat textul din1907, greu de clasat într-un gen i a a destul 

de elastic. 

Din rela iile lui Caragiale cu publica iile anilor 1870 -1910, dincolo de constatarea unui 

interes care s-a prelungit pân  la cap tul existen ei sale, Caragiale a înnobilat genul 

publicistic.

Moftul român 

În ianuarie1893, retras din ziaristic  de la sfâr itul anului1889, Caragiale a înfiin at 

revista umoristic  Moftul român, subintitulat  polemic „Revista spiritist  na ional , organ 

pentru r spândirea tiin elor oculte în Dacia Traian ”. Începând cu num rul 11, revista a 

devenit ilustrat , publicând caricaturi, iar prin publicarea unora dintre cele mai valoroase 

schi e caragialiene, Moftul român s-a dovedit i un organ literar. Cu unele întreruperi, revista 

a ap rut pân  în anul1902, cu numeroase colabor ri (Dimitrie Teleor, Emil Gârleanu, Ioan Al. 

Br tescu-Voine ti,  Al.  Cazaban  ).  Calendarul  Moftului  român,  pe  anul1908,  de  I.  L.  

Caragiale, a ap rut la Bucure ti. 

Conferen iar

Autorul  comediei  O  scrisoare  pierdut  a  fost  atras  de  fiecare  dat  de  contactul  cu  

publicul, ar tând o predilec ie deosebit  pentru participarea la conferin e i ez tori literare, 

frecvente în vremea sa. În aceste împrejur ri i-a manifestat calit ile sale de „causeur”

fermec tor i inteligent, de interpret neîntrecut al textelor sale. La Ateneul Român , institu ie 

fondat  în 1865, din ini iativa unor c rturari patrio i  (Constantin  Esarcu,  dr.  Nicolae  

Kretzulescu, Vasile Alexandrescu-Urechia), i care î i propunea - programatic - s  contribuie 

la r spândirea în cercuri cât mai largi a tiin ei i  a  culturii,  I.  L.  Caragiale  a  început  s

conferen ieze din1892. Dramaturgul a prezentat aici conferin a Gâ te i gâ te, care a provocat 

iritarea societ ii Junimea i a lui Titu Maiorescu. 

La 9 mai 1893 Caragiale a inut o conferin  la clubul muncitorilor despre Prostie i

inteligen , f când aluzii la Maiorescu. La Buz u, la 15 martie 1896, a prezentat conferin a

Prostie, „în fa a unei colosale adun ri”.

Din 1898 a interpretat, la Ateneu, cu verva-i recunoscut , unele dintre Momentele sale, 

încredin ate publicului mai ales în cotidianul Universul (27 septembrie1899). În seria 

conferin elor tiin ifico-culturale (care aveau loc, de regul , joia i duminica seara), I.L. 

Caragiale era programat cu „lecturi literare”, la 9 ianuarie 1900. 
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Director de teatru 

I.L. Caragiale a fost, printre altele, i director al Teatrului Na ional din Bucure ti. În 

anul 1888, la 26 iunie, Titu Maiorescu, ministru al Instruc iunii Publice, ocupându-se de 

problema schimb rii conducerii Teatrului Na ional, dup  mai multe consult ri a hot rât, la2 

iulie 1888: „Director al primului nostru teatru va fi tân rul dramaturg I.L. Caragiale”. În 

vârst  de numai 36 de ani, marele maestru al dramaturgiei române ti a reu it s  deschid

stagiunea, la 1 octombrie 1888, cu comedia Manevrele de toamn , o localizare f cut  de Paul 

Gusty, în care interpre ii au ob inut succese remarcabile. Nefiind sprijinit de câ iva mari 

actori dramatici ai timpului ( Aristizza Romanescu, Grigore Manoilescu i Constantin 

Nottara) i „sabotat” de unele ziare bucure tene, Caragiale s-a v zut nevoit s  demisioneze 

înainte de începerea noii stagiuni, în1889, dup  ce dovedise, totu i,  evidente  resurse  de  

organizator i o neb nuit  energie. 

I.L. Caragiale i „Junimea” 

De la debutul s u în dramaturgie (1879) i pân  în 1892, Caragiale s-a bucurat de 

sprijinul Junimii, de i în întregul proces de afirmare a scriitorului, Junimea îns i a fost, pân

prin 1884 - 1885, inta atacurilor concentrate ale adversarilor ei. Se poate afirma c  destule 

dintre adversit ile îndreptate împotriva lui Caragiale se datoreaz i calit ii sale de junimist 

i de redactor la conservator-junimistul ziar Timpul (1878 - 1881). 

Prima pies  a dramaturgului,O noapte furtunoas , bine primit  de Junimea i publicat

în Convorbiri literare (1879), unde vor ap rea de altfel toate piesele sale, a beneficiat, la 

premier , de atacuri deloc neglijabile. Dup  trei ani de colaborare, Caragiale s-a retras în iulie 

1881 de la Timpul, dar Comitetul Teatrului Na ional de la Ia i, prezidat de Iacob Negruzzi, îl 

nume te director de scen , post pe care dramaturgul l-a refuzat. A participat frecvent la 

edin ele Junimii, iar la întâlnirea din martie 1884, în prezen a lui Alecsandri, i-a m rturisit 

preferin a pentru poeziile lui Eminescu. La 6 octombrie a citit la aniversarea Junimii, la Ia i, 

O scrisoare pierdut   reprezentat  la 13 noiembrie, în prezen a reginei, cu un mare succes. În 

1888 Titu Maiorescu l-a numit director al Teatrului Na ional din Bucure ti i i-a prefa at 

volumul de Teatru (1899), cu studiul intitulat Comediile d-lui I.L. Caragiale. În 1892, la 9 

mai, Caragiale a prezentat îns  la Ateneu o conferin  cu titlul Gâ te i gâ te literare,

împotriva Junimii, determinând, împreun  cu articolul Dou  note, ruptura cu Titu Maiorescu 

i încetarea colabor rii la Convorbiri literare. La 18 noiembrie 1895, Petre P. Negulescu i-a 

scris lui Simion Mehedin i c  a ob inut de la Titu Maiorescu s  se cear  colaborarea lui 
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Caragiale la Convorbiri literare, f  reluarea îns  a rela iilor personale între critic i autorul 

articolului Dou  note. De-abia la 15 februarie 1908 Caragiale i-a reluat leg turile cu Titu 

Maiorescu, trimi ându-i acestuia o felicitare cu prilejul anivers rii sale. 

Scriind despre Comediile d-lui I.L. Caragiale (1885), i referindu-se la tipologie 

(„Exist  aceste tipuri în lumea nostr ? (...) Dac  sunt, atunci de la autorul dramatic trebuie 

 cerem numai ca s  ni le prezinte în mod artistic”), Titu Maiorescu îl ap  pe marele 

scriitor de acuza ia de imoralitate. Articolul, care a provocat celebra polemic  dintre 

Maiorescu i Gherea, eviden iaz  realismul tipurilor i al mediului social: 

„Lucrarea d-lui Caragiale este original , comediile sale pun pe scen  câteva tipuri 

din via a noastr  social  de ast zi i le dezvolt  cu semnele lor caracteristice, cu deprinderile 

lor, cu expresiile lor, cu tot aparatul înf i rii lor în situa iile anume alese de autor”.

Venind în întâmpinarea lui Caragiale, Maiorescu a fost de p rere c  este necesar s

eludeze fondul de realitate al artei, ce devine „fic iune artistic ”, prilej de a ne în l a „în 

lumea fic iunii ideale”.

eful literar al Junimii a ar tat mult timp fa  de Caragiale o foarte vie solicitudine, 

ducând, vreme de zece ani, o statornic  colaborare. Piesa O noapte furtunoas  a avut 

urm toarea dedica ie: „D. Titu Maiorescu este cu adânc respect rugat s  primeasc

dedicarea acestei încerc ri literare, ca un semn de recuno tin i devotamentul ce-i poart

autorul ei”. Caragiale a citit la Titu Maiorescu drama pasta, care a ap rut la editura 

Haimann i a fost dedicat , în volum, doamnei Ana T. Maiorescu. În calitate de colaborator al 

revistei, dramaturgul a men inut rela ii cordiale cu to i ceilal i membri ai Junimii, în mod 

special cu Iacob Negruzzi, creatorul i redactorul Convorbirilor literare (Vasile Pogor, Gh. 

Panu, Petre Missir, c ruia i-a dedicat O scrisoare pierdut , N. Gane). În anii activit ii sale la 

Convorbiri a admirat-o pe Mite Kremnitz (cumnata lui Maiorescu), care a i tradus mai multe 

texte din Caragiale, în vederea public rii antologiei de literatur  român  în Germania. Ruptura 

cu Junimea a devenit definitiv  în 1892, când i-a întrerupt colaborarea la Convorbiri literare.

Ura lui împotriva vechilor prieteni literari i a lui Titu Maiorescu a devenit obsesiv . De-abia 

peste câ iva ani, colaborând la Epoca (1896), fostul junimist a regretat desp r irea de 

Maiorescu, eviden iind marile calit i  ale  criticului,  cu  un  rol  de  prim  m rire  în  cultura  

noastr , al turi de Ha deu. De la Berlin, la 15 februarie 1908, de ziua de na tere a lui 

Maiorescu, Caragiale i-a trimis acestuia o c lduroas  telegram :
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 „Din toat  inima ca pe frumoasele vremi ale tinere ii un b trân colar ureaz

ilustrului înv tor la mul i ani cu s tate i veselie. Tr iasc  Maiorescu! Caragiale.”

La r spunsul de mul umire, Caragiale a revenit cu o alt  urare: 

„B trânul colar este fericit c  o pornire din inim  i-a fost întâmpinat  cu atâta 

gra ie din partea ilustrului i totdeauna neuitatului înv tor. Înc  o dat , la mul i ani, cu 

tate i veselie, tr iasc  Titu Maiorescu.”

 s  fi reu it o reluare a colabor rii la Convorbiri literare, con tient  de  locul  uria

de inut în cultura noastr  de prestigioasa revist  ie ean , Caragiale a încercat în anul urm tor 

(1909) „o nou i ultim  expresie a unei «mea culpa»“ : 

 „Un colar pu in însemnat, care a tiut mai mult s  te supere decât s  se foloseasc

de înv turile dumitale, î i permite, cu tot respectul, a- i trimite din dep rtare urarea sa 

cordial : S  tr iasc  ilustrul nostru profesor Titu Maiorescu întru mul i ani, s tos, cuminte 

i vesel! a a cum din tinere e îl tie b trânul colar. I.L. Caragiale” — erban Cioculescu

Maiorescu consim ise în aceste împrejur ri doar o reluare a rela iilor literare, nu i a 

celor personale, cu acela care-l insultase. Despre aceste manifest ri ale lui Caragiale, Titu 

Maiorescu a realizat o scrisoare c tre Duiliu Zamfirescu, o interesant  simbioz  între o mare 

inteligen i nestatornicia unui caracter dificil i imprevizibil: 

 „Convingerea ce o am despre Caragiale este c  are una dintre cele mai vioaie 

inteligen e ce le poate produce natura, eclectic, bun  memorie, momente în care aceast

extraordinar  vibratilitate celular  a materiei cenu ii din creieri îl scoate mai presus de el 

însu i i-l face capabil de scrieri literare de mare valoare. Din cauza acestei p r i a lui eu 

închid ochii la toate celelalte, pe care îns  le cunosc”.

Nu mai pu in  revelatoare,  în  aceast  direc ie, a fost i p rerea lui Duiliu Zamfirescu. 

Acesta credea c  spiritul mali ios fa  de lucr rile unor confra i citite la Junimea ar putea fi 

trecute cu vederea gra ie „marii lui inteligen e”. Dramaturgul era „o fire atât de fantastic i

de muncit , în care arama i diamantul sunt legate împreun  spre a da iluzia unui inel ducal”

(Duiliu Zamfirescu). Structura omeneasc  a lui Caragiale, ca i aceea artistic , era una dual :

una de ironist i farsor, cu o rezerv  nesecat  în direc ia manifest rilor umoristice i cinice, i

alta de sentimental („Eu sunt un sentimental, domnule!”), nelini tit i m cinat de melancolii 

ascunse i ciudate la un asemenea temperament. 
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Activitatea publicistic

1873 - 1874   Debuteaz , apoi colaboreaz  la "Ghimpele". O poema, versuri, îi apare în 

„Revista contemporan ” (1 octombrie 1874). 

1875 - 1876   "Girant responsabil" la "Alegatorul liber", foaie liberal  de opozi ie.  

1876 - 1877   Corector la "Unirea democratic " (organ al tinerilor liberali), redactor la 

"Claponul" (mai - iunie 1887), apoi împreuna cu Frederic Damé, la "Na iunea român "

(august) i, iar i singur, la "Calendarul Claponului" (decembrie). La sfâr itul anului, pe 

parcursul c ruia servise in "garda civic ", începe în "România liber " seria de foiletoane "O 

cercetare critic  asupra teatrului românesc".  

1878   La invita ia lui M. Eminescu, pe care-l cunoscuse la Giurgiu cu zece ani în urm ,

începe (in februarie) colaborarea la "Timpul". Are loc premiera piesei lui Al. Parodi, "Roma 

învins " în traducerea excelenta a lui Caragiale, care avea acum 21 de ani. În 26 mai particip

pentru prima dat  la întrunirile bucure tene ale "Junimii". La 12 noiembrie cite te la Ia i, la a 

XV-a aniversare a "Junimii", comedia "O noapte furtunoasa" sau "Num rul 9".  

1879   Premiera  piesei  "O  noapte  furtunoasa".  La  al  doilea  spectacol  Ion  Ghica,  

directorul Na ionalului intervine în text f  consim mântul autorului. Iritat, acesta î i retrage 

piesa  de  pe  afi . Va face prima c torie în str in tate, la Viena, ca invitat al lui Titu 

Maiorescu.  

1880   "Conul Leonida fata cu reac iunea" este citita in cercul "Junimii" acas  la 

Maiorescu.  

1881   Retras de la "Timpul", va fi numit în octombrie, prin decret regal, revizor colar 

pentru jude ele Neam i Suceava.  

1882   Este transferat, la cerere, în jude ul Arge -Vâlcea. Va pune astfel o necesara 

distan  între el si Veronica Micle, cu care avusese o scurta idila, evitând astfel i posibilele 

accese de violenta ale lui Eminescu. Func ia de revizor înceteaz  in octombrie.  

1883-02-18   Are loc premiera farsei Soacra-mea Fifina (O soacra).  

1884   1 martie, premiera operei bufe "Hatmanul Baltag", scrisa în colaborare cu Iacob 

Negruzzi. 13 noiembrie, întâiul spectacol cu "O scrisoare pierduta". Succesul dep te orice 

a tept ri,  gratie  si  actorilor  I.  Petrescu  (Trahanache),  C.  Nottara  (Tip tescu),  I.  Niculescu  

(Ca avencu), A. Catopol (Farfuridi), Anton Leonteanu (Brânzovenescu), St. Iulian 

(Pristanda), N. Mateescu (Cet eanul turmentat), Aristizza Romanescu (Zoe). Func ionar la 
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Regia Monopolurilor, unde o va cunoaste pe Maria Constantinescu; din aceasta leg tura se va 

na te Mateiu I. Caragiale  

1885-04-08   Premiera piesei "D-ale carnavalului", care a fost fluierata. In septembrie, 

Maiorescu publica in "Convorbiri literare" Comediile d-lui Caragiale.  

1888-07-02   Este numit, tot prin decret regal, director general al teatrelor. Oficialit ile

si presa îi privesc cu ostilitate ini iativele.  

1889   Se c tore te cu fiica arhitectului Gaetano Burelly, Alexandrina. Va avea cu 

aceasta mai mul i copii, dintre care au supravie uit doi : Luca (n. 1893), viitor scriitor, mort 

tân r, si Ecaterina (n. 1894). Demisioneaz  (5 mai) din func ia de director general al teatrelor. 

In mai, apare la Editura "Socec" volumul Teatru, prefa at de Titu Maiorescu cu studiul 

publicat in 1885.  

1890-02-03   Are loc premiera piesei N pasta.  

1891   Volumele Teatru si N pasta sunt respinse de la premiul Academiei în edin a din 

14 aprilie (cu 20 de voturi contra, 3 pentru). Rolul cel mai important în dezavuarea operei 

scriitorului îl va juca liberalul D. A. Sturza, care l-a acuzat, declarând senten ios ca 

dramaturgia lui ar fi imorala si antina ionala. De altfel, singurul membru al "Junimii" care a 

avut lealitatea sa pledeze in favoarea fostului colaborator a fost Iacob Negruzzi.  

1892   Gândul unui "exil voluntar", de asta data la Bra ov, îl tenteaz  iar i. 

Conferen iaz  la Ateneu despre "Gâ te si gâ te literare", atr gându-si ostilitatea "Junimii" si a 

lui Maiorescu. Apar volumele "Note i schi e" i "P cat".  

1893   Scoate, împreuna cu C. Baclabasa, prima serie a "Moftului roman". 

1894   Editeaz , împreuna cu I. Slavici si G. Co buc, revista „Vatra”. 

1896   Apare volumul "Schi e  u oare".  In  colaborare  cu  St.  O  .  Iosif  scoate  revista  

"Epoca literara" supliment al gazetei "Epoca".  

1897   Activitate publicistica la "Epoca" , "Drapelul". Îi apar volumele "Schi e", 

traduceri originale (Editura Saraga) i "Noti e si fragmente literare".  

1899   Registrator clasa I la Regia Monopolurilor Statului. Delavrancea, devenit primar 

al capitalei îl nume te in postul onorific de membru in comitetul Teatrului National. La 27 

septembrie începe colaborarea la "Universul", cu foiletoane ce vor forma volumul 

"Momente".  

1901   S rb torit la Ateneul Roman pentru 25 de ani de activitate literara. Publica 

volumul "Momente" (Editura Socec). "Disponibilizat" de la Regie, scoate, de la 1 aprilie pana 
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la 18 noiembrie, a doua serie a "Moftului Roman". Un gazetar obscur, Constantin Al. Ionescu 

(Caion), iritat de în ep turile din "Moftul", îl acuz  ca ar fi plagiat "N pasta" dup  piesa unui 

fictiv dramaturg maghiar Istvan Kemeny. Caragiale îi intenteaz  proces pentru calomnie.  

1902   Curtea cu jura i din Ilfov îl condamn  în lipsa - la 11 martie - pe Caion la 

închisoare corec ionala, cinci sute de lei amenda si zece mii de lei daune-interese. Ulterior, 

Caion e achitat. El î i va continua calomniile, invocând i numele lui L. Tolstoi si publicând 

bro ura "Originalitatea lui Caragiale, doua plagiate". Caragiale a fost aparat la proces de 

Barbu St. Delavrancea.  

1904   In marie, Academia respinge de la premiu, volumul Momente, preferându-i o 

simpl  culegere de documente. 

Opera lui Caragiale pe scurt

Articole:  

o 1907

o Apelul la unire  

o Cronica sentimental

o Gogo i

o Rebelul 1877  

o Liberalii si conservatorii  

o Parlamentare gogo i

o Ultimele gogo i calde  

o Între Stan si Bran  

o Reac iunea

o rb tori mâhnite  

o Procedee electorale  

o Sub ce regim tr im

o Iar i promisiunea Domnului Fleava  

Comedii:  

o O noapte furtunoas  (1879)

o Conu Leonida fa  cu reac iunea (1880)  

o O scrisoare pierdut  (1884)  

o D-ale carnavalului (1885)  

o O soacr
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o Hatmanul Baltag  

o 1 Aprilie  

Conferin e:

Gâ te si gâ te literare (1892)  

Drama:  

pasta (1890)  

Instantanee: 

Începem! (1909)  

Momente i schi e:

o Moftangii  

o Na iunea român

o ldur  mare  

o Justi ie  

o Mitic

o Art.214  

o Politica  

o O zi solemn

o Politica înalta  

o Un pedagog de coala noua  

o D-l Goe  

o Lan ul sl biciunilor  

o La Mo i

o Bubico  

o Jertfe patriotice  

o Situa iunea  

o Telegrame  

o Proces-verbal  

o Ultima or

o Infamie  

o C.F.R.  

o Repausul duminical  

o Urgent  
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o Justi ia român

o La po

o Mo ii  

o Politica i delicate e

o Justi ia român

o Duminica Tomii  

o O lacun

o Diploma ie  

o Cadou

o Ultima emisiune  

o Vizit

o O cronic  de Cr ciun  

o Reforma  

o 25 de minute  

Nuvele i povestiri:  

o O f clie de Paste (1889)  

o În vreme de r zboi (1898)  

o Din carnetul unui vechi sufleur  

o Un artist  

o Grand Hotel "Victoria Romana "  

o Om cu noroc  

o cat (1892)  

o Norocul culeg torului  

o O inven ie mare  

o Poveste  

o Boborul  

o Noaptea învierii  

o Baioneta inteligenta  

o nu , om sucit  

o La hanul lui Mânjoal

o Doua loturi (1901)  

o Caut casa ...  
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o La conac  

o Monopol  

o Mama  

o Ion  

o Partea poetului  

o Pastrama trufanda  

o Kir Ianulea

o Calul dracului  

Parodii: 

o Samarandita  

o  - d mult ... Mai d -d mult ...  

Volume:  

o Din carnetul unui vechi sufleur (1871-1872)  

o În vreme de r zboi (1898)  

o Note i schi e (1892)

o cat (1892)  

o Schi e u oare (1896)  

o Schi e (1897)

o Noti e i fragmente literare (1897)  

o Momente (1901)  

o Titrica , Sotirescu & Co - nivel de schi  (1905)

o Opere complete -3 volume (1908)  

o Schi e noua (1910)  
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CAPITOLUL II – PROZA SCURT  A LUI CARAGIALE 

 2.1. PROZA SCURT  ROMÂNEASC  – PREZENTARE 

În ceea ce prive te literatura român , un element definitoriu, constant i prolific, a fost 

înc  de la început (dac  ar fi s  amintim doar O sam  de cuvinte - volumul cronicarului Ion 

Neculce) proza scurt , sub diferitele ei forme i denumiri (poveste, povestire, schi  sau 

nuvel ). Un exerci iu benefic, pentru înt rirea acestei convingeri, ar putea fi parcurgerea 

celor peste cincizeci de autori (aici fiind inclu i doar cei mai cunoscu i) pe care îi analizeaz

Ion Vlad1 în studiul s u amplu dedicat povestirii române ti de la origini i pân  în perioada 

postbelic . Num rul nu este deloc nesemnificativ dac  mai ad ug m la ea evolu ia schi ei i

nuvelei, plus proliferarea prozei scurte în perioada contemporan . De altfel, cu foarte pu ine 

excep ii, în marea lor majoritate, to i prozatorii români i chiar unii poe i, au practicat textul 

scurt, de la Ion Neculce, Costache Negruzzi, Nicolae Filimon, Mihai Eminescu, Ion Creang ,

Ioan  Slavici  sau  Ion  Luca  Caragiale  i  pân  la  Vasile  Voiculescu,  Marin  Preda,  tefan  

nulescu, Mircea Horia Simionescu, Mircea Nedelciu sau Mircea C rt rescu. 

Perfect plauzibil i sus inut  de multe argumente este afirma ia conform c reia proza 

româneasc  a stat, la începuturile ei i pân  la începutul secolul al XX - lea, sub domina ia

textului scurt. Schimbarea domina iei o putem plasa în perioada interbelic , atunci când 

romanul eclipseaz  crea iile de mici dimensiuni, datorit  unor realiz ri romane ti 

excep ionale. Dar s  nu uit m c i celebrii scriitori interbelici Liviu Rebreanu, Mihail 

Sadoveanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Mircea Eliade sau chiar Vasile Voiculescu, ceva 

mai târziu, au o semnificativ  parte din oper  ocupat  cu nuvele i povestiri i nu to i dintre ei 

le-au folosit pentru a- i preg ti marile desf ur ri epice, dovad  faptul c  data apari iei 

acestor volume este posterioar  multora dintre romanele lor care, f  îndoial , au echilibrat 

situa ia i din punct de vedere cantitativ, dar mai ales - lucru foarte important - au adus un 

surplus valoric extraordinar. Cu toate c  perioada interbelic  a impus o st pânire clar  a 

romanului, lucru datorat în special beneficei sale diversific ri i gra ie unor romancieri 

extraordinari, genul scurt era de asemenea prezent i activ, consolidându- i, la rând lui, 

fundamentul i statutul s u de categorie important i chiar obligatorie în cadrul unei literaturi 

care are preten ia de a fi luat  în seam .

1 Ion Vlad, Povestitrea - destinul unei structuri epice, Editura Minerva, Bucure ti, 1972 
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Dup  cum era de a teptat, domina ia romanului s-a accentuat în prima parte a perioadei 

postbelice, dar de data aceasta ea a fost favorizat i de anumi i factori politici binecunoscu i. 

Romanul beneficia în aceast  perioad  de certe privilegii, dar i de o vigilen  mai mare din 

partea autorit ilor a a-zise „culturale". Cu toate acestea, proza scurt  î i continua existen a

prolific  în anii '60 i '70, un num r destul de mare de scriitori importan i anun ându-i 

resuscitarea. Spre exemplu, o serie de scriitori, printre care Nicolae Velea sau F nu  Neagu, 

revalorific  resursele schi ei, pe urmele lui Ion Luca Caragiale. Dar, lucru i mai important, 

asist m la înnoirea formal i tematic  a prozei scurte. Am putea aminti aici autori cu viziuni 

literare foarte diferite precum Dumitru Radu Popescu, Dumitru epeneag, Eugen Uricaru, 

Vasile Andru sau Gabriela Adame teanu. Concomitent,  grupul de prozatori de la Târgovi te, 

i propune o serie de experimente narative aplicate textului scurt, i totul începe s  devin  o 

nou  aventur , pe cât de binevenit , pe atât de spectaculoas .

 discu ie, anii '80 reprezint  o perioad  foarte important , în care proza scurt , în 

ciuda unei domina ii generale i universale a romanului, î i recâ tig  o pozi ie central  în 

scena literaturii. Nu doar o genera ie care profit  de poten ialul ei, nu doar publicarea a zeci 

de volume în care sunt demonstrate calit ile ei deosebite, dar se profileaz  chiar i un 

program artistic (auto)impus i o teoretizare a tuturor aspectelor care o (re)definesc. Astfel, 

genul scurt î i recâ tig  pozi ia pe care a mai ocupat-o cu câteva decenii bune în urm ,

resuscitarea lui având un rol foarte important la momentul respectiv, mai ales prin marea 

ans  pe care o d dea reideologiz rii actului artistic. În stilul lui Mihail Sadoveanu de la 

începutul secolului, scriitorii optzeci ti aproape c  se întreceau în publicarea numeroaselor lor 

volume de povestiri, proze scurte, varia iuni sau încerc ri, mai ales dup  publicarea 

volumului colectiv Desant '831, carte ce a f cut destul de mult  agita ie i a atras atât privirile 

multor scriitori cât i pe cele ale criticii literare, pus  fa  în fa  cu o nou  abordare a prozei. 

1 Antologia Desant `83 a constituit, la începutul deceniului al IX-lea din secolul trecut, semnul 
indubitabil al revirimentului prozei scurte române ti. Alc tuita din nuvele, povestiri i texte care transgreseaz
specificul speciilor narative, la vremea ei antologia s-a bucurat din partea criticii de o primire `de zile mari`, 
împ r it  între contesta ia violent i aprecieri dintre cele mai pozitive. Autorii reuni i în cuprinsul antologiei 
erau în majoritate debutan i i membri ai cenaclului `Junimea` de pe lâng  Universitatea din Bucure ti. Daca 
Mircea Nedelciu, Sorin Preda si Gheorghe Cr ciun reu iser  deja s  publice volume personale de proz , iar 
Mircea C rt rescu, o plachet  personal  de poezie, ceilal i autori prezen i în antologie erau, în 1983, practic 
ni te necunoscu i. Universul epic al textelor din Desant `83 s-a dovedit în multe privin e insolit i plin de 
prospe ime. Pornind de la aceasta antologie s-a vorbit la noi, spre sfâr itul secolului trecut, despre o noua 
genera ie de prozatori i nu exist  nici ast zi discu ii despre proza româneasc  postbelic  în care aceast
antologie s  nu fie amintit
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Indiscutabil, proza scurt  poate fi acceptat  ca marc  înregistrat  a postmodernismului 

literar românesc. Dup  cum o spun în anumite incursiuni critice chiar reprezenta ii ei, aceast

specie trebuie s  joace un rol important în literatura actual . Ceea ce caracterizeaz  mai 

presus de toate discursul teoretic al optzeci tilor este postulatul conform c ruia 

postmodernismul nu trebuie s  mai îmbrace forma unei poetici a romanului, ci mai degrab

pe aceea a prozei scurte. Trebuie ad ugat, totu i, c , dintr-un anumit punct de vedere, poetica 

postmodernismului nu se afl  dinaintea unei alegeri chiar atât de tran ante, între o poetic  a 

romanului i una a prozei scurte, i c  ambele direc ii de desf urare î i p streaz , în cele din 

urm , propria legitimitate. 

Unul dintre cele mai importante momente de cotitur  în evolu ia literaturii 

contemporane este anul 1983. O dat  cu apari ia Desantului '83, apare constituit un nucleu de 

scriitori cu o identitate literar  foarte clar trasat . La mijlocul deceniului al optulea, dup  doi 

ani de la apari ia acestui volum, Nicolae Manolescu1 încearc  deja s  sistematizeze, în cinci 

tr turi distinctive, noua orientare a prozei. i nu a fost singurul care a eviden iat elementele 

distinctive ale unei noi poetici narative. În nenum rate articole ale vremii ap reau comentarii 

i referiri directe la noua proz . Printre aceste tr turi trebuie amintite i acestea: observarea 

minu ioas  a realit ii cotidiene, înregistrarea exact  a limbii vorbite pe strad , neliterare, 

combinarea celor mai variate tehnici i procedee, lipsa subiectului i a etapelor lui clasice, 

atitudinea ironic  fa  de real i fa  de literatur , combinat  cu utilizarea intertextualit ii. 

Dar chiar cu câ iva ani înaintea volumului colectiv coordonat de Ovid S. 

Crohm lniceanu, anul 1979 este important pentru impunerea noii specii literare, datorit

volumului Aventuri într-o curte interioar , semnat  de  Mircea  Nedelciu,  cel  care  va  deveni  

liderul noii genera ii de scriitori, un excelent teoretician, dar mai ales practician al prozei 

scurte postmoderniste române ti. (De men ionat faptul c  elemente postmoderniste, i nu 

pu ine, ap ruser  deja în c ile membrilor grupului de la Târgovi te, c rora Ion Bogdan 

Lefter2 le-a dedicat în 2003 o carte în care îi nume te, pe bun  dreptate, „primii postmoderni", 

dar care nu au avut o a a mare deschidere spre genul scurt). Pân  la sfâr itul deceniului nou ,

Mircea Nedelciu va publica înc  trei volume de proz  scurt  c rora li se vor al tura volumele 

semnate de Daniel Vighi, Cristian Teodorescu, Gheorghe Cr ciun, tefan Agopian, Ioan 

Gro an,  Sorin  Preda,  Bedros  Horasangian  i  mul i  al ii.  Noul  statut  al  prozei  scurte  este  

1 Nicolae Manolescu, Istoria critic  a literaturii române, Editura Paralela 45, Pite ti, 2008 
2 Ion Bogdan Lefter, Primii postmoderni: „ coala de la Târgovi te”, Editura Paralela 45, Pite ti, 2003 
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adar unul privilegiat, consolidat, ap rat i mereu supralicitat mai cu seam  în prima parte a 

deceniului nou , dep indu- i rolul de exerci iu în vederea scrierii unor nara iuni mai ample, 

mul i dintre scriitorii optzeci ti lucrând din greu la edificiul ei impun tor, i prea pu ini 

recunoscând. R spunzând, în 1983, unei anchete a revistei Amfiteatru, Ioan Gro an declara, 

onest, c  op iunea pentru proza scurt  nu este una manifest , programatic  (cum se tot b teau 

cu  pumnul  în  piept  majoritatea  congenerilor  s i),  ci  ine  de  recunoa terea posibilit ilor; 

romanul ar fi fost o miz  pe care autorul Caravanei cinematografice ar fi l sat-o pentru 

maturitate: „M rturisesc ca deocamdat  nu m  încumet s  scriu roman pentru ca nu 

st pânesc tehnicile necesare de construc ie epica. Chiar presupunând c  a  avea experien a

mai multor tipuri de scriitur i fondul problemelor care solicit  spa iul unui roman, a 

începe ridicarea construc iei ignorând aprofundarea structurilor ei de rezisten  mi se pare o 

întreprindere riscanta. Pân  una-alta, prefer sa studiez i s  m  calific la locul de munc , în 

proza scurta“.1 În acela i loc, vorbind despre „virtu ile i servitu ile prozei scurte" scriitorul 

mai ad uga c  prin insisten a cu care se apleac  asupra unui singur aspect, prin modul 

specific de dilatare a am nuntului, proza scurt  poate descoperi zonele profunde ale realit ii 

umane, fiind, în felul ei, tot o form  de cunoa tere.  

Autorul de proz  scurt  „simte enorm i vede monstruos”; neavând altitudinea 

romancierului, zona sa de investiga ie este „microcosmosul uman". De asemenea, destinul 

personajului din proza scurt  este extrem de condensat, redus la liniile sale esen iale sau, i

mai des, privit într-un singur punct, adic  un moment de criz . Proza scurt  este, în opinia 

scriitorului, inductiv , fixând particularul pentru a trimite la general. Mai multe sunt 

problemele pe care le ridic  Ioan Gro an în articolul respectiv. În primul rând, proza scurt

porne te de la detalii, de la am nunte aparent nesemnificative, dar pe care le dilateaz , ea face 

din ân ar arm sar, ofer  unor fapte minore o importan  major  sau, cum spune Ovid S. 

Crohm lniceanu, obiectul de observa ie predilect este „umanitatea infirm , frustrat  sau pur i

simplu marginalizat ." 

O dat  cu proliferarea genului scurt, s-au produs beneficii din mai multe puncte de 

vedere. Spre exemplu, Eugen Negrici2 explic , în eseul s u dedicat literaturii române din 

perioada comunist , modul în care proza scurt , sc pând de vigilen a autorit ilor care îl 

ineau sub observa ie atent  pe fratele ei mai mare în special, a fost un spa iu al 

1 Bogdan Cre u, „Ioan Gro an i manualul s u de proz  optzecist ”, în revista Amfiteatru, 1983 
2 Eugen Negrici, Literatura român  sub comunism. Proza, Editura Funda iei Pro, Bucure ti, 2003 
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experimentelor literare f  frontiere, la începutul deceniului nou . Fenomenul s-a generalizat 

îns  într-atât încât a cuprins întreaga crea ie în proz  a celor mai reprezentativi scriitori ai 

perioadei. Dac  s-ar încerca scrierea istoriei experimentalismului românesc, anii '80 ar 

acoperi probabil paginile cele mai importante. Din alt punct de vedere, Alex tef nescu1, nu e 

de acord cu opinia conform c reia genul scurt ar fi doar o etap  în drumul spre construc ii mai 

ample, nu pu ini scriitori români i str ini putând fi invoca i împotriva acestei mode. 

Analizând avantajele i dezavantajele fiec reia dintre specii, proz  scurt i roman, criticul va 

ajunge la urm toarele concluzii, c  proza scurt  prezint  avantaje pe care romanul nu le va 

oferi niciodat . În cadrul lor se pot izola detalii a c ror semnifica ie s-ar estompa în roman. 

Dac  romanul tr ie te prin cuprindere, genul scurt tr ie te în schimb prin punerea în prim 

plan. Prin urmare, nu este vorba deci de a privi cu îng duin  genul scurt, ci de a recunoa te 

 acesta î i aduce partea sa în echilibrul genurilor literare, cu atât mai mult în peisajul 

literaturii contemporane. A a cum se poate observa, anii '80 favorizeaz  revan a prozei scurte 

în fa a romanului i o redobândire a statutului ei în cadrul literaturii române. 

Dac  ar fi s  c ut m, într-o perioad  mai mult sau mai pu in îndep rtat , modele literare 

pentru proza scurt  (fie ea chiar postmodernist ), numele lui Ion Luca Caragiale nu poate fi 

cu niciun chip evitat, din nenum rate motive. În primul rând, trebuie amintit  observarea 

microscopic  a realit ii în stilul asem tor optzeci tilor de mai târziu („simt enorm i v d

monstruos"), centrarea epicului pe detaliul aparent anodin. În al doilea rând, nu putem s  nu 

amintim spiritul parodic care revigoreaz  majoritatea schi elor sale. Dac  aceste dou  m rci 

caragialiene sunt în general (re)cunoscute, în sprijinul urm toarelor dou  vom încerca s

aducem i câteva argumente. Observ m (în cel de-al treilea rând) o anumit  predispozi ie a 

jocului combinativ, situat  la nivelul discursului, un carnavalesc textual i compozi ional.

Texte ca Tem i varia iuni, 1 Aprilie, Groaznica sinucidere din strada Fidelit ii sunt doar 

câteva exemple de inginerie textual  cât se poate de evidente. Unul dintre primii 

postmoderni ti - îl numim aici pe incontestabilul Mircea Horia Simionescu - nu se re ine s

afirme c  în Momente i schi e avem dovada unui „hiperrealism înainte de hiperrealism, un 

fragmentarism avant la lettre" i  c  (în  cel  de-al  patrulea  rând)  clasicul  scriitor  este  un  

maestru al universurilor de hârtie fiindc  specia, conven ional numit  schi , îi ofer  un câmp 

de mi care aproape neted, unde istoria sau conflictul dau prioritate expresiei verbale, aceasta 

de-o ingeniozitate uluitoare. Dac  termeni ca fragmentarism sau textualism ar fi existat pe 

1 Alex tef nescu, Istoria literaturii române contemporane: 1941-2000, Editura Ma ina de scris, 
Bucure ti, 2005 
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vremea lui Caragiale (sau în posteritatea lui imediat ) în repertoriul criticii literare, sunt 

convins  c  afirma iile scriitorului târgovi tean ar fi fost de mult  vreme anticipate. Schi a

caragialian  (în unele ipostaze ale sale) este un fragment care, la rândul lui, trece prin alte 

sec ion ri  atât  la  nivelul  con inutului  cât  i  al  discursului.  De  altfel,  Ion  Luca  Caragiale,  

datorit  caracteristicilor (la vremea aceea nerecunoscute integral) operei sale, este revendicat 

de c tre postmoderni tii de mai târziu. 

 2.2. MODERNITATEA PROZEI SCURTE

Elemente de modernitate 

Opera lui Caragiale, în general, i proza narativ , în special, arat  c  scriitorul nu 

agreeaz  stilul „înflorit". Ca i prozatorii moderni de mai târziu, Liviu Rebreanu, Camil 

Petrescu etc., el este sever în privin a figurilor de stil. Scriitorul insist  asupra faptului c , în 

opera de art , trebuie s  se realizeze concordan a dintre structura ei i realitatea pe care o 

exprim

Caragiale sugereaz  prin aceasta c  arta intr  în competi ie cu realitatea pe care o 

oglinde te i o învinge prin putere i voin  creatoare. Opera de art  devine „c utarea 

miraculoas " care atrage cu o for  mai puternic  decât realitatea, devine un „joc secund mai 

pur", cum va spune mai târziu Ion Barbu. 

Promovând criteriile fundamentale ale frumosului sus inute de clasici, Caragiale, 

asemenea scriitorilor moderni, î i îndreapt  aten ia c tre ceea ce r mâne, c tre ceea ce este 

„actual" într-o oper  literar . Scriitorul aduce în discu ie termenii viabil i durabil pe care 

îi a az  într-o ingenioas  opozi ie.

Termenul viabil poart  în text nuan e semantice sinonime cu etern prin trimitere la 

capacitatea de a rena te, pe când durabil implic  ideea de limit ; opera aceasta r mâne? 

cât timp va r mânea? Dac  este viabil , opera de art  posed  capacitatea de„a trece peste 

nem rginirea timpului, manifestând aceea i for  de atrac ie. 

Atrac ia pe care opera de art  o manifest  în timp reprezint  o alt  dimensiune 

modern  a viziunii scriitorului. Ca i autorii moderni ( i mai ales criticii moderni), 

Caragiale observ  metamorfozele posibile ale crea iei literare, intuie te capacitatea 

acesteia de a dezv lui noi semnifica ii, sustr gându-se astfel pericolului „imobiliz rii" într-

o unic  interpretare. Poate acesta este i unul dintre motivele preocup rii autorului pentru 

actul crea iei, asprimii cu care- i trata el însu i scrisul. 



24

Adept al clarit ii, preciziei, conciziei, Caragiale respinge categoric digresiunile, 

descrierile, „umpluturile" v zute ca factori perturban i ai dinamicii textului. Concluzia se 

impune de la sine: renun area la „umpluturile" nemotivate. Este adev rat c  în proza 

literar  a lui Caragiale exist  pasaje pe care însu i autorul le-ar califica drept „prisoase de 

stil", dar a a cum observa Alexandru C linescu1, acest lucru se întâmpl  în cazul în care 

ele exprim  inten iile parodice ale scriitorului. 

În Dou  loturi, Caragiale imagineaz  dou  modalit i de organizare a finalului 

nara iunii: una, care prin parodia (minunat  în ea îns i) aninat  la sfâr itul schi ei, 

denun  o form  literar  învechit , alta, care prin finalul eliptic, abrupt, eviden iaz

viziunea modern  a prozatorului. 

Implicarea cititorului în finalul acestei nuvele, precum i în multe alte texte, 

reprezint  o alt  dimensiune a modernit ii viziunii estetice a scriitorului, care const  în 

acreditarea  ideii  c  un  autor  se  confrunt  nu  numai  cu  cititorii  s i,  ci  i  cu  un  sistem de  

norme, conven ii literare, care îl oblig  s  aleag  o anumit  variant  artistic  de exprimare, 

din mai multe posibile. 

Viziunea asupra multiplelor forme pe care le poate îmbr ca discursul literar îl 

plaseaz  pe Caragiale în rândul scriitorilor moderni. Înzestrat cu abilitate scriitoriceasc , el 

realizeaz  în multe din textele sale adev rate „exerci ii de stil", cum le nume te Alexandru 

linescu. Pasti a i parodia sunt dou  tipuri de texte pe care le „recomand " i le practic

I. L. Caragiale. În acela i timp, textele parodice reprezint  atitudinea modern , îndr znea

a scriitorului de a discredita, prin deconstruc ie i prin supralicitare, procedee literare, 

figuri, stiluri i chiar genuri intrate în criz , la sfâr itul secolului trecut. 

Ca i scriitorii moderni de mai târziu, Caragiale sesizeaz  fenomenul demonetiz rii 

figurilor de stil. Lipsa talentului i a autenticit ii emo iei este nefericit înlocuit  de imagini 

perimate, banale, lipsite de con inut. Caragiale experimenteaz  ambele sensuri ale devenirii 

textului: extinderea i condensarea, pe care le st pâne te în egal  m sur . Fiecare op iune 

este dictat  de motiva ia compozi ional . Abilitatea în abordarea aceluia i subiect în 

variante stilistice diferite este poate i rezultatul tandemului perfect al scriitorului cu 

ziaristul. 

Concep ia estetic  a lui Caragiale, a a cum se poate vedea pân  aici, prinde contur în 

câteva texte din domeniu, dar se define te pe deplin, ca i în cazul lui Eminescu, în întreaga 

1 Alexandru C linescu, Caragiale sau vârsta modern  a literaturii, Editura Institutul European, Ia i, 
2000
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oper . Caragiale se situeaz , prin proz , în postura ini iatorului unei mi ri de interac iune 

dintre via a practic i literatur , a c rei consecin  este evolu ia genurilor literare. 

La nivelul structurii compozi ionale, identific m în proza lui Caragiale i un alt 

element de modernitate: dislocarea momentelor subiectului. Aceast  cauzalitate se 

manifest  mai ales în compozi iile clasice cu expozi iune, intrig , desf urare, punct 

culminant i deznod mânt, unde fiecare dintre aceste secven e este determinat  de 

precedenta.  Procedeul  nu  este  nou,  dar  este  preferat  i  tot  mai  fructificat  de  scriitorii  

moderni care au în vedere principiul spontaneit ii i imprevizibilit ii în crea ie.

Pe lâng  aceast  particularitate compozi ional , se observ i adoptarea diferitelor 

perspective narative, fapt care produce modific ri la nivelul instan elor comunic rii. 

Cercetarea vie ii interioare, a obsesiei fixate în subcon tient i a reac iilor exterioare 

determinate de acesta, se realizeaz  în „complicitate" cu naratorul i este una din tr turile 

prozei moderne. Tot de proza modern ine i pendularea între realitate i vis, precum i

concordan a dintre st rile suflete ti i mediul exterior. 

Exist  în proza lui Caragiale cel pu in patru zone în care elementele literaturii moderne 

se reunesc într-o formul  estetic  bine individualizat : proza scurt , portretul, fantasticul sau 

„t râmul nelini tii" i registrul tragic, unde for ele ira ionalului, maleficului, destinului, 

hazardului invadeaz  existen a uman .1

Universul schi elor. Eficien a genului scurt. 

Proza scurt  - schi ele - aduc în fa a cititorului o lume vie, agitat , ademenitoare prin 

for a vie ii prinse în ea, prin personaje veridice pân  la senza ia de cunoa tere, de identificare, 

o lume care te invit  s  p ti f  sfial  în ea i care î i ofer  de la început pl cutul 

sentiment c  nu e ti tocmai str in acolo. 

Teoria egalit ii genurilor literare, pe care scriitorul o sus ine cu insisten  genereaz

celebrele schi e i foiletoane umoristice ale lui Caragiale i îl a az  pe autor în rândul 

scriitorilor moderni. 

Termenul de schi  a fost împrumutat din artele plastice i purta semnifica ia schemei, a 

conceptului unei lucr ri - planul ei înainte de a fi executat . Prin extensie, schi a devine în 

literatur  o specie care traseaz  rapid un spa iu epic de atmosfer  ori biografic, având în 

centru emo ia vie, nealterat , a autorului. 

1 L cr mioara Maxim, „Caragiale modernitatea tehnicii nuvelistice”, în Cronica - revist  de cultur ,
nr.11, Noiembrie 2012 
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Prezentarea sumar  a scriitorilor care au creat fiziologii i schi e pân  la Caragiale 

subliniaz  dou  aspecte importante: mai întâi, fenomenul apari iei, evolu iei i rezisten ei în 

timp a schi ei, apoi ideea c , în cazul autorilor men iona i, schi a este ocazional i, de cele 

mai multe ori, greu de identificat, din cauza alunec rii c tre povestire, nuvel , memorialistic .

Prin Caragiale (chiar de la primele schi e) specia a dobândit un contur definitiv, 

impunând tehnici, tipologii, motive cu o mare putere de seduc ie, care au cucerit i fascinat pe 

contemporani influen ându-i pân  la pasti , uneori (Al. Vlahu , Barbu tef nescu 

Delavrancea). 

De ce atâta insisten  pe fixarea coordonatelor temporale ale existen ei ? De ce simt 

personajele lui Caragiale nevoia înregistr rii timpului concret individual ? Ce se ascunde în 

spatele orelor fixe, minutelor calculate, programului riguros întocmit ? Poate este marcat  în 

acest fel existen a monoton , exasperant  sau, dimpotriv , poate c  este modul în care se 

încearc  a da un sens, chiar i formal, existen ei. 

Se pare c , prin reperele temporale, eroul caragialian î i între ine iluzia unui sens al 

existen ei într-o lume a aparen elor i a agita iei gratuite. 

Arta portretului în proza lui Caragiale 

Imagina ia creatoare i ingeniozitatea scriitorului culmineaz  în impresionantul num r

de chipuri zugr vite în proza sa. Exactitatea nota iilor, a ezarea într-un unghi favorabil 

detaliilor care surprind linia definitorie a unui personaj, adaptarea limbajului la registrul epic 

- tragic, misterios, comic - sunt câteva dintre tr turile artei portretistice caragialiene. 

Spectaculoas  r mâne îns  varietatea tipurilor de portrete. Astfel se pot identifica în crea iile

în proz  ale scriitorului: portretul colectiv, portretul trunchiat, portretul misterios, portretul 

caricatural, portretul neterminat etc. 

Autorul realizeaz  un astfel de portret, rupt de formula realist  tradi ional , un portret 

care nu ia conturul unei individualit i în plan fizic i moral, ci tinde s  aboleasc  distan a fa

de specie, mai mult chiar s  volatilizeze fiin a îns i în refuzul de a recunoa te vreo tr tur

distinctiv  din cele admise îndeob te. A a cum remarca Maria Vod  C pu an 1, detaliile 

asupra c rora insist  autorul nu sus in întregul, ci figureaz  în text doar pentru a fi retrase, 

postulându-se imposibilitatea select rii între tr turi posibile, dar c rora li se refuz

existen a. Aceast  modalitate a artei caragialiene surprinde procesul depersonaliz rii umane 

fiind una dintre tr turile literaturii moderne. 

1 Maria Vod  C pu an, Despre Caragiale, Editura Dacia, Cluj, 1982 
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Cele câteva aspecte men ionate ale portretului fizic în proza lui Caragiale marcheaz

contribu ia lor la imaginea de ansamblu a personajului, mai ales în cazul analizei portretelor 

generalizatoare, cele care cuprind atât aspectele fizice, cât i pe cele morale. 

Orice tr tur  particular  este înl turat , portretul fiind creionat la modul impersonal, 

a încât el poate fi oricine i nimeni totodat . El nu e nici tân r, nici b trân, nici frumos, nici 

urât, nici prea-prea, nici foarte-foarte. Credem c  arta lui Caragiale de a re ine elementele 

umane general - valabile explic  actualitatea prozei i implicit a personajelor sale. 

Portretul literar, atât ca tip specific de descriere, cât i ca unitate intern  a operei 

literare, presupune o gam  variat  de tehnici i mijloace de realizare. Dac  în arta fotografic

portretul depinde de jocul de lumini i umbre, de calitatea materialelor folosite, de capacitatea 

artistului de a g si unghiul favorabil surprinderii expresiilor semnificative, dac  portretul 

pictural este condi ionat de culori, de materialele pe care sunt reprezentate chipurile, de 

îndemânarea artistului, de priceperea i m iestria lui, atunci nu este mai pu in adev rat c i

portretul literar pretinde o serie bogat  de tehnici i de mijloace în vederea contur rii imaginii 

umane. Literatura, ca i artele amintite, dispune de un inepuizabil depozit de mijloace de 

realizare a portretului gra ie resurselor creatoare ale scriitorilor. 

I.L. Caragiale, prin întreaga crea ie i în mod special prin proz , a ar tat cum poate 

folosi geniul creator materialul brut pe care natura i-l ofer i mai ales ce capodopere rezult

din întâlnirea spectaculoas  a naturii cu geniul creator. În concep ia lui Caragiale, aceast

întâlnire presupune o munc  serioas .

În proz , Caragiale reu te în mod evident desprinderea de „re etele", de modelele i

de procedeele tradi ionale consacrate i inventeaz  forme surprinz toare, crezând în puterea 

de sugestie a cuvântului, a combina iilor i a asocierilor de cuvinte. Arta portretistic  are la 

baz  concep ia autorului c  opera de art  viabil  este numai cea în care expresia material  a 

îmbr cat exact o inten iune.

Dimensiunea fantasticului la Caragiale 

Fantasticul desemneaz  ceea ce nu exist  în realitate - lucruri imaginate, de necrezut, un 

alt „t râm" în care legile realit ii sunt abolite. De fapt, definirea termenului s-a dovedit a fi o 

opera ie dificil i a constituit o preocupare constant  de-a lungul timpului. 

Definirea fantasticului a provocat dispute semantice care î i au originea în ambiguitatea 

termenului sau cel pu in în cele dou  accep iuni ale acestuia; aceea de manifestare a 
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supranaturalului în via a de toate zilele i aceea de tr tur  caracteristic  a întregii literaturi, 

dat  fiind originea mitic , legendar  a acesteia. 

Fantasticul din literatura cult  modern  î i trage seva din literatura popular , din cea 

antic i medieval , dar dobânde te adev rata semnifica ie prin faptul c  tinde s  concureze 

realul, s  se identifice cu o for  nea teptat , ciudat , incredibil  - totu i posibil  - a existen ei 

universale.

Ca i în alte domenii, a trasa un itinerar exact al apari iei literaturii fantastice în spa iul 

românesc r mâne o problem  destul de dificil .

Literatura român  a sec. al XIX-lea înregistreaz  crea ii în care au ap rut germenii 

fantasticului având o surs  diferit  de cea a fabulosului feeric. Tot acum apar i primele texte 

care se înscriu sferei fantasticului autentic. 

Conceput  dup  rigorile realismului, care presupune conectarea la ordinea cotidianului 

cu legile i rela iile sale specifice, proza lui Caragiale configureaz  în acela i timp un univers 

specific prozei moderne prin inaugurarea unui nou principiu, cel al incertitudinii. Astfel se 

contureaz  în cele mai multe dintre nara iuni un joc abil al posibilului cu imposibilul, al 

verosimilului cu neverosimilul, creându-se o lume cu numeroase pun i de trecere de la 

realitate la insolit, de la comic la absurd. Caragiale, observatorul atent i „dibaci" al lumii ce-l 

înconjoar , este i un fin creator de atmosfer  fantastic . Eugen Simion1 consider  c  la 

Caragiale, ca i la creatorul modern al fantasticului, E. A. Poe, o mic  iregularitate, un clivaj 

în structura realului, o coinciden  stranie de lucruri conduc la intrarea în spa iul ezit rii care 

înseamn , de fapt, t râmul fantasticului. 

Din declara ia: „simt enorm i v z monstruos", întâlnit  în Grand Hôtel „Victoria 

român ", trebuie în eles c  autorul percepea realitatea în dimensiunile ei fabuloase. Aspectele 

ei negative, pur satirice, îi vor declan a umorul, iar rela iile dintre elemente sunt pip ite la 

intensitatea enormit ii. O u oar  trecere, i de la enorm sau monstruos i pân  la fantastic nu-

i decât un singur pas. i Caragiale îl face. 

Dup  gradul de circumscriere în sfera fantasticului, textele în proz  ale lui Caragiale pot 

fi împ ite în cinci categorii: texte „realiste" cu interven ii episodice ale supranaturalului, 

texte ale începuturilor în care domin  fantasticul paradoxal, de tip science-fiction, texte a 

ror schem  alegoric-fabulistic  le a az  în zona miraculosului din basmul popular, texte 

care exploreaz  oniricul i texte ce apar in fantasticului propriu-zis. 

1Eugen Simion, „Ion Luca Caragiale i spiritul românesc[II]”, în revista Biblioteca Bucure tilor, Anul 
V, nr. 4, Bucure ti, 2002 
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a cum în mintea copiilor basmul r mâne un t râm feeric, în care se refugiaz  cu 

bucurie i în care tr iesc cele mai frumoase momente al turi de prin i i prin ese, de Ilene-

Cosânzene i Fe i-Frumo i, tot a a miraculosul, feericul i fantasticul din proza lui Caragiale 

aduc o doz  de anecdotic i umor ce relaxeaz , destinde, dar i înal i moralizeaz .

„Simt enorm i v z monstruos." 

Suflul unei noi mode literare se face sim it i printre scriitorii români, care 

experimentau deja desprinderea de formul  romantic , manifestând un viu interes pentru 

estetica realist . Realismul câ tig  u or adep i prin înl turarea limitelor impuse de clasicism 

i romantism. 

În proza lui Caragiale, exist  un sector al a a-numitelor nuvele psihologice i „tragice", 

în care autorul dep te registrul comic i manifest  un viu interes pentru situa ii limit ,

pentru tr iri dramatice, pentru registrele grave, tragice ale existen ei individului. Având o 

percep ie a realit ii apropiat  de cea a scriitorilor moderni, el p te aici pe o cale opus ,

zuind a înf a ura tenace i r zbunarea implacabil , împletite cu disperarea, cu nebunia i

cu moartea. tefan Cazimir observ  c  se poate observa c  problematica nuvelelor (lui 

Caragiale, n.n.) este una dominant psihologic , în care se sondeaz  cu asiduitate abisurile 

vie ii interioare. 

În explorarea lumii interioare, Caragiale se apropie cel mai mult de naturali tii ale c ror 

tehnici i teorii le cuno tea. F  a fi un admirator al acestora, Caragiale se înrude te cu ei, în 

acea parte a crea iei sale care st  sub semnul tragicului, prin interesul manifestat fa  de 

stabilirea leg turilor cauzale ale unei l comii ce atinge pragul grotescului, prin urm rirea 

atent  a factorului ereditar, prin sondarea subcon tientului, prin analiza unor manifest ri 

patologice etc. 

Proza caragialian  din zona tragicului st  sub semnul acestei sensibilit i, scriitorul 

surprinzând în fiecare bucat  o realitate agresiv  în care fiin a uman  se degradeaz , se 

pr bu te. 

Prezentarea celor câteva puncte de vedere, vizând influen a naturalismului în proza lui 

Caragiale, nu are inten ia încadr rii cu orice pre  a unei p i din proza autorului într-o 

mi care literar , ci observ  în aceast  zon  a crea iei caragialiene noi valen e ale artei 

scriitorului, tehnici inedite, care îl a az  în rândul deschiz torilor de drumuri în proza 

româneasc  modern . Scriitorii moderni cultiv  o nou  estetic . Plecând de la ideea c

frumosul tradi ional este desuet, uzat, uneori chiar ridicol, ei se îndreapt  cu interes c tre o 
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alt  fa  a existen ei, urâtul, în toate variantele lui: demonicul, terifiantul, co marul, 

patologicul, morbidul, grotescul, relevând valori expresive surprinz toare i o nea teptat

capacitate de a emo iona. 

Pe fundalul esteticii realismului i naturalismului, Caragiale croie te i prin aceste 

nuvele drumul c tre proza modern  a veacului urm tor. Co marul, obsesia, spaima 

paroxistic , violen a, cruzimea, tara ereditar  sunt câteva „st ri limit " abordate de Caragiale 

în proza tragic . În zugr virea acestor teme literare, scriitorul adopt  tehnici moderne, absolut 

necesare investiga iei universului interior. 

Una dintre caracteristicile prozei lui Caragiale, care îl apropie de scriitorii moderni, 

sesizat  de B. Elvin, este percep ia realit ii dintr-o perspectiv  ce terge grani ele dintre 

tragic i comic. Inspirat de via a cotidian , unde grani ele dintre cele dou  t râmuri, tragicul 

i comicul, sunt fragile, Caragiale surprinde trecerea dintr-un registru în altul într-o form

inedit  în texte precum C nu ,om sucit, Dou  loturi, Inspec iune.

Expresie a fuziunii realismului cu naturalismul, opera caragialian  din sfera tragicului 

mâne deschis  hermeneuticii i reprezint  un moment relevant pentru evolu ia prozei 

române ti, anticipând pe Liviu Rebreanu, H. P. Bengescu, Camil Petrescu, Vasile Voiculescu 

etc.1

 2.3. PROZA SCURT  A LUI CARAGIALE I TR TURILE EI 

2.3.1 SCURT  PREZENTARE A PROZEI SCURTE A LUI CARAGIALE 

Proza scurt a fost abordat  de majoritatea scriitorilor români, fie sub forma schi ei sau 

a nuvelei, ea ilustrând capacitatea scriitorului de a sintetiza, de a adopta un stil concis. 

Perioda prozei scurte la I.L.Caragiale se remarca prin: volumul Momente (1901), 

volumul Nuvele si povestiri (1908). 

Urmeaza un moment greu în viata lui Caragiale: procesul Caion. Acuzat pe nedrept de 

plagiat (copiat), ap rat la proces de Barbu- tefanescu Delavrancea, Caragiale i-a înaintat 

operele academiei spre a fi premiate, dar ele au fost respinse. Nemultumit din 1905 se 

stabileste la Berlin. Stabilirea la Berlin n-a însemnat însa o rupere totala de cei de acasa, asfel 

în anul 1907 în timpul rascoalelor taranesti Caragiale a scris un pamflet, Din primavara pâna 

în toamna.

1 L cr mioara Maxim, „Caragiale modernitatea tehnicii nuvelistice”, în Cronica - revist  de cultur ,
nr.11, Noiembrie 2012 
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George Ronetti la aparitia volumului Momente  afirma (1901): „Nu momente maiestre, 

monumente!”. Momentele  si  schitele  sunt  mici  instantanee  de  viata,  prin  care  ne  ofera  o  

imagine complexa, a societatii timpului. Critica literara a remarcat talentul exceptional a lui 

Caragiale, în surprinderea unor aspecte semnificative ale vietii intime si publice, în realizarea 

unei tipologii variate si reprezentative. Marea performanta a lui Caragiale este ca realizeaza 

aceste lucruri pe un spatiu mic, doua-trei-patru pagini. Deci prima caracteristica esentiala a 

acestor proze este conciziunea.

În aceste proze scurte se observa talentul dramaturgului prin stiinta dialogului foarte 

scurt, dar care individualizeaza psihologii. O replica demonstreaza de multe ori nivelul de 

cultura, interesul dominant, psihologia personajului. Din doua trei trasaturi Caragiale 

sugereaza un caracter. Înscenarea este prezenta si aici prin pretioase observatii, comentarii ale 

autorului. Caragiale are o viziune critica, satirica asupra realitatii. Aceste proze scurte 

alcatuiesc un adevarat mozaic realist, satiric al societatii contenporane autorului. Foarte 

variate din punctul de vedere a continutului, momentele si schitele ne ofera o imagine 

cuprinzatoare a institutiilor, moravurilor epocii: scoala: Un pedagog de scoala noua, Dascal 

prost, Bacaloriat; demagogia politicienilor: Amicul X, Triumful talentului; justitia: Petitiune,

Articolul 214, Arendasul român, Tempora; inmoralitatea vietii de familie: Tren de placere,

Mici cadouri; educatia gresita din unele familii burgheze: Vizita, D-l Goe; presa: Triumful

talentului, Telegrame.

i în prozele scurte comicul este bine realizat. Caragiale valorifica si în proza scurta o 

serie de procedee noi, ca de exemplu oratoria, rupturile la nivelul limbajului (La caldura), 

limbajul bombastic din presa. Efectul este comic si satira în acelasi timp vizând incultura, 

demagogia, suficienta. 

2.3.2 TR TURILE PROZEI SCURTE A LUI CARAGIALE 

Perioda prozei scurte a lui I. L. Caragiale se remarc  prin: volumul Momente (1901) i

volumul Nuvele i povestiri (1908).  În studiul introductiv intitulat „I. L. Caragiale i

momentele sale exemplare”1, Ion Vartic abordeaz  importan a Momentelor din cinci direc ii

diferite: Despre Lache i Mache sau despre a-fi-cu-cel lalt; prozatorul sau „cel ce gânde te”; 

domnul profesor Belikov i nenea Anghelache; despre ironie sau despre „viceversa” i

rmanul Dionis, Ivan Turbinc i Lefter Popescu fa  cu transcenden a.

Despre Lache i Mache sau despre a-fi-cu-cel lalt. 
1Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”, în Momente, I .L. Caragiale, Cluj, Editura 

Apostrof, 1997, p. V-LXXXIV 
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La apari ia volumului Momente, umoristul George Ranetti exclam : „Nu Momente, 

maestre, ci Monumente trebuia s  botezi admirabilul volum, c ci fiecare din paginile lui e un 

monument de spirit de observa ie, de spirit sadea, de perfec iune artistic . ”1 Pentru  a  

în elege reac ia lui Ranetti trebuie s inem seama de premisele revelate înc  în 1935 de 

erban Cioculescu: „Schi ele i Momentele n-au avut succes de libr rie imediat i r sun tor.

[…] Numai o burghezie istoric  ridicat  printr-o evolu ie fireasc , în decurs de veacuri, 

înst rit  prin munc  de genera ii i independent , î i dezvolt  un spirit de autocontrol, care 

se încoroneaz  cu opera de satir  ustur toare. Societatea româneasc  de la sfâr itul

secolului al XIX-lea nu se afla în aceast  situa ie. N scut  oarecum spontan, prin imitare i

adaptare brusc , burghezia noastr  era inapt  de spirit autocritic. […] Ivirea lui Caragiale, 

în acest sens, este de bun  seam  prematur i accidental . [ …] Caragiale nu g se te un 

public potrivit, con tient de priza pe care o ofer  umorului, care s  se recunoasc  voios în 

tr turile caricaturale i s  aplaude f  reticen e. Proasp ta burghezie se cere idealizat  în 

portrete retu ate i dac  e posibil cu obrajii îmbujora i de un carmin sp cit, ca în arta 

fotografic  de bâlci. Este un semn de civiliza ie înaintat  gustul pentru caricatur i chiar 

acela pentru fotografia f  retu …”2

Unii dintre contemporanii lui Caragiale considerau Momentele ca fiind opera minor  a 

scriitorului spre deosebire de teatru i nuvele. La apari ia schi ei 25 de minute… , Duiliu 

Zamfirescu, într-o scrisoare c tre Titu Maiorescu, decreta: „Caragiale ar trebui oprit, în 

interesul reputa iei sale de scriitor, de a publica fleacuri.”3

Cauza principal  care a favorizat ac iunea de desconsiderare condescendent  a 

schi elor pare a fi cea revelat  de Paul Zarifopol: „E de gândit dac  nu cumva unor dintre 

cetitori sau litera i tip rirea în foileton de gazet  popular  nu crea, ea singur , o prevenire 

defavorabil  scriitorului. Pe un bucure tean intelectual l-am auzit zicând, pe când înc  mai 

tr ia Caragiale, c  sunt în Capitala noastr  o sum  de b ie i spirituali, gata s i fabrice 

oricând m run i uri amuzante ca a lui Caragiale”.4

1 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud I.L. Caragiale,  Opere, II, edi ie 
critic  de Al. Rosetti, erban Cioculescu i Liviu C lin, 1960, ESPLA, Bucure ti, p.581 i urm. 

2 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud erban Cioculescu, Caragialiana,
Bucure ti, Editura Eminescu, 1974,  p.155-156 

3 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud Duiliu Zamfirescu i Titu 
Maiorescu în scrisori, cu un cuvânt de introducere i însemn ri de Emanoil Bucu a, Bucure ti, Editura Casa 

coalelor, f.a., p.73 
4 Paul Zarifopol, „Introducere la I. L. Caragiale”, în Opere, I, Bucure ti, Editura „Cultura Na ional ”, 

1930, p.XXXVII 
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Ion Vartic, în studiu introductiv al volumului Momente din 1907 - „I. L. Caragiale i

momentele sale exemplare” eviden iaz  faptul c  datorit  dimensiunii lor reduse, Momentele 

le apar contemporanilor lui Caragiale ca ni te simple crochiuri, ca „m run uri amuzante”

ori „fleacuri”, ca lucruri neserioase, cu tot felul de „figuri care sunt numai schi ate” .a.m.d.  

Însu i H. Sanielevici exclam : „Ce p cat c  d. Caragiale nu se poate concentra pentru 

a strânge într-o comedie comoara de observa iuni f cute asupra altor p turi sociale decât cele 

zugr vite în Scrisoarea pierdut i în Noaptea furtunoas !...”1 Mul i dintre contemporanii s i,

elogiind La hanul lui Mânjoal , au criticat excesul de actualitate i a a-zisa netransfigurare a 

celorlalte proze, care - dup  cum spune un publicist din epoc  – „se învârtesc în jurul 

ber riilor din Pia a Teatrului i, oricât de frumos ar fi scrise, parc  închid orizontul”…

Ion Vartic este de p rere c Momentele reprezint  reflexele uimitor de prompte ale 

unor evenimente reale, absorbind i conservând efervescen a i vehemen a iscate în jurul lor, 

ecourile lor profane, de culise, materializate în comentarii, argumenta ii pro i contra, 

polemici, confirm ri i dezmin iri, specula ii, zvonuri, bârfe etc. (Vartic 1997 : VII)  

Fraza emblematic  potrivit  aproape tuturor Momentelor este cea din debutul 

Inspec iunii: „Mai mul i prieteni – impiega i în diferite administra ii publice – stau de vorb ,

la masa lor obicinuit  într-o ber rie, despre chestiunile la ordinea zilei”.

În leg tur  cu simultaneitatea perfect  dintre momentul emiterii foiletoanelor din 

Universul i momentul recept rii lor de c tre cititori, tefan Cazimir aduce un argument 

important: „Caracterul «documentar» al schi elor se afirm i în alt mod, prea pu in sesizabil 

ast zi, dar de o cert  rezonan  în contemporaneitate : prin adecvarea calendaristic  a 

subiectelor sau m car a unor detalii ale textului. […] Restabilind reperele cronologice ale 

inspira iei lui Caragiale, r sfoim parc  un album de epoc , în care orice stamp  conserv  un 

fragment autentic al timpului revolut.”2 Astfel, La Mo i … apare tocmai în toiul târgului 

tradi ional, Duminica Tomii e tip rit  în preajma zilei sfântului Toma, De închiriat i Caut 

cas … în proximitatea zilelor de sfântul Dumitru i sfântul Gheorghe, când în Bucure ti, 

începea agita ia mutatului, O cronic  de Cr ciun … i Cadou… au ca pretext s rb torile de 

iarn i apar chiar în timpul acestora fixând totodat  ambian a climatic : -afar -i grozav… 

i plou i ninge i pic i-nghea … o zloat  cumplit … un vifor nebun…o vreme pr d!”.

1 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”… ,apud H. Sanielevici, Încerc ri critice,
Bucure ti, Institutul de arte grafice „Carol Göbl”,  1903, p.23 

2 tefan Cazimir, Caragiale. Universul comic, Bucure ti, Editura pentru literatur , 1967, p.181-182 
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Datorit  capacit ii de absorb ie a oric rui fel de mostr  extras  din straturile multiple 

ale realit ii, Momentele con in o catagrafie mozaicat  a evenimentelor, mentalit ilor i

moravurilor de sfâr it de veac i, totodat , de sfâr it de secol românesc. Iat  de ce, în Note i

impresii, G. Ibr ileanu afirm  despre Caragiale c „este cel mai mare istoric al epocii dintre 

1870-1900. Un istoric complet, care arat , care critic i care explic ”, iar în prefa a edi iei

a II-a a Spiritului critic… ine s  precizeze c  paragraful referitor la opera caragialian  ar 

trebui remaniat, „pentru c , de la r zboi încoace, m  conving din ce în ce mai mult c  acest 

om a v zut mai bine decât oricine în realitatea noastr  social ”.1 Schi ele caragialiene 

cuprind o cantitate de adev r istoric, ce poate fi confruntat cu alte surse de informa ie: ziarele 

vremii, memorii, coresponden , etc.  Ele includ i fi a de observare a timpului, începând cu 

datarea calendaristic : „  aflam alalt ieri, luni diminea a…”(Ultima or !...); „… vom 

vedea joia viitoare, cum…” (Boris Sarafoff…, dar sintagma o g sim i în Tren de pl cere ori 

Inspec iune); „Ieri seara, în ajunul Sf. Dumitru…” sau „asear ” (Mici economii…); „ieri, 

zi-ntîi de mai stil nou 1900…” (O zi solemn ); „Alalt ieri, întâlnindu-m …” ( al!...);

„Zilele trecute, trebuia s  aleg o tem  dintre mai multe, pentru o cronic  de Cr ciun…”

(Cadou…); „mar i seara, m-am suit, la Sinaia, în trenul 14… ” (Întîrziere); „S-a hot rît!

Trebuie sîmb …” (O conferen ); „Joia trecut , 21 mai, neavînd treab , m  plimbam încet 

pe Calea Victoriei, pe la apte seara…” (Repausul dominical) etc. 

Momentele au constituit un fel de proz  ocazional , punctul de vedere a lui Goethe 

potrivindu-se i pentru Caragiale: „Toate poeziile mele sunt poezii ocazionale 

(Gelegenheitsgedichte), inspirate de realitate i avându- i r cinile în realitate”.2 În epoca 

recept rii sincrone, putea p rea c  Momentele nu r sfrâng actualitatea peren  a artei, ci doar 

pe aceea trec toare a realit ii. Eugen Lovinescu a înregistrat foarte precis ideea aceasta: 

„Eroii lui Caragiale sunt reprezentativi, dar numai pentru o epoc  m rginit  (s.n); ei sunt 

tipici. În închegarea lor intr  ceva i din sufletul omenesc din toate vremile, dar intr

totodat i prea multe lucruri legate de ni te împrejur ri restrânse, ce tind s  dispar  cu 

des vâr ire.”3 În ciuda faptului c Momentele au fost întâmpl ri din realitatea imediat i

1 G. Ibr ileanu, Note i impresii, Ia i, Editura „Via a Româneasc ”, 1920, p.227; idem Spiritul critic în 
cultura româneasc , 1922, Ia i,  Editura „Via a Româneasc ”, p.1. Ideea e reluat  de Tudor Vianu, în erban 
Cioculescu, Vladimir Streinu, Tudor Vianu, Istoria literaturii române moderne, I, 1944, Editura Casa coalelor, 
p.294

2 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud Johann Peter Eckermann, 
Convorbiri cu Goethe, în române te de Iliescu Laz r, Bucure ti, Editura pentru literatur , 1965, p.57 

3Eugen Lovinescu, Opere IV, edi ie îngrijit  de Maria Simionescu i Alexandru George, Bucure ti, 
Editura Minerva, 1986, p.164 
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primii lor cititori le-au i recunoscut ca atare, ele i-au conturat o aur  de eternitate i o 

autoritate de etalon tocmai pe m sur  ce s-au îndep rtat de actualitatea pasager , pe m sur  ce 

particulele de contingent s-au dezagregat, ast zi percepându-le la fel, f  a avea senza ia c

deasupra lor s-a l sat o cea  a vetuste ii, concluzioneaz  Ion Vartic. Dovada c Momentele 

nu au îns , în prezent, doar un interes istoric i documentar o d  atât faptul c  pentru noi ele 

i-au p strat, intact , întreaga prospe ime, cât i faptul c  prin prisma multor situa ii narative 

i replici ale schi elor numim i recunoa tem aspecte tipice ale comportamentului nostru. 

Aceasta i fiindc , a a cum observ  prozatorul Radu Cosa u, „fiin a noastr  e caragialo-

eminescian ”.1 De altfel, comentând schi ele, Mihai Ralea exclama: „Caragiale, cel mai 

na ional scriitor, cel care a în eles mai bine firea noastr ”.2

Foarte important e, în sensul acesta i comentariul lui P storel Teodoreanu, care 

afirm  c  în Momente Caragiale „s-a ridicat pân  la ceea ce am putea numi actualitate 

etern  (s.a)”, c ci tipurile din aceste proze ocazionale „tr iesc i fac pui” neîncetat: „Pe

amicul X de pild  (eternul amic X!) îl ve i g si negre it la «Corso », dup  spectacol, a a cum 

am g sit i eu pe Lache i pe Mache la ber ria din Pia a Unirii. Si cum s  nu-i g se ti când 

stau acolo, la aceea i mas , neclinti i, de cincizeci de ani ? Îi întâlnim pe to i zilnic i ne 

lovim de ei la tot pasul, la b rbier, în tren, la aperitiv (mai ales), în toate pie ele Unirii de pe 

tot cuprinsul României-Mari, pretutindeni. Aceste tipuri au dobândit ceea ce nume te fratele 

i confratele meu Ionel [Teodoreanu] o circula ie social  (s.a.) i prin asta nemurire. 

Caragiale i-a luat din via i i-a pus în c i. Ei au p sit c ile i s-au întors înapoi în 

via , continuând opera pe seama lor.”3

Ion Vartic este de p rere c Momentele „constituie o multipl  concretizare a fa etelor

prin care omul este o fiin -în-lume, în consecin  a faptului de-a-fi-întotdeauna-cu-cel lalt.”

(Vartic  1997:  XII)  Atât  în  raporturile  cu  exterioritatea,  cât  i  în  cele  cu  sine,  individul,  „în

calitate de fiin -în-lume este deja cu cel lalt”4, acesta fiind modul s u imediat i elementar 

de a fi. „Lumea c reia îi apar in este totdeauna o lume pe care o împart cu al ii, pentru c

1 Radu Cosa u, Sonatine, Bucure ti, Editura Cartea Româneasc , 1987,  p.41 
2 Mihai Ralea, „Lumea lui Caragiale”, în Valori, Bucure ti, Funda ia pentru literatur i art  „Regele 

Carol II” , 1935, p.115 
3Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud Al. O. Teodoreanu, „Momentele” pe 

scen , în mâie i otrav , I, Editura „Na ionala-Ciornei”, f.a., p.28 
4 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”… , apud Martin Heidegger, Sein und Zeit,

cons. în trad.fr. L’Etre et le Temps , traduit de l’allemand et annoté par Rudolf Boehm et Alphonse de Waelhens, 
Gallimard, 1964, p.157 
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fiin a-în-lume este o fiin -în-lume cu…”1. Toate personajele Momentelor sunt egal interesate 

de „chestiunile la ordinea zilei”, participând cu fervoare la câte o „discu iune foarte 

animat ”. Cuplul Lache i Mache „nu sunt decât unul i acela i în dou  fe e, doime de o 

fiin  (s.n.) i nedesp it . Via a lor seam  foarte mult cu un sistem solar dublu, în care 

fiecare joac  pe rând rolul centrului, pe când cel lalt i se rote te împrejur.” Tot a a de 

reprezentativ e Mitic  – fiin a-în-lume prin excelen  – pe care „îl întâlnim atât de des – în 

pr lii, pe strad , pe jos, în tramvai, în tramcar, pe biciclet , în vagon, în restaurant, la 

Gambrinus – în fine, pretutindeni”. Dar, ca fiin -în-lume omul constituie o figur  indistinct .

În acest caz, noi suntem asemenea altora i al ii sunt asemenea nou . Portretul lui Mitic  este 

creionat la modul impersonal putând fi oricine i nimeni totodat : „El nu e nici tân r, nici 

trân, nici frumos, nici urât, nici prea-prea, nici foarte-foarte; e un b iat potrivit în 

toate…”. În zona neutr i anonim  a banalit ii cotidiene, suntem to i la fel, f  identitare 

real i unic , a a încât putem fi i viceversa: „Cine zice Lache zice Mache i viceversa”,

fiindc „în adev r ace ti doi oameni nu pot avea decât una i aceea i istorie”. Deci, numele 

noastre ies unele din altele c ci nu singularizeaz  o persoan , ci reflect  doar modul de a-fi-

cu-altul:  Ni  Ghi escu  i  Ghi  Ni escu  (în  Triumful talentului…); Mihail Constantinescu, 

prim-redactorul Luminii, i Constantin Mih ilescu, directorul Aurorii (în Groaznica 

sinucidere din strada Fidelit ii); George Marinescu i Marin Georgescu, din De închiriat,

proprietarii unor „case gemene, peste putin  de deosebit dac  una n-ar purta num rul 7 

simplu i cealalt  7-bis”; Nicolae Georgescu i George Nicolaescu, Marin Dumitrescu i

Dumitru  Marinescu,  Basile  tef nescu  i tefan  Basilescu,  Mihai  Dobrescu  i  Dobre  

Mih escu (în Cum se na te o revist ?) .a. În O lacun … , patronimicele eroilor sunt alese 

dinadins din aria ierarhiei biserice ti (Diaconescu / Preotescu), tocmai pentru a sugera 

posibilitatea confund rii i inter anj rii lor, dup  cum, alteori, erori voite ale scriitorului fac 

ca, tot în Groaznica sinucidere… , „doftora ul” Mi u  Zaharescu  s  se  cheme  i  Mi u

Zamfirescu, iar în Lan ul sl biciunilor,  junele  protejat  Mitic  Georgescu  (dintr-a  patra)  s

devin  Mitic  D sc lescu (dintr-a asea). Tot a a, în schi a La Pa ti – „Oricât s  zici, teribil

potriveal !” – amicul lui Lache, „alt func ionar comercial, tot comestibile et colori”, nu 

constituie decât un Lache II, ambii având – iar i „teribila potriveal , domnule!” – „deodat

acela i gând” i acelea i gesturi, identici ca ni te mecanisme de serie, atâta doar c  pe unul îl 

„sup  gheata din dreapta”, iar pe cel lalt, „a din stânga” etc. în ciuda tonului fundamental 

1Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”… apud Martin Heidegger, op. cit, p.150 
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umoristic, spectrul singur ii pentru omul ce reprezint  o „fiin -cu…” declan eaz

surprinz toare accente dramatice în Tren de pl cere, Identitate…, Lache i Mache i

Repausul dominical. Iat  o mostr  din lamenta ia furioas  a domnului Mihalache: „A! e 

grozav s  ai fiin e iubite, r cite departe de tine, i s  nu tii la un moment în ce loc se afl ,

ce fac, ce li se-ntâmpl , ce vorbesc, ce simt, ce gândesc despre tine… le e dor de tine, cum i-

este ie de ele? etc.  « Unde dracu s-a b gat ? » zice d. Georgescu… i iar o înjur tur  – 

de ast -dat  la adresa tuturor celor trei fiin e iubite pe care le caut  f  s  le g seasc ”.

În biografia cotidian  a omului caragialian duminica reprezint  ziua malefic , în care 

inima lui de fiin -în-lume e gata s  înceteze s  mai bat , lipsit  de sângele mereu împrosp tat 

al vie uirii fervente în comun. Prin repudierea plin  de oroare a ideii de repaus dominical, 

scriitorul se integreaz  într-o ilustr  tradi ie cultural . Goethe în Voca ia teatral  a lui 

Wilhelm Meister vorbe te despre „fadul plictis al duminicilor”, pentru Schopenhauer ideea de 

plictiseal   se suprapune peste aceea de duminic  într-un pasaj din Lumea ca voin i

reprezentare, pentru Nietzsche în paragraful 189 din Dincolo de bine i de r u, duminica sau 

ziua de s rb toare constituie un soi de zi de post, „una atât de sfânt i de plicticoas ”, încât 

i se face automat dor dup  zilele de lucru obi nuite i agitate. De asemenea, Cioran ur te i

el „ces dimanches interminables” i „les après-midi dominicales” în care „le mal d’être” se 

manifest  din plin, el având co marul unei lumi preschimbate „en après-midi de dimanche”.

Aceast  idee e exprimat  foarte bine de Caragiale în Repausul dominical, sus inut

de amicii lui nenea Iancu „to i foarte plictisi i” de spectrul duminicii sau al s rb torii: „N-am 

zut ceva mai urât pe lume decât un ora  mare în zilele de repaus dominical! Toate 

pr liile cu obloanele l sate ca pleoapele în somn… Ce somn!... Peste tot închis!... S  vrei 

 te spânzuri, n-ai de unde s i cumperi un treang… Lipsa asta de activitate, de via , de 

mi care comercial  m  apas  pe umeri, m  trage i pe mine la somn; i nu pot dormi m car

– parc  sunt în stare de insomnie…”. Reg sirea celuilalt devine la fel de vital  ca reg sirea 

Graalului: „De un ceas umblu s  dau de un prieten… parc  to i au intrat în p mânt!”. Negat

ca idee de repaus, duminica nu va mai fi duminic , ci „zi de lucru” de tip special; din zi a 

mor ii somnolente, ea se transform  în una a rena terii i a jubila iei produse de refacerea 

modalit ii de a-fi-împreun . De aceea, spiritualul Costic  Parigoridi strig  cu toat

convingerea: „Jos repausul dominical!... S  lucr m!... lucra i domnilor!”, iar prietenii, 

preluându-i deviza, lucreaz „cu st ruin ”, f  r gaz, în birtul din Covaci cam pân „pe la 

de teptatul rândunicilor”.  Jasper spune: „Eu nu exist decât cu cel lalt; singur nu sunt 
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nimic”.1 Individul î i tr ie te, în permanen i cu febrilitate, sentimentul fundamental al 

tept rii celuilalt cum este eviden iat de exemplu în debutul Situa iunii: „ Stau în fa a unui 

local de noapte, o mic  ber rie, i fiindc  am poft  de vorb , a tept, nu cumva o pica vreun 

alt bucure tean iubitor ca mine de aer curat, s  respir m împreun : dac  o durere 

împ rt it  e pe jum tate u urat , desigur o bucurie în doi e îndoit . […] Prin cea a aceea, 

mi se arat  leg nându-se o umbr … se apropie… S  fie un amic ?... Da, e un amic ; n-am 

teptat degeaba – e amicul meu Nae ; i lui i pare bine c  m-a întâlnit”. Cum ne avertizeaz

filosofia existen ial , realitatea uman  se des vâr te în i prin comunicare (fie ea i una 

degradat , a a cum o înregistreaz  cu maxim  fidelitate schi ele caragialiene). Individul are 

continuu în con tiin  pe cel lalt, fiin eaz  în fa a i în vederea acestuia. De aceea 

protagoni tii momentelor (precum Nae din Situa iune, unchiul i nepotul din Greu, de azi pe 

mâine…, cuno tin ele naratorului din Atmosfer  înc rcat , amicul  X, Lache din Amici ori 

din O lacun …, însu i nenea Iancu etc.) posed  o teatralitate poten ial , care izbucne te 

imediat în prezen a unui partener, materializat  în cele mai diverse fa ete: poz , joc, persiflare, 

condescen , agresare, furie, afabilitate radioas , indignare .a.m.d. În aceast  privin  extrem 

de sugestiv  e Situa iunea, deoarece aici apare cel mai clar cristalizat  tactica pe care o are 

un anume „eu” fa  de cel lalt. E vorba despre „un om, care va s  zic , mai instruit”, mereu 

prezent prin ber rii, cafenele i confiserii i care, uneori, e apelat i direct prin formule ca 

„nenea Iancu”, „conu’ Iancu”, „ne’ Iancu”  i chiar la care sco i Moftul român”. Avem 

de-a face cu un eu care mimeaz  umilin a, inocen a i ignoran a, se uit  „ca un imbecil”, 

joac , cu un aer „foarte blajin” ori „dulce”, retragerea discret  într-un col , falsa pasivitate i

rolul de victim  agresat  de cel lalt. În realitate, a a cum se vede mai ales în Atmosfer

înc rcat i Situa iune, numitul „eu” încurajeaz ,de fapt, agresiunea, iritarea i furia celuilalt, 

le provoac , le între ine continuu pân  la totala lor consumare. Acest „eu” se comport

aidoma lui Lache, care îi declan eaz , lui Mache curiozitatea, nu i-o satisface îns , sco ându-l 

din min i pân  când cel provocat spumeaz  de furie , dându- i pe fa „cusurul”: explozia, 

„manier ”, de violen e gestuale i verbale. Deznod mântul crud al rela iei dintre „eu” -

torul teatralit ii celuilalt i cel lalt-teatralizatul se vede foarte bine în Situa iune,

momentul abandon rii celuilalt este întotdeauna marcat de ironizarea lui rece prin parodierea 

i jucarea ticurilor verbale ale „personajului” întruchipat de cel lalt. De exemplu:  „Zic: / - 

1Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud Karl Jasper, Einführung in die 
Philosophie, cons. în trad. fr. Introduction à la philosophie, traduit d’allemand par Jeanne Hersch, Plon, 1973, 
p.24
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Nae! Scuz -m : e a a de târziu, care nu pot pentru ca s  mai merg… / - Îmi pare r u… / - 

Mi-e a a de somn, care trebuie negre it pentru ca s  m  culc. La revedere”. Acest fapt se 

poate detecta i verifica în mai toate schi ele în care este prezent acel „eu” fie în Reportaj i

Ultima or !..., fie în a s  mor!, Monopol, Ini iativa…etc. Dup  ce cel lalt i-a dezv luit 

„misterul”, comportamentul, gesticula ia i discursul fix, devine neinteresant i i se spune „la 

revedere” prin repeti ia parodic . Vartic eviden iaz  c  personajele caragiliene: Mitic ,

Costic i Nae, Mache, Lache i Tache, Ni i Ghi , nenea Stasache i nenea Mandache „n-

au nici chip, nici trup, c ci ei nu sunt fiin e din carne i oase, ci fiin e din vorbe i replici”.1

Vocile atât de diverse ce se fac auzite în Momente – vesele sau furioase, exasperate ori 

joviale, radicale sau stupefiate, dar întotdeauna cu tonul încol it, de fapt din s mân a unei 

teatralit i spontane, care se cere consumat  –se încalec  unele pe altele într-un coral insolit, 

de o disarmonie totu i ritmat , datorit  varia iilor laitmotivice: „Rapi a, moft!”; „Î i trag 

palme, m -n elegi!”; „Eu pot pentru ca s i spui pe parola mea de onoare c -mi pare foarte 

u! Dar tii?... foarte r u!! Foarte r u!!”; „Ei! Eu zic c  se g se te…”; „Din Ci -me-giu!”;

„E ti teribil, mon er, parol!...”; „Eu i-am spus: ghenerale, nu te gr bi…”; „Ia s  vedem 

acum: ce gânde te suveranul?”; „pân aci! nu permit”; „Nu pot, mon er, pentru ca s  stau 

când face…”; „Face greu?”; „Dania tatân -t u!”; „Ah! Mami o! Menuetul lui Pederaski… 

-nnebunesc!”; „… ezi frumos! Te vede madam Carol!”; „De ce?... de ce, nene 

Anghelache?”; „Ce cite ti porc ria aia, domnule?”; „Uite, vezi! acesta e cusurul lui - e 

gar!... i violent!... i n-are manier !”; „A! dar nu mai merge!”; „La bulivar, birjar, la 

bulivar!...”; „Un’e me’gem, m , m-boule?...”; „E ceva de speriat, parol!”; „Î i place ce fac 

mizerabilii?”; „ al, surdule!”; „Aoleu! Vai de biata ara asta! O s-ajung  r u, domnule! O 

s-ajung  r u!!”; „E’mb’avo!”; „Eu sunt i cu mine, o!”; „Mersi! Las c  avem i noi cu ce 

pl ti atâta lucru!... Nu ne-a jupuit pân  acum de tot guvernul bandi ilor dv.!”; „C-e t’

copil?”etc.  

Autobuzul a înlocuit, de mult tramcarul, iar automobilul tr sura cu muscal, dar pe 

Mitic  ori pe Mache i Lache continu m s -i întâlnim. Acest lucru este posibil deoarece 

Caragiale „cel mai lucid scriitor pe care l-a n scut p mântul românesc” a surprins f

scrupule sentimentale ori menajamente, determina iile ontologice ale constantei cotidiene de 

aici i de aiurea. Mitic  este oricine, oriunde; deci poate fi g sit cu u urin , c ci se afl

pretutindeni: „Mitic : - -mi scrii. /  Costic : - Adresa? / Mitic : - Nu tii?... „Mitic ”. / 

1 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”… , p.XVIII 



40

Costic : - Bine, „Mitic ”, tiu; dar unde? / Mitic : „Mitic ”, la b i. / Costic : - Bine, la 

i, tiu; dar unde la b i? / Mitic : „Mitic … la b i… în Europa”.”

Ilustrând ipostaza de fiin -în-lume a omului, aceste personaje se simt în elementul lor, 

ca pe tele în ap , numai i numai în spa ii neutre i impersonale ale existen ei publice – în 

ber rii, birturi, cafenele, cluburi, terase, b nii, în birourile marilor administra ii, în birj  sau 

în vagoane de tren i de tramvai, pe calea Victoriei, în Ci migiu, în parcul de la Sinaia, în g ri 

i în tribunale .a.m.d. Protagoni tii Momentelor tr iesc unii cu al ii, unii ca al ii, de-a valma, 

precum în „tabla de materii” de la Mo i, f  s  aib  un eu independent, dup  cum nici un 

„acas ” al lor, adic  acel interior ce ne revel  fiin a intim , ascuns , a omului. Chiar când ei 

mai ajung pentru pu in  vreme i pe-acas , facem cuno tin  în linii vagi i conven ionale tot 

numai cu aspectul public al locuin ei lor, devenind substitut al ber riei, clubului sau cafenelei, 

asemenea salonului literar din al!... ori celui monden din Five o’clock i O blan  rar . A fi 

acas  nu înseamn , pentru ace ti eroi, decât un alt fel de a fi în comun cu ceilal i, transformat 

ca la ber rie, într-o „vesel  petrecere”, cu „câteva momente delicioase”, sau, alt  dat , într-o 

aprig  disput  despre „o lacun ” ori despre „o nou  combina ie ministerial ”.

„Siluetele din Momente configureaz  numai fiin e în lume i atâta tot, f  miez 

untric, f  relief, transparente ca ni te foi de hârtie. Vie uind sub regim strict cotidian, 

modul lor de a fi este unul publicitar, în vederea celorlal i i pentru ace tia, încarnat în tr irea 

total  în afar , exhibat  pân  la striden  în fluxul neîntrerupt al unei comunic ri dec zute în 

incontinen  verbal . De aceea, la eroii schi elor caragialiene pot fi detectate acele simptome 

existen iale, care, dup  Heidegger, prin conexiunea lor, particip  la configurarea înf rii 

noastre zilnice: vorb ria, curiozitatea i echivocul.”1

Vorb ria se na te din ruptura c scat  între cuvânt i obiectul s u; de aceea eroii 

Momentelor  discut  f  s tie  prea  bine  despre  ce  discut ,  precum  Nae,  din  Situa iunea,

care habar n-are ce înseamn  Disconto („Aia-i aia”); vorbesc numai ca s  vorbeasc  – 

asemenea domnului însetat din Peti iune… care se perind  prin birourile serviciilor publice 

doar ca s -i întrebe, „cu delicate e” pe amploia i dac „Ave i mult de lucru?” – pentru c ,

fatalmente, în vivacitatea-i malign , „fiin a-în-comun se mi  în vorbirea-în-comun i în 

preocuparea pentru cuvântul luat în sine. Pentru fiin a-în-comun este important înainte de 

toate, s  se vorbeasc ”. În forma degradat  de comunicare instituit  de vorb rie are loc nu 

vehicularea unor informa ii substan iale despre un lucru însu it în mod adecvat, ci numai 

1 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”… , p.XXI 
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transmiterea i repetarea, la nesfâr it a discursului însu i.1 Exemple: „- … fiindc  le-am spus 

i dumnealor… / - Cari dumnealor? / - Dumnealor cu cari am fost; zic …” .a.m.d. 

Faptul de a-l reg si pe cel lalt i de a fi din nou cu el declan eaz  instantaneu 

instinctul comunic rii, dar dialogul nu transmite nimic, etalând doar retorica în crescendo a 

cli eelor: „ - E lume destul i-n ber rie. Un cunoscut mi se a az  al turi. / - Ei ce zici? / - 

Ce s  zic? R spund eu… Bine. / - Cum bine? Asta e bine? / - De! Zic; tiu i eu? / - Cum, tiu 

i eu? Dac  dumneata, cet ean care te pretinzi… / - Ba, zic, m  iart , nu m  pretinz deloc. / 

- Nu e vorba c  te pretinzi, dar e ti; e ti un om, care va s  zic , mai instruit, i ai datoria, m -

elegi; fiindc , dac  unul ca dumneata st  indiferent i nu se intereseaz , atunci s -mi dai 

voie s i spui…”. În ciuda tuturor aparen elor avem de a face nu cu un dialog real, ci cu un 

monolog al unuia dintre amici, a adar nu cu un colocviu, ci cu un longilocviu, care, întrerupt 

de câte o jum tate de replic  timid  a partenerului, se înte te i mai mult, asemenea fl rii 

peste care s-a mai aruncat un vreasc. Iat  un exemplu din Atmosfer  înc rcat : „- Nene, zic 

eu… / - Ce, nene?... Aoleu! Vai de biat ara asta! O s-ajung  r u, domnule! O s-ajung

u!! fiindc …” iar perorarea î i continu  cavalcada de vocabule pân  când pare din nou 

frânat  de o interven ie dialogal , dar de fapt, e iar i impulsionat , precum în secven a

urm toare: „Eu aplec ochii i cu tonul foarte blajin: / - S  m  crezi c i pe mine… / El, 

ridicând tonul i mai sus: / - Ce, i pe dumneata?... Când vine, m -n elegi…” etc. 

Într-o asemenea proz  ocazional  exist  o adev rat  obsesie a timpului cotidian. 

Scurgerea vremii este urm rit  cu o meticulozitate niciodat  dezmin it , o pendul  cu sunet 

strident bate aproape clip  de clip , c ci fiin ele-în-lume sunt, inevitabil, i fiin e-în-timp ne 

aten ioneaz  Ion Vartic. Exemplele sunt numeroase. Astfel, în Tem i varia iuni, afl m c  : 

„Asear , pe la 6 ore, un foc a izbucnit la o cas …”; în 25 de minute…, ac iunea propriu-zis

debuteaz  dis-de-diminea , la ora apte; Congresul cooperativ român î i ine edin a

solemn  de deschidere „la orele 1.d.a.”; despre Groaznica sinucidere… primele indicii ies la 

iveal  într-un moment precis: „pe la orele apte a.m. vecinii fur  alarma i de ni te ipete

sfâ ietoare…”; Proces-verbal e  încheiat  la  „orele 1 p.m.”; „Five o’clock pe engleze te 

înseamn  cinci ceasuri”; datorit  str daniilor primarului Leonida Condeescu din O scrisoare 

solemn , „de la 1 mai stil nou, trenul num rul 5 Bucarest-Berlin i trenul num rul 6 Berlin-

Bucarest se opresc în gara Mizil. Cel dintâi sose te în gar  la 10 i 12 minute i pleac  la 10 

i 13 antemeridiane; cel d-al doilea sose te la 6 i 37 i pleac  la 6 i 38 postmeridiane”;

1 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”, apud Martin Heidegger, op. cit, p.207-208 
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mam’mare, mami ica, tanti Mi a i d-l Goe se afl  în gar  foarte de diminea , c ci „trenul în 

care se vor sui ajumge în Gara de Nord la opt f  zece a.m.”; în La Mo i, coana Lucsi a i

cuno tin ele ei i-au dat rendez-vous: la trei ceasuri fix în pavilionul central la ber rie”; în 

Cadou…, nenea Iancu îl a teapt  în ber rie pe nenea Stasache: „Sunt apte f  un sfert, i

omul meu lipse te; dar n-a tept mult, i iat -l”; etc. Într-o perpetu  iritare, ba, adeseori, chiar 

în panic , ace ti eroi reflect  starea de febrilitate specific  fiin ei aruncate în timp: „De la 

ase diminea a, pe când soarele nu s-a ridicat bine peste Piscul Câinelui, locuitorii vilei 

«Esmeralda» umbl  de acolo pân  acolo, cuprin i to i ca de ni te friguri”. Ca urmare 

Momentele abund  în avertismente i exclama ii exasperate – „Do sp’ce trecute, M ndico!

Ce naiba faci, soro?”,  replica de debut abrupt din schi a La Pele , urmat  foarte curând de o 

alta  :  „Do sp’ce i un sfert, soro! Ce dracu face i?... vrei s -ntârziem?” etc. – ca i de 

capitul ri pline de n duf, precum aceea a bietului Mihalache din Tren de pl cere: „De cinci 

ceasuri de când alerg dup  dv. ca un turbat, nu e destul?... ”.

Replicile repetate, ca ni te b i tot mai nervoase de pendul m surând trecerea, din O

lacun …, sunt revelatoare: „E târziu, Lache!”. – E târziu, Lache… apte trecute…” – 

„Lache!!” – „ apte i jum tate, Lache!” „Opt f  un sfert, Lache” – Opt i jum tate,

Lache…”. Clipele i minutele sunt sforile invizibile ce nu numai c  însufle esc personajele, 

dar le i zgâl âie din când în când, ca pe ni te marionete grote ti i dezarticulate. De aceea 

schi ele caragialiene constituie o succesiune nesfâr it  de momente cronologice, de salturi 

dintr-un „acum” într-un alt „acum”, dintr-o clip  într-alta; fiecare „moment” se divide ca o 

celul  în nenum rate momente temporale. Caragiale speculeaz  în nod con tient un stil 

propriu al secundelor, dovad  c , în schi a La Pa ti, dup  ce-l prezint  pe tân rul Lache, ne 

avertizeaz : „S -l urm rim ceas cu ceas i pas cu pas”, iar apoi se retrage, punând în func ie 

cronometrul, l sându- i personajul în seama acestuia: „10 ceasuri i jum tate seara, în 

sâmb ta Pa telui…” – „11 i jum tate, sâmb  noaptea” – „12 i un sfert…” – „1 i trei 

sferturi” – „5 i jum tate diminea a…” – „7 ceasuri diminea a…” – „8 ceasuri diminea a” – 

„9 ceasuri” – „10 ceasuri”- „1 i jum tate dup  amiazi” – „4 i jum tate d.a.” – „5 ceasuri 

d.a.” – „8 ceasuri d.a.” etc. Acela i avertisment, de data aceasta sarcastic se reg se te i în 

Tren de pl cere: „Familia Georgescu tie perfect ce are s  fac  pas cu pas i minut  cu 

minut ”. A adar, de la amiaz  pân  la ora dou  f  dou zeci, cucoanele fac inevitabile 

preg tiri de plecare, iar la dou  f  un sfert sose te i domnul Georgescu „cu un muscal cu 

cauciuc”, spre a- i transporta consoarta la gar , de unde trenul de pl cere pleac  la trei f
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cinci. „Trenul sose te la Sinaia regulat”; din acest moment începe „o alerg tur  de cinci 

ceasuri”, iar pân  când domnul Georgescu – care zbiar i „înjur  bomb nind” – se explic

cu coana Anica, „orologiul de la castelul Pele  se aude-n dep rtare b tând noaptea 

jum tate”; în fine, „pe la cinci i jum tate diminea a, un zgomot stra nic, clopo ei de tr sur ,

utari i chiote”: madam Georgescu –„ Ah! Mami o!” – se întoarce de la Url toare ame it

de „menuetul lui Pederaski…”.

Uneori, înso irea cronometrului cu fonograful face ca secven ei înregistrate s -i fie 

conservate atât extraordinara tensiune ce-o con ine, cât i ambian a strident orchestral  care o 

înv luie apoteotic; iat  o asemenea situa ie din 25 de minute…: „To i ochii joac  între 

ceasornic i cap tul liniei… Înc  trei minute… Dou … Un minut… S-aude uierul cald… 

Iat -l! Pieptul lat al locomotivei s-arat  la cotitura liniei. Ar tarea cre te, cre te mereu, 

sfor ind semea i alunecând cu elegan  maiestuoas  c tre peron. Cazanul fierbe, fanfara 

ip , colarii intoneaz  imnul – un concert monstru…” etc. 

În teritoriile aglomerate, ale existen ei publice nu exist  decât un timp pur exterior, 

care nu întotdeauna e perceput ca divertisment („… vesel  petrecere! P cat c  trec a a de 

repede ceasurile de mul umire… Când au trecut trei ceasuri?”); nu întotdeauna, dup  cum s-

a spus, eroii Momentelor „consum  timp a a cum consum  bere”, ci, adeseori, ei sunt cei 

consuma i de c tre un timp vorace, care se traveste te continuu, ap rând sub form  de 

teptare, în genere, f  o int  anume, sau de a teptare impacientat  a celuilalt („Ce dracu 

nu mai vine, frate…”),  metamorfozându-se în plictiseal  iritant („Bine, frate, cât o s  mai 

st m aici?... c  m-am plictisit…”), iar din aceasta într-o adev rat  deprimare nevrotic ,

precum în Repausul dominical. Aceast  schi , celebreaz , în consonan  cu viziunea global

a Momentelor, unica terapie posibil  împotriva tiraniei timpului, a c rui trecere capricioas  – 

ori prea rapid , ori chinuitor de înceat  – nu poate fi st pânit . Îmboldi i mereu de Costic

Parigoridi, care – „constatând c  l m s  se r ceasc  paharele noastre pline” - le strig

ridicându- i paharul s u: „S  lucr m!... lucra i, domnilor!”, convivii efectueaz

transcenderea dincolo de timpul cotidian prin intrarea într-un timp al petrecerii perpetue, din 

pragul serii pân  la „de teptatul rânduricilor” i, apoi, de diminea , iar i de la cap t: „Câte 

un pahar de ampanie, la botul calului! – etc.!! etc.!!!”. Tentativa de a ie i de sub imperiul 

timpului ap tor nu se poate înf ptui decât cu condi ia irecuzabil  de a-fi-cu-ceilal i. De 

aceea Costic  Parigoridi aduce un elogiu fiin rii în comun, restabilirii convie uirii: 

„Domnilor, zice Costic , trebuie s ti i c , gra ie întâmpl rii fericite c  v-am întâlnit, mi-au 
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fugit din minte ni te idei foarte negre… Dac , adineauri, nu-ntâlneam pe nenea Iancu, 

mergeam, cum eram plictisit, drept la gar , s  m  arunc subt roatele primului tren la-

ndemân . V  mul umesc…”.

Toate aceste aspecte: omul ca fiin -în-lume i fiin -cu-cel lalt, precum i diversele 

sale determina ii – verbiajul, curiozitatea, echivocul, obsesia timpului etc. dovedesc c

Momentele con in multe dintre elementele de baz  ale unei posibile ontologii a cotidianit ii.  

În concluzie Ion Vartic eviden iaz  ideea c  scriitorul nu este „un simplu ilustrator al 

moravurilor i mentalit ii unei anumite epoci, ci, întrucât are acces la o zon  mai adânc  a 

umanului, este primul creator din literatura român  care, prin intui iile sale atât de lucide, a 

surprins caracterele specifice ale omului ca fiin  cotidian , precum i esen a i natura 

existen ei publice”.1 În acest context, repro ul lui Caragiale la adresa incapacit ii 

contemporanilor de a-l recepta adecvat devine perfect justificat: „De Momente n-a spus 

nimeni un cuvânt, de i e o carte european ”.

Prozatorul sau „cel ce gânde te”. În dou  studii programatice O bun  lectur i

Câteva p reri, Caragiale ajunge la concluzia pe care o va exprima i Cioran în Tenta ia de a 

exista: „A crea o literatur  înseamn  a crea o proz ”, întrucât aceasta este deliberat ,

construit , pretinzând o anume rigoare i existen a unui „génie réfléchi”.2 Momentele 

constituie un volum gândit i construit de Caragiale conform tehnicii muzicale , în care câte o 

tem  anun at i fixat  de c tre o schi  se dezvolt  în diverse varia iuni prin intermediul 

schi elor subsecvente. Astfel, Reportaj inaugureaz  seria de momente dedicate presei i acelor 

„infatigabili reporteri” din spe a lui Caracudi: Ultima or !... , Boris Sarafoff!..., Groaznica 

sinucidere din strada Fidelit ii; acestora le urmeaz  imediat o schi  înrudit , Amicul X…,

unde eroul, colportor de informa ii prelucrate fantezist, realizeaz  un soi de gazet  vorbit . O 

alt  serie de schi e este consacrat „mutatului”: Caut cas …, De închiriat i, par ial, Proces-

verbal, care, totodat , ca parodie a stilului birocratic i administrativ, anun  tematic un alt 

moment, Urgent…, ce îi succede imediat ca varia iune. Urmeaz  momentele educa iei: D-l

Goe…, Vizit i, oarecum, Triumful talentului. Într-un chip foarte subtil, prin schi ele 

învecinate Întârziere i Peti iune…, momentul „ner bd rii” este combinat cu cel al 

„r bd rii”. Seria subsecvent  e aceea a „partidelor de pl cere”, adic  a petrecerii: La

Mo i… i Tren de pl cere. Se în iruie apoi în ordine, momente ale politicii (Atmosfer

1 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”… p.XXX 
2Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud E.M. Cioran,  La tentation 

d’exister , Gallimard , p .65 
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înc rcat , Tempora…, O lacun …, Situa iunea), ale „lumii bune” (Five o’clock, High-

life),  ale  familiei  (Cadou…, Diploma ie, Mici economii…).  Un  grup  aparte  îl  formeaz

momentele cu tonalitate grav i chiar tragic : Inspec iune i Ultima emisiune… A a-zisele 

„reminiscen e” incluse în volum (Boborul! i Baioneta inteligent ) sunt precedate de un 

moment într-o oarecare m sur  înrudit O zi solemn , i înso ite, aproape imediat, tot de o 

schi  cu caracter autobiografic: Grand Hôtel „Victoria Român ”.  În  fine,  ultima categorie  

de schi e o cristalizeaz  scenetele: Justi ie, Art.214, ldur  mare, C.F.R. (includerea lui 

Bùbico… printre aceste piese este datorit  faptului c  schi a con ine secven e în care replicile 

sunt a ezate grafic conform modalit ii teatrale, i împreun  cu C.F.R., încheag  o alt

subgrup , aceea a momentelor „drumului-de-fier”). În cadrul acestui aranjament meticulos 

alc tuit dup  principiul muzical al Temei i varia iunilor (cum sun , de altfel, chiar titlul 

uneia dintre schi ele caragialiene), exist i câteva elemente flotante, independente, care – 

desp ind diversele serii tematice i stilistice din sumarul Momentelor – rup monotonia 

grupajelor, având îns i o func ie laitmotivic : Lan ul sl biciunilor o varia iune la 

precedentele momente ale educa iei i colii; 1 aprilie i Telegrame sunt laitmotive pentru 

momentele parodierii stilurilor, dar, concomitent, prima schi , prin „arta min itului” i a 

mistific rilor, preveste te un alt moment flotant, Amici,  care,  la  rândul  s u,  ca  structur

formal , anun  grupajul piesetelor; în sfâr it, 25 de minute…, schi  înscris  în orbita 

„reminiscen elor”, este, la origine, tot un fel de amintire dup  cum atest  prima sa variant

(„Reîntoarcerea M.S. i I.S. ne aminte te o povestire ce ne-a f cut-o un prieten…” etc.). 

Titlul volumului este foarte inspirat deoarece moment înseamn i „clip , ceas, minut, 

or , secund ”, dar i „circumstan , ipostaz , împrejurare, situa ie” sau „etap , faz , punct, 

stadiu”; momentele caragialiene sunt, deci, i instantanee fulger toare ori clipe de via , adic

efemeride fixate pe retina eternit ii, dar i situa ii sau ipostaze decupate inten ionat pentru 

exemplaritatea lor în privin a unor anumite stadii ale existen ei. În viziunea scriitorului 

momente  sunt  i La hanul lui Mânjoal , nu , om sucit, Dou  loturi, Inspec iune i

Amicul X…, D-l Goe…, Întârziere, Situa iunea etc.  Atât  doar  c  cele  din  prima  serie  

reprezint  „momente” ilustrative pentru anumite situa ii umane fundamentale, pe când cele 

din a doua serie sunt ilustrative ca instantanee ale cotidianit ii.  Inten ionalitatea etic  nu este 

la Caragiale, numai implicit , ci f  explicit , dup  cum ne previne cu un ton categoric, 

splendida sa introducere la „noti ele critice”, adic  la „momentele” scrise pentru ziarul 

Universul: „Odinioar , nu prea de mult  vreme – popoarele mici fac repede progrese mari – 
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rin ii no tri ziceau cu mândrie c  românul s-a n scut poet. Ast zi, tot cu atâta mândrie, dac

nu chiar cu mai mult , noi putem zice c  românul e n scut critic. Poezia este atributul tinere ii 

– critica, al b rb iei. S  fim b rba i! i sper c  suntem”;  scriitorul  m rturise te c  realitatea 

acut i nud  îl împiedic  s  se abandoneze, cu iresponsabilitate, reveriilor idealizante ori 

înaltelor specula ii: „Eu nu m  pot gândi sus când umblu cu picioarele goale pe coji de nuci. 

Via a banal  a mea, a noastr , a tuturor românilor, iat  ce m  intereseaz , iat  ce-mi atrage 

irezistibil aten ia. Ferice de cei ce pot s  gândeasc  sus, nesim ind pe ce calc  jos! Ferice de 

ei! Groase t lpi trebuie s  aib ”. Ibr ileanu afirm : „Eminescu e mai poet decât artist, oricât 

de mare artist e. Caragiale e mai artist decât poet, oricât de mare poet e”.1 o asemenea 

„bucat  bun ” de proz , în care scriitorul se dezv luie „mai artist decât poet” este schi a O

conferen  deoarece justific „raportul între osteneala ce i-a dat spiritul meu cu dânsa 

citind-o i folosul ce el a ob inut dup  osteneala sa”; iar în ciuda aparen elor sale frivol-

umoristice reclam  pentru a fi decodat , exercitarea unei reale „munci a cititului”. Totodat O

conferen  întrege te viziunea din Grand Hôtel „Victoria Român ”, schi ele fiind 

complementare: dac  în cea de-a doua exist  numai informa ii decisive despre temperamentul 

i percep ia creatorului („simt enorm i v d monstruos”), în prima se contureaz , într-o form

mascat , o fundamental i obiectivat  art  poetic . Cum a conchis Zarifopol, sintagma „simt 

enorm i v d monstruos” nu e deloc numai „o formul  ocazional ”, ci „rezum  un 

temperament”, luminând totodat i „o metod  artistic ”2, i „o poetic i estetic  a 

privirii”3. Dup  Al. C linescu, Caragiale reprezint „primul nostru poietician, atât în planul 

teoriei cât i în acela al produc iei literare”, deoarece el însu i, în calitate de creator, „se va 

situa chiar în inima operei, în centrul procesului de fabricare, de producere, de instaurare a 

operei.”4 Concep ia scriitorului de sorginte aristotelic  existent  în O conferen  este limpede 

formulat  într-o scrisoare c tre I. Duscian: „munca mea grea” este, m rturise te scriitorul , 

„nu prea u oar , c ci e mig loas ” (similitudinile de exprimare dintre nenea Iancu i amicul 

u Florian sunt evidente): „Dar gânde te-te, care me te ug sub ire nu e mig los – i, prin 

urmare, greu. Îi trebuie mult  r bdare, fire te, i mult  înc ânare cuiva, pân  s  poat

birui rezisten a materialului chaotic al Naturii celei f  margini […] i, cu hot râta

1 G. Ibr ileanu, Note i impresii, Ia i, Editura „Via a Româneasc ”, 1920, p.229-230 
2 Paul Zarifopol, Introducere la I. L. Caragiale, în Opere, I, Bucure ti, Editura Cultura Na ional ”, 

1930, p.301 
3 Ion Vlad, Poetica unui text: „Grand Hôtel «Victoria Român  »”, în Lectura prozei, Bucure ti, Editura 

Cartea Româneasc , 1991, p.8 
4 Al. C linescu, Caragiale sau vârsta modern  a literaturii, Editura Albatros, 1976, p.51, 59 
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inten iune uman , s -l ordoneze în margini date într-un chip logic”. Dovada c  ce este arta i

care e scopul s u, ci cum se face, cum se f ure te ea e ceea ce-l fascineaz  pe „me te ugarul”

Caragiale const  în faptul c  ultima cauz  revelat  de Aristotel, aceea final , are aici o func ie

pur burlesc , cu o pigmenta ie pre-ionescian : „Arta este, cum am putea zice mai bine? Este 

încercarea spiritului omenesc de a satisface o mare nevoie a spiritului omenesc… care are 

nevoie, pentru a fi satisf cut, de o satisfac ie tot din partea unui spirit, care i acela…” etc.  

Schi a e, în fond, o ghicitoare ce trebuie v zut  în adev rata ei lumin , c ci Caragiale, 

ca „me ter mozaist” ce se socotea, combin , cu r bdare i inteligen  speculativ ,

„m rgelu e”, spre a face cu ele diverse „figuri ra ionale”. 1 Caragiale ne atrage aten ia asupra 

necesit ii unei „munci intelectuale a cititului”; jocul intertextual dintre autor i cititorul s u

este ca o partid  de ah, în care ultimului dintre parteneri, pentru a face fa  provoc rii, i se 

pretinde inspira ie, cultur i perspicacitate. Disputa aceasta cere mereu concentrare, lectorul e 

silit s  stea mereu la pând , fiindc , adeseori, scriitorul clipe te complice din ochi abia uneori, 

cititorul s  priveasc  textul m rit printr-o lup , c ci cine tie ce figuri intertextuale produce 

jocul cu „m rgelu ele” al „me terului mozaist”. O asemenea mic  perl  st  închis  în Tren 

de pl cere; e de-ajuns s  se schimbe decorul i pe scen  s  se agite alte siluete, e de-ajuns, 

deci, ca, într-o „noapte cald , cu lun  plin ”, domnul Mihalache s  bomb ne, s  zbiere i s -

njure, ca s  uit m complet de tân ra domni  ce plânge i suspin  în miez de noapte la castel, 

a încât nu mai sesiz m c  , strecurat cu dib cie, baladescul vers al lui Bolintineanu („Un 

orologiu sun  noaptea jum tate”) s-a desacralizat aici parodic, p strându- i totu i, chiar i-n 

noul peisaj nocturn, o solemnitate savuros-ritmat : „Când zice d. Georgescu aceste, orologiul 

de la castelul Pele  se aude-n dep rtare b tând noaptea-jum tate”…

În  fine,  cum  afl m  de  la  Ioan  D.  Gherea2,  Caragiale  obi nuia  s  nareze  o  savuroas

anecdot  despre filosoful din Stagira: „M , vine într-un rând un scriitor la Aristotel i-l

întreab : « În eleptule, ce e mai greu când lucrezi la o oper  de art , începutul, mijlocul sau 

sfâr itul?». Aristotel se gânde te mult i pe urm  spune : « Cel mai greu e începutul i

sfâr itul». Pe urm  se gânde te ce se mai gânde te i adaug  : « Dar… i mijlocul e foarte 

greu!!...»”.

Domnul profesor Belikov i nenea Anghelache. Momentul Inspec iunii este cel mai 

impenetrabil text al lui Caragiale. Din m rturiile lui Zarifopol afl m c  autorul însu i era 

foarte amuzat de enigma ce înv luie funestul gest al lui Anghelache. „De ce s-o fi omorât 

1 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…pag.XLIII 
2 Ioan D. Gherea, Amintiri, Editura pentru literatur , Bucure ti, 1968, p.9 
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Anghelache? Nici eu nu tiu” exclama cu mali ioas  satisfac ie nenea Iancu. Pentru Silvian 

Iosifescu, acel caragialesc „Nici eu nu tiu” aminte te de r spunsul lui Beckett privitor la 

sensul piesei A teptându-l pe Godot: „Dac  a  fi tiut a  fi scris-o în pies ”.1 Într-o ingenioas

demonstra ie, Valeriu Cristea vede aici un caz de „sinucidere perfect ”, pus  sub semnul unei 

indetermin ri absolute: „Suflete te, Anghelache e impenetrabil. Datele nuvelei nu ne permit 

 ajungem la o cauz . Avem fapta, consumat , mobilul îns  lipse te. În spatele gestului nu 

sea afl  nici o motivare. R cinile acestuia se pierd în gol, sufletul personajului e o «pat

alb » ce nu poate fi umplut  cu ninic”.2 Iar Mircea Tomu , neacceptând niciun fel de alte 

interpret ri, consider  c , în virtutea „importan ei deosebite pe care, în opera lui Caragiale, o 

are necunoscutul, suntem obliga i s  nu mai c ut m în alt  parte nicio explica ie”.3 Se uit

astfel o alt  precizare a lui Zarifopol, anume c  în Inspec iune exist  o „ « pointe» în chip de 

ghicitoare”.4 Pentru erban Cioculescu, Anghelache „terorizat de ideea c  el însu i,

neverificat de mult  vreme, ar putea s  fie g sit vinovat”, ar fi c zut prad  unei psihoze, 

neg sindu- i „leac decât în moarte”.5 George C linescu detecteaz  în Inspec iune „tema 

tept rii anxioase”: nenea Anghelache, „în preajma unei inspec ii”, s-ar sinucide „din frica 

absurd  de a nu fi g sit cu lipsuri pe care nu le are”.6 Mai recent, B. Elvin reia ideea, astfel 

casierul ar sfâr i „prin a adopta optica celor ce, mai devreme sau mai târziu, îl vor acuza. El 

se teme de inspec ie, e convins c  va fi socotit delapidator. De i nu i-a însu it nimic din banii 

ce-i mânuie te, a teapt , cu o spaim  care atinge tensiuni paroxistice, momentul verific rii”.7

În fine, dup  Mihai Gafi a casierul este torturat de paradoxul cinstei sale („El se tie curat – 

dar nu poate îndep rta de la el cumplita întrebare: dar dac  nu e curat?”), a a încât se las

„cuprins de spaima metafizic  de o întâmplare care s -l compromit ”.8

Cazul casierului merit  revizuit, îns  introducându-l într-o alt  serie, într-o via

paralel  cu domnul Belikov, personajul lui Cehov. Ceea ce la Belikov reprezint circulara,

este la nenea Anghelache inspec ia, adic acela i gen de emblem  administrativ-sacral  a unei 

autorit i supreme care str juie te comportamentul uman. „Zeul” de deasupra, care pentru 

1 Silvian Iosifescu, Dimensiuni caragialiene, Bucure ti, Editura Eminescu, 1972, p.177 
2 Valeriu Cristea, Alian e literare, Bucure ti, Editura Cartea Cartea Româneasc , 1977, p.32 
3 Mircea Tomu , Opera lui I. L. Caragiale, Bucure ti, Editura Minerva, 1977, p.301 
4 Paul Zarifopol, Pentru arta literar , edi ie îngrijit , note i studiu introductiv de Al. S ndulescu, vol.I, 

Bucure ti, Editura Minerva, 1971, p.334 
5 erban Cioculescu, I. L. Caragiale, Bucure ti, Editura tineretului, 1967, p.91 
6 G. C linescu, Istoria literaturii române…, Bucure ti, Funda ia regal  pentru literatur i art , 1941, 

p.439
7 B. Elvin, Modernitatea clasicului I.L.Caragiale, Bucure ti, Editura pentru literatur , 1967, p.146 
8 Mihai Gafi a, Fa a ascuns  a lunii, Bucure ti, Editura Cartea Româneasc , 1974, p.321 



49

personajul cehovian e directorul, pentru Anghelache este „inspectorul finan iar”. Casierul nu 

se teme, a a cum s-a spus, de o eventual  verificare; dimpotriv  el o vrea i o viseaz  mereu, 

dar, exasperat, descoper  în a teptatul zeu-inspector un fel de Godot: în unsprezece ani de 

când i-a luat slujba în primire, nimeni n-a venit s -l controleze. i nu numai atât: în loc s  fie 

tem tor  de  r spundere  Anghelache  e  furios  tocmai  pentru  c  nu  e  somat  s  r spund .  C ci  

omului nu-i este permis orgoliul de a se proclama el singur „corect”, adic  nevinovat; de 

aceea când func ionarii îl numesc „func ionar corect”, nenea Anghelache ajunge în culmea 

irit rii: „Nu v  permit s  face i glume proaste pe socoteala mea, m garilor! c  v  sparg 

capul!”. Exist  aici, evident, o tem  a a tept rii anxioase, dar aceasta are cu totul alt sens: 

teptarea e nelini titoare nu „din frica absurd  de a nu fi g sit cu lipsuri pe care nu le are”,

ci pentru c  numai venind zeul-inspector îl poate consacra ca „om de o probitate mai presus 

de orice b nuial ”.

adar, nu frica (acesta e cazul lui Belikov), ci tocmai absen a ei îl exaspereaz  pe 

nenea Anghelache. Domnul profesor Belikov nu poate tr i decât sub presiunea unei autorit i, 

dup  cum nici nenea Anghelache în afara „naturalei constrângeri pe care trebuie s-o simt

ni te inferiori” în fa a unui „superior”. În citatul din urm  din Inspec iune se afl  cheia 

întregii situa ii. Anghelache nu admite ca prietenii s i – „inferiori” ca i el – s -l numeasc

„func ionar corect”, dup  cum nu îndr zne te nici el însu i s  se considere drept „func ionar

model”. Ritualul c ruia i se conformeaz  nenea Anghelache concretizeaz  preceptul sfântului 

Pavel: „Nu încape nicio îndoial : inferiorul este binecuvântat de c tre superior”. (Epistola 

tre evrei 7,7). Pentru Belikov, insuportabil  e posibilitatea de a gre i fa  de acest 

„trascendent” birocratic; în schimb pentru casier, insuportabil  e absen a acestuia i a 

„naturalei constrângeri” la care ar trebui s -l supun . Astfel, la Cehov vinovat e omul care ar 

îndr zni s  se aventureze afar  din carapace, sfidând „transcendentul”, pe când la Caragiale 

vinovat este numai „transcendentul” acesta neglijent, omul, absolvit de vin , nefiind decât „o

victim  a neglijen ei altora”, o victim  a indiferen ei „zeilor”.

Atât pentru Belikov, cât i pentru Anghelache, moartea constituie carapacea perfect

ce le d , în sfâr it, sentimentul eliberator. Prin moarte, Belikov  se sustrage spaimei de a 

contraveni normelor decretate de vreo ne tiut  circular  prin care „transcendentul” i afirm

pozi ia; sinucigându-se Anghelache scap , de teroarea absen ei unui asemenea 

„transcendent”.
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În Inspec iune exist  un tipic scenariu de fars  destinal  tragic . Anghelache 

„inferiorul”,  îl  a teapt  unsprezece  ani  –  ca  s i „ia binecuvântarea” (Evrei  7,7)  –  pe  

„superiorul” absent, a c rui prezen  necesar  nu înceteaz , furios, s-o reclame. Exasperat se 

sinucide. Acesta este momentul în care, în sfâr it, intr  în scen  inspectorul financiar. Dar cel 

care l-a a teptat i l-a invocat zadarnic atâta vreme este el, acum, absent.

Inspec iunea, ca i alte opere a lui Caragiale st  sub semnul lui „viceversa”, c ci 

Anghelache reprezint  inversul primului casier, care a fugit în America, l sând în casa de bani 

mai pu in decât trebuie. 

Despre ironie sau despre „viceversa”. Comicul constituie „un joc pe care natura îl 

face cu omul, în timp ce el crede c  ac ioneaz  liber”; un joc ce are ca poant  final  atroce 

„în elarea, în orice caz foarte ridicol i metafizic tragicomic , a omului”.1

Acestei atmosfere a „comicului metafizic” îi apar ine i Dou  loturi, care, împreun

cu La hanul lui Mânjoal , Inspec iune i nu , om sucit, fixeaz  momente exemplare, 

fundamentale ale existen ei umane. Acelea i temeiuri permit ca pozi ia omului în lume s  fie 

privit i circumscris  ori cu un ochi tragic, ori, dimpotriv , cu unul comic. Ca exemplu de 

situa ie uman  prins  în conexiunile mundane, Hartmann o d  tocmai pe aceea în care „omul

nu poate face altfel decât s  fie mereu în c utarea « norocului» f când îns  astfel experien a

perfidiei ascunse în alc tuirea propriei fiin e i a cursului lumii, care îi închide tocmai prin 

aceasta calea c tre noroc”.2

Zarifopol ne informeaz  c  preocupat de rela ia dintre noroc i nenoroc, Caragiale a 

inten ionat s  ne prezinte în Dou  loturi „o culme de nenoroc”, scriitorului, fascinat, 

pl cându-i s i imagineze „cazuri unde hazardul seam  a voin  r ut cioas , când 

fatalitatea cap  fizionomie perfid …”3. Dup erban Cioculescu, Dou  loturi „ilustreaz

înc  o dat  sl biciunea omului de rând înaintea absurdit ii destinului”, Caragiale revelând 

aici „jocul neomenos al hazardului”.4 Pentru Mihai Gafi a, Lefter Popescu reprezint  doar 

„juc ria comic  a unui destin tragic”5 , iar pentru Mircea Tomu , personajul caragialian este 

„confruntat cu o for  comparabil  cu aceea a destinului care a bântuit aprehensiunile 

1 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud Nicolai Hartmann, Estetica, trad. 
de Constantin Floru, Bucure ti, Editura Univers, 1974, p.480-481 

2 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud Nicolai Hartmann, op. cit., p.479 
3 Paul Zarifopol, Pentru arta literar , edi ie îngrijit , note i studiu introductiv de Al. S ndulescu, vol.I, 

Bucure ti, Editura Minerva, 1971, p.319 
4 erban Cioculescu, I. L. Caragiale, Bucure ti, Editura tineretului, 1967, p.91 
5 Mihai Gafi a, Fa a ascuns  a lunii, Bucure ti, Editura Cartea Româneasc , 1974, p.321 
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anticilor, dar cu o modern  înclinare spre cea mai sadic  joac : Lefter Popescu este juc ria 

i victima lui”.1

Conform defini iei sartriene2 dat  ecua iei ironice, jucând totu i Lefter Popescu pare s

nege ceea ce afirm  (c  e un om nenorocos), de i, în fond, vrea s  afirme ceea ce pare a nega 

(c  e un ghinionist perfect). În Dou  loturi exist  o situa ie dublu-ironic , fiindc  micul 

func ionar prime te din partea transcenden ei un r spuns pe potriv , conform aceluia i

mecanism: dac  destinul îi infirm , aparent, ghinionul, e de fapt numai pentru a i-l confirma; 

dac  îi acord , o clip , calitatea de mare favorit al ansei e numai pentru ca în clipa urm toare 

 i-o retrag .

Cum remarca Vladimir Jankélévitch, ironistul îl trateaz  pe cel ironizat ca „pe 

partenerul s u adev rat într-un dialog adev rat”; cel ce ironizeaz  îl consider  pe cel 

ironizat drept egalul s u, crezând în „sagacitatea divinatorie” a acestuia. Iat  de ce ei trebuie 

 fie „în sincronism”, iar ironizatul, descifrând „vizibilitatea invizibil ” a ironiei, e 

„promovat el însu i la rangul de ironist".3

Inspec iune i Dou  loturi reprezint  fa a i  reversul  rela iei  dintre  om  i  destin.  

Anghelache – care nu- i concepe existen a decât într-un raport strict de dependen  fa  de 

„inspectorul finan iar” – î i afl  numai în nelibertatea acceptat  sentimentul libert ii sale; în 

schimb, Eleutheriu, cu cât se închipuie mai liber de orice constrângeri, cu atât el este mai 

neliber. 

Dou  loturi st  sub semnul sarcastic al lui „viceversa”. Lefter are la una din loterii 

tocmai num rul câ tig tor la cealalt , i viceversa. (dup  cum nenorocul s u e anulat de 

norocul c pitanului Pandele, i viceversa). 

rmanul Dionis, Ivan Turbinc i Lefter Popescu fa  cu transcenden a.

Fie în prezen a spiritului critic, fie în absen a acestuia, circumscriind cultura i

civiliza ia noastr , ajungem în virtutea unei tradi ii perimate s -l contrapunem pe Eminescu 

lui Caragiale, i invers.  Acest binom fundamental al culturii române s-a cristalizat, în primul 

rând, datorit  comentariului memorialist al lui Ioan Slavici care îi fixeaz  polar pe Eminescu 

i Caragiale. Lui Eminescu i s-a creat aura de martor credibil i inatacabil, întrucât sacralizat: 

un adev rat totem al spiritualit ii noastre. În schimb, Caragiale, care ne zeflemise te i

1 Mircea Tomu , Opera lui I. L. Caragiale, Bucure ti, Editura Minerva, 1977, p.297 
2 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud Jean-Paul Sartre, L’Etre et le 

Néant, Gallimard, 1976, p.83 
3 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud Vladimir Jankélévitch, L’Ironie,

Paris, Flammarion, 1972, p.68-69 
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denun , e ar tat cu degetul ca martor suspect pentru c  nu convine nim nui. Suntem înc i

ast zi mo tenitorii unui binom degradat, în care „p tosului” i „neseriosului” Caragiale îi 

este opus „sfântul” i „seriosul” Eminescu. 

Modul de gândire extremist îi opune pe „neguro ii” i „misticii” Eminescu i

Creang , „ateului, uscatului i zâmbitorului” Caragiale, care – întrucât inapt de „fior 

religios” i absolvit de „blestemul nelini tii l untrice” –  n-ar  fi  „autohton”. Judec torii de 

tipul P. Marcu-Bal , N. Davidescu i comp. introduc ca prob  de diferen iere a marilor clasici 

o gril  decisiv : atitudinea lor fa  de Dumnezeu. În acest sens, Eminescu i Creang , fiindc

sunt „anima i etnice te” i „autohtoni” ar palpita de „fior religios”, în vreme ce Caragiale, 

neaderent la spiritualitatea româneasc  ar fi descojit de un asemenea fior metafizic. Pentru a 

ar ta cât de aberante sunt asemenea scheme discriminatorii vom revedea rela iile dintre om i

transcenden  din perspectiva tripartit  a lui Eminescu, Creang i Caragiale.  

În cazul lui Eminescu, punctul cel mai de sus al rela iilor dintre om i transcendent îl 

cristalizeaz  o anumit  secven  din rmanul Dionis. Aceea în care Dan-Dionis descoper

uluit c  tot ceea ce îi trece prin  minte se materializeaz  instantaneu, c „tot ce gândesc eu 

îngerii împlinesc în clip ”, fapt ce îl face s  nu- i mai poat  cenzura ispita luciferic … „Oare 

 s-o tiu nu sunt eu însumi Dumne…”. Simptomatic  pentru „nes tosul” romantic 

timpuriu, pentru ideologia i mistica eului dominator, nuvela eminescian  con ine un înalt fior 

speculativ, dar în nici un caz i unul religios. 

La Creang  secven a cea mai revelatoare în privin a rela iei cu transcendentul se afl

în povestea lui Ivan Turbinc . La un moment dat, Dumnezeu îi transmite Vidmei, adic

Mor ii, prin intermediul lui Ivan, c  ordon „s  moar  trei ani de zile de-a rândul numai 

oameni b trâni, a a ca tine…”. E clar c , „zâmbind cu bun tate”, Dumnezeu îl condamn  la 

moarte cu aceast  ocazie i pe Ivan. Porunca Domnului include o tenta ie implicit  pentru om: 

ori accept , supus, s  moar  odat  cu acel ir de „oameni b trâni”, ori se r zvr te te, 

înc lcând, capricioasa dorin  divin . În ordinul transmis cu zâmbetul pe buze exist  o 

provocare iar Ivan o în elege ca atare – „Bine, Doamne, zise Ivan, uitându-se cam lung la 

Dumnezeu” – i reac ioneaz  prompt. Cum asemenea rudei sale aromâne, kir Iani Tastrulia, 

nici Ivan „nu tia multe”, el schimb  în a a m sur  cursul firesc al lumii, încât Vidma, s tul

 tot road  copaci b trâni ori copaci tineri exclam  cu n duf: „Bine mi-ar p rè s -l v d i pe 

Dumnezeu într-o zi, cât e de mare i puternic, în turbinca lui Ivan; ori de nu m car pe Sfântul 

Petrea; numai atunci mi-ar crede ei mie”. Scandaloasa idee c  Dumnezeu însu i ar putea 



53

ajunge în turbinca lui Ivan sus ine teza atotputerniciei limitate a lui Dumnezeu sau argumentul 

împotriva omnipoten ei divine. Dumnezeu „v zând pân  unde merge îndr zneala lui Ivan, a 

început a se cam lua i el pe gânduri de n zdr niile lui” i, în consecin , îi anuleaz

puterea nem surat , „luându-i turbinca din st pânire”. Tocmai prin acest gest, Dumnezeu î i

infirm  omnipoten a.

rmanul Dionis i b trânul Ivan Turbinc  reprezint  cazuri simbolice ale unei 

zvr tiri arhetipale, cu îndrept ire cenzurat i pedepsit . În schimb, oamenii obi nui i din 

Momente, în spontaneitatea vie ii cotidiene, vie uiesc doar în cercul strâmt al condi iei lor de 

oameni obi nui i, f  a le trece prin monte s-o dep easc . Cum afl m din Inspec iune, ei nu 

râvnesc s  fie ca Dumnezeu, ci – ca „ni te inferiori” – se supun „naturalei constrângeri” pe 

care trebuie s-o simt  fa „cu un superior”. i  tocmai  de  aceea  omul  devine  o  victim  a  

manifest rii unor for e cu comportament incomprehensibil. Profund religios, nenea 

Anghelache nu cade nici o clip  în ispita de a se confirma de unul singur ca „func ionar

corect”, tiind prea bine c  aceast  confirmare nu are dreptul s  i-o acorde decât „inspectorul 

finan iar”, adic  superiorul s u cu o aur  sacralizat .

În Dou  loturi, ghinionist notoriu („ i-ai g sit! eu i noroc!”) Lefter Popescu joac  la 

loterie „cu bani împrumuta i, ca de càbul , de la d. c pitan Pandele, fiindc -i spuseser

mul i, când se tot plângea c  n-are noroc la joc, s -ncerce a juca cu bani de împrumut”. În 

consecin  nenorocosul Lefter mizeaz  pe norocul altuia i prin asta, f  s tie, se 

conformeaz  unei tradi ii arhaice, care ne înva  c „dac  n-ai noroc”, trebuie s  te înso ti 

cu al ii i astfel „vei tr i de pe norocul lor”.1

În momentul în care scriitorul a schimbat titlul ini ial Dou  biete pierdute, cu acela de 

Dou  loturi s-a aflat într-o adev rat  stare de gra ie, fiindc  în tradi ia arhaic  lot înseamn , de 

fapt, soart , destin, parte dat  omului de acel „d tor personal” care este demonul. De aceea, 

lotul omului ne spune Johan Huizinga, înseamn „ceea ce îi este h zit”, ceea ce îi este 

sortit sau i se d , precum i faptul de a fi favorizat/defavorizat. Huizinga semnaleaz i el 

corela ia dintre soart i noroc, relevând, totodat , c  jocul de noroc are o semnifica ie sacral ,

întrucât i el semnific i determin  efecte divine”.2 Jucând la loterie pe mâna altuia, el se 

joac  cu dou  loturi, adic  cu dou  sor i, a lui i a amicului crezând c  ele pot fi inter anjabile. 

1 Elena Niculi -Voronca, Datinile i credin ele poporului român, adunate i a ezate în ordine 
mitologic , I. Cern i, Tipografia Isidor Wiegler, 1903, p.1153 i 1156 

2 Ion Vartic, „I. L. Caragiale i momentele sale exemplare”…, apud Paul Tillich, Das Dämonische, în 
Gesammelte Werke, VI, Stuttgart, Evangelisches Verlagswerk, p.44-45 
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Se declan eaz  un joc demonic superior care îi ofer  lui Lefter dou  loturi, adic  dou  bilete 

câ tig tore, dar inter anjate i lovite de nulitate. C ci, în realitate, loturile, adic  destinele, nu 

sunt transmisibile. A a c  bancherul din poveste are tot dreptul s  exclame: „Ciudat lucru, ce-

i drept… Cum s-a-ntâmplat!... Al dracului!”.

Între Ivan Turbinc i s rmanul Dionis, pe de o parte, i Lefter Popescu, pe de alta se 

casc  un abis. În rela iile primilor doi cu transcendentul mai exist  înc  sens: vinova i de 

orgoliu luciferic, ei sunt supu i pedepsei. În schimb, Lefter Popescu r mâne doar o victim

 rost, strivit  de fantezia i pofta for elor demonice de a înscena farse existen iale fatale. 

Ion Vartic concluzioneaz  c  în trinomul Eminescu-Creang -Caragiale, ultimul revel

fiorul religios cel mai profund i înfiorat, deoarece prin intermediul lui Lefter sau Anghelache, 

el ne dezv luie un transcendent capricios, ce se joac  amuzat, cu omul, strivindu-l, numai 

pentru a înscena o ingenioas  comedie metafizic .
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CAPITOLUL III – OPERA LITERAR  CA ACT DE COMUNICARE 

3.1 PERSPECTIVA NARATIV - REPERE TEORETICE 

Integrarea problematicii situa iei de comunicare i a func iilor limbajului în 

programele de limba român  are semnifica ii didactice majore; ele dep esc cu mult valoarea 

unor teme de studiu, abordate punctual, în lec ii autonome. Parametrii comunic rii ar trebui s

se constituie drept cadru al tuturor activit ilor de comunicare, fie ea oral  sau scris i asta, 

nu întotdeauna explicit i în termeni specifici, ci prin întreb ri simple, orientate înspre factorii 

care determin  comunicarea i înspre modul de func ionare a limbajului. În acest sens, 

întreb rile formulate de profesor în contextul analizei ini iale a textului apar extrem de utile, 

iar reluarea i diversificarea lor poate duce, cu timpul, la în elegerea i integrarea aspectelor 

atât de diverse ale comunic rii: Cine comunic ? Cui i se adreseaz ? Ce comunic ? Despre ce 

comunic ? Cu ce scop? În prezen a cui? Unde? Când? Cum? Care sunt rela iile între cei care 

comunic i ceea ce este comunicat?  

Emi torul sau transmi torul este cel care transmite un mesaj generat de un anumit 

impuls volitiv; în cazul literaturii se poate vorbi despre inten ionalitate artistic .

Teoria lui Jaap Lintvelt face distinc ie între instan ele comunic rii literare de tip 

narativ, situate pe patru planuri :1

1.Autor concret –Cititor concret 

2.Autor abstract –Cititor abstract 

3.Narator fictiv –Naratar fictiv 

4.Actor –Actor 

1.AUTORUL CONCRET – CITITORUL CONCRET

Autorul concret, creatorul real al operei literare adreseaz  ca destinator, un mesaj 

literar cititorului concret, care func ioneaz  ca destinatar/receptor.2

Se  poate  distinge  cititorul  concret,  real,  adic  cititorul  efectiv  al  unui  text  literar,  de  

cititorul concret virtual, cititorul care este vizat dar nu i atins.3 Atât autorul concret, cât i

cititorul concret sunt personalit i ce nu apar in operei literare, situate în lumea real  unde duc 

o via  autonom . Între ei exist  o rela ie dialectic . Pentru descifrarea mesajului literar 

cititorul va trebui  s  dispun  de codul estetic, moral, social, ideologic etc. al cititorului. 

1 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere , Ed. Demiurg , Buc. , 1994 ,  p. 25, apud Waring, 1979 
2 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere… , apud Schmid , 1973 , p.14 , 20-23  
3 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere…, apud Prince , 1973 , p. 180  
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Distan a temporal  dintre cele dou  instan e poate genera dificult i în receptarea 

operei, date fiind modific rile lingvistice i de viziune care despart genera iile. Este unul din 

motivele pentru care r mân în umbr  romane ca Istoria ieroglific  a lui D. Cantemir i chiar 

Ciocoii vechi i noi sau Ce na te din pisic oareci m nânc , de N. Filimon, pe care foarte 

pu ini elevi mai încearc  s  le citeasc  mai ales în condi iile epocii informatizate pe care o 

parcurgem. 

2.AUTORUL ABSTRACT-CITITORUL ABSTRACT 

Autorul abstract i cititorul abstract, spre deosebire de autorul concret i cititorul 

concret, sunt inclu i în opera literar , f  a fi reprezenta i direct.  

Autorul concret produce, în momentul în care î i compune opera, o proiec ie literar

despre sine însu i, adic  un al doilea eu1,  un  alter  ego  romanesc2, un autor implicit3 sau 

abstract precum i imaginea unui autor implicit4 sau abstract5. Între autorul abstract i cititorul 

abstract nu exist  o adev rat  comunicare lingvistic 6. Amândoi  au o pozi ie interpretativ

sau ideologic 7 definit  de Wolf Schmid ca „o anume atitudine ce reiese din aspectul 

subiectiv al realit ii în con tiin a individului c.q.- în raport cu opera literar  în ansamblul ei 

- din apercep ia subiectiv  a realit ii prin opera literar ”.8

Autorul abstract reprezint  semnifica ia de ansamblu a operei literare, iar cititorul 

abstract func ioneaz  ca imagine a destinatarului presupus i postulat de opera literar , iar, pe 

de alt  parte ca imagine a receptorului literar, capabil a- i concretiza sensul total într-o lectur

activ . 9

Cititorul abstract este imaginea cititorului ideal pe care îl reclam  o oper  literar ,

prezentat de Umberto Eco astfel: „Cititorul Model al unei povestiri nu este Cititorul empiric. 

Cititorul empiric suntem noi, ace tia, eu, dumneavoastr , oricine altcineva, atunci când citim 

un text. Cititorul empiric poate citi în multe feluri i nu exist  nicio lege care s -i impun  cum 

anume s  citeasc , pentru c  adesea folose te textul ca pe un ambalaj pentru propriile sale 

pasiuni, care pot veni din interiorul textului sau pe care textul i le poate stârni în mod 

1 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere…, apud Tillotson , 1959 , p. 221  
2 Prince ,op.cit,  1973 , p.178  
3 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere…, p.26, apud Booth , 1967 , p.92 ; 1970 , p.514-515;1977 , p.92-

93;1961 , p.70-71 , 151  
4 Ibidem , 1961 , p.137-138 , cf. i Preston , 1970 ; Iser , 1872  
5 Schmid , op.cit, 1973 , p. 26 :”dargestellte Welt”  
6 Schmid, op.cit, p. 26.   
7 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere…, apud Bathin , 1970 , p.123-124  
8 Schmid , op.cit, 1973 , p.31  
9 Ibidem , p.35 ; Iser , 1972 , p.9 ; Iser , 1976  
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întâmpl tor… Acest tip de cititor al unei c i îl numesc eu cititor-model - un cititor –tip pe 

care textul nu numai c  îl prevede ca pe un colaborator, dar pe care i caut  s -l creeze. 

Dac  un text începe cu « A fost odat …», el lanseaz  un semnalce imediat î i selec ioneaz

propriu-i cititor model, care ar trebui s  fie un copil sau cineva dispus s  accepte o poveste 

ce trece dincolo de în elesul obi nuit”. 1  Umberto Eco poate fi  considerat,  în acest  context,  

drept un cititor avizat, având o alt  perspectiv  asupra fenomenului literar, teoretizând din 

punctul de vedere al specialistului problema recept rii operei literare, ceea ce îl distinge de 

consumatorii de literatur  obi nui i.

Autorul abstract i cititorul abstract sunt considera i de Schmid ca fiind 

„personific rile structurii de ansamblu a operei precum i ale recept rii ideale ale acestei 

structuri de ansamblu”.2 Schmid neglijeaz  s  semnaleze c  cititorul concret „ca instan

produc toare de sens”3 poate s  practice la fel de bine i alte lecturi ce nu corespund neap rat

cu receptarea presupus  ideal  de c tre cititorul abstract .  

2.1.DISTINC IA AUTOR ABSTRACT-AUTOR CONCRET 

Între autorul concret, real i autorul abstract, implicit exist  o distinc ie net  deoarece : 

„autorul implicit alege con tient sau incon tient ceea ce noi citim; noi îl infer m ca o 

versiune ideal , literar , creat , a omului real, c ci omul real: el este suma propriilor sale 

alegeri”.4 Booth concluzioneaz  c „Acest autor implicit este întotdeauna diferit de omul real 

– c ci omul real creeaz  în acela i timp cu opera sa, o versiune superioar  despre sine însu i

. Orice roman, ne face s  credem într-un autor pe care-l interpret m ca pe un fel de al doilea 

eu. Acest al doilea eu prezint  cel mai adesea o versiune purificat , extrem de rafinat , mai 

avizat , mai sensibil , mai perceptiv  decât ar putea s  fie orice om real”.5

Jean Rousset crede c „scriitorul nu scrie pentru a spune ceva, a a cum pictorul 

picteaz  pentru a picta; dar dac  e ti artist, nu te spui, nu te pictezi decât prin intermediul 

unei compozi ii care este o oper ”.6 „Opera literar  este a adar pentru artist un instrument 

privilegiat de descoperire”.7 Autorul abstract reprezint  în calitate de „subiect creator”8 sau 

1 Umberto Eco, Opera aperta, Opera deschis , trad. rom, Editura pentru Literatur  Universal ,
Bucure ti, 1969 

2 Ibidem, 1973 , p. 23  
3 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere…. apud Rutten , 1980, p. 73 , p. 83  
4 Booth , op.cit,  1961 , p. 74-75  
5 Ibidem, 1967 , p.92 ; trad. fr. rectificat   , 1970 , p. 515 , 1977 , p.92 , 93 ;1961 , p.70-71 , 151  
6 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere…  , p.28, apud Rousset , 1962 , p. 70-71 , 151  
7 Rousset, op.cit. , p. IX.  
8 Idem , 1967 , p.112  
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de „con tiin  structurant ”1 , partea înc  necunoscut  a autorului concret pe care acesta 

caut  s  o descopere prin crea ia literar  .Proust este de p rere c „eul scriitorului nu se arat

decât în c ile sale”2 , ajungând la concluzia c  autorul abstract ar constitui „eul profund” i

„singurul real” ,  în  timp  ce  autorul  concret  n-ar  fi  decât  „un sine însu i cu mult mai 

exterior”3. Marcel Proust a v zut „abisul care-l desparte pe scriitor de omul de lume”4 i

apreciaz  c  o „carte este produsul unui alt eu decât acela pe care-l manifest m în 

obi nuin ele noastre , în societate , în vie ile noastre”5.

La nivelul ideologic al unei opere literare pot exista divergen e între ideologia 

autorului abstract, a a cum poate fi dedus  din roman, i viziunea asupra lumii a autorului 

concret, pe care o manifest  în via a extra-literar . În studiul consacrat realismului balzacian 

Lukacs descoper  un dualism ideologic: viziunea lumii reac ionare a autorului concret i

ideologia progresist  a autorului abstract. El crede c „aceast  contradic ie la Balzac, 

legitimist , î i g se te punctul culminant în faptul c  singurii eroi autentici i adev ra i ai 

lumii sale, bogat  în personaje sunt lupt torii înver una i împotriva feudalismului i

capitalismului: iacobinii i martirii luptelor de baricade”.6

Instan ele abstracte î i arat  utilitatea când e vorba de a analiza ironia într-un text 

literar.  În  diferite  pasaje  din  L’étranger  (Str inul)  lui  Albert  Camus   se  produce  un  decalaj  

între ideologia autorului implicit i opiniile exprimate de personaje. În discu ia dintre 

Meursault i judec torul de instruc ie cu privire la numirea din oficiu a unui avocat pentru 

condamnat exist  o ironie care nu se poate atribui nici unuia dintre cei doi, amândoi neavând 

nici un fel de inten ie satiric .7 Ironia trebuie trecut  în seama autorului implicit, care în 

în elegere secret  cu cititorul implicit8, tie foarte bine c  alegerea avocatului era de o 

importan  capital , i nu un fleac cum credea Meursault . 

Atât pentru teoria narativ  , cât i pentru analiza practic  este necesar  stabilirea unei 

distinc ii între universul artistic al operei literare i realitatea socio-cultural , între instan ele 

1Ibidem ,  pag. 113. 
2 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere , Ed. Demiurg , Buc. , 1994, p. 29, apud  Proust , 1971 , p. 225  
3 Proust, op.cit. , p. 224. 
4 Ibidem , p. 225. 
5 Ibidem , p. 221-222. 
6 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere , Ed. Demiurg , Buc. , 1994, p. 29., apud Lukacs , 1952 , p. 13 ; 1961 

, p. 149 
7 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere, Ed. Demiurg , Buc. , 1994, p. 30., apud Fitch , 1968 , p. 63 ; 1972 , 

p. 105 ; Barrier , 1966 , p. 73-74  
8 Booth ,op.cit, 1961 , p. 300-309 ; 1974 , p. 28, 126,233,263  
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literare (abstracte sau fictive) i instan ele concrete pentru a examina raporturile dinamice care 

se stabilesc între acestea . 

3.NARATOR-NARATAR 

În analiza asupra diferen ei ontologice dintre textul narativ literar i reportajul 

jurnalistic, Fuger conchide c  exist  în reportaj un raport imediat între autor i faptul divers 

povestit, în vreme ce textul narativ literar se caracterizeaz  prin prezen a unui narator ca 

instan  intermediar  între autor i ironia romanesc .1 P rerea lui este apropiat  de a lui 

Stanzel care considera natura mediat  a reprezent rii2 o caracteristic  fundamental  a 

romanului.  Autorul abstract este cel ce a creat universul romanesc c ruia îi apar in naratorul 

i cititorul fictiv3, i naratarul fictiv comunic  lumea narat 4 cititorului fictiv, definit i prin 

no iunea de naratar.5

Între narator i naratar se stabile te o rela ie dialectic . În interiorul c ii (textului) - 

naratorul i naratarul sunt reflexele autorului (scriitorului, prozatorului), care este „cel ce 

exist  sau a existat în carne i oase , în lumea noastr ”, i cititorului. Naratorul este cel care 

„pare s  povesteasc  istoria în interiorul c ii i nu exist  decât în cuvintele c ii”.

Simetric naratarul este „cel c ruia i se adreseaz  naratorul, în mod explicit sau implicit, în 

universul textului.”6

3.1 DISTINC IA NARATOR-AUTOR CONCRET 

Actul narativ poate fi asumat de c tre  o instan  narativ  anonim , care nu  particip

la ac iunea romanesc , sau de c tre un personaj care are un rol în lumea narat . Rousset 

calific „agentul intern al nar rii” drept „personaj-narator” deosebindu-l pe acesta de 

autorul ca „persoan  biografic ”.7

Wolfgang Kayser este de p rere c „naratorul este o figur  creat  care apar ine

ansamblului operei literare”8, i concluzioneaz „în arta povestirii, autorul nu este niciodat

autorul, deja cunoscut sau înc  necunoscut, dar un rol inventat este adoptat de c tre autor”.9

1 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere , Ed. Demiurg , Buc. , 1994, p. 31, apud Fuger , 1972 , p.268-270  
2Jaap Lintvelt, Punctul de vedere…,p.32, apud Stanzel , 1955 , p.4 : ”Mittclbarkeit der Darsteliung”  
3 Schmid ,op.cit,  1973 , p. 14 , 25-30  
4Ibidem, p.26 : „erzahlte Welt” 
5 Jaap Lintvelt, Punctul de vedere…,p.32, apud Genette ,1972 , p. 227 , 265-267 ; Prince ,1973 ; 

Rousset ,1979 
6 Alina Pamfil , Didactica Limbii i literaturii române , Ed. Dacia , Cluj-Napoca , 2000 , p.86-87, apud 

Yves Reuter , Introduction a l’analyse du roman , Bordas , Paris , 1991 , p. 37  
7 Rousset ,op. cit,  1973 , p.11  
8 Jaap Lintvelt, Punctul de vedere…,p.33, apud Kayser , 1954 , p. 429  
9 Idem , 1958 , p. 911 ; 1970 , p. 504 ; 1977 , p.71. 
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Stanzel semnaleaz  c „naratorul pare la prima vedere identic autorului. Privind mai 

îndeaproape , constat m c  mai totdeauna personalitatea autorului se diferen iaz  într-o 

manier  caracteristic  de figura naratorului . El tie mai pu in , uneori i mai mult decât te-ai 

putea a tepta de la autor , el m rturise te , din când în când opinii ce nu sunt neap rat ale 

autorului. Acest narator este prin urmare o figur  autonom  , creat  de autor ca i

personajele romanului”.1

Barthes face observa ia c „narator i personaje sunt esen ialmente, fiin e de hârtie; 

autorul (material) al unei povestiri nu se poate confunda întru nimic cu naratorul acestei 

povestiri”.2

Genette subliniaz  c  este indispensabil s  deosebim, în romanele lui Stendhal, 

naratorul de autorul concret. El multiplic  la adresa eroilor s i judec ile, mustr rile i

sfaturile, dar se remarc i sinceritatea îndoielnic  a unor paragrafe în care Stendhal pare c  se 

desolidarizeaz  ipocrit de personajele sale preferate, c  prezint  ca defect sau stâng cie ceea 

ce el apreciaz  în realitate tot atâtea tr turi simpatice sau admirabile.3În Figures III –Genette 

mai noteaz  c „naratorul lui pere Goriot nu este Balzac , chiar dac  acesta exprim  pe ici 

pe acolo opiniile lui , c ci acest narator-autor este cineva care cunoa te pensiunea Vanquer, 

o cunoa te pe patroan i pe pensioni tii ei, pe cât  vreme Balzac nu face decât s -i

imagineze, iar în acest sens, bineîn eles, situa ia narativ  a unei povestiri nu se reduce 

niciodat  la situa ia de scriere”4

Dolezel afirm  c „istoria romanului arat  pe larg c  nu exist  conexiune 

predeterminat  între autorul textului narativ i naratorul lui. Aceast  distinc ie constituie 

acum o axiom  a criticii literare serioase.”5

3.2.DISTINC IA NARATOR-AUTOR ABSTRACT 

Func ia narativ  , denumit  de Dolezel func ie de reprezentare6 este sarcina obligatorie 

a naratorului. Aceasta se combin  cu func ia de control7 sau cu func ia de regie 8, deoarece 

naratorul controleaz  structura textual  în acest sens. El poate introduce discursul actorilor 

prin verba dicendi i sentiendi sau le poate semnala intona ia prin indica ii scenice, pe când 

1 Stanzel ,op.cit, 1954 , p. 16 ; 1955 , p. 24-25  
2 Jaap Lintvelt, Punctul de vedere…,p.34, apud Barthes , 1966 , p.19 ; 1977 , p.40  
3 Jaap Lintvelt, Punctul de vedere…,p.34, apud Genette , 1969 , p.188 
4 Idem , 1972 , p.226. 
5Jaap Lintvelt, Punctul de vedere…,p.34, apud Dolezel , 1973 , p. 12-13  
6 Dolezel, op. cit, p. 6. 
7 Ibidem , p. 6. 
8 Genette , op. cit, 1972 , p. 261-262  
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altminteri nu se poate.1 Func ia op ional  de interpretare2 r mâne la atitudinea naratorului, el 

este liber s i manifeste sau nu pozi ia interpretativ , ideologic .

3.3.DISTINC IA NARATOR CU FUNC IE INTERPRETATIV  –AUTOR ABSTRACT 

Wayne Booth afirm  c  naratorul „este rareori , dac  nu cumva niciodat  , identic cu 

imaginea implicit  a artistului”3 i  sus ine  altundeva  c  el  „este adesea radical diferit de 

autorul implicit care îl creeaz .”4 Uneori  i  el  le  confund  când  pretinde  c „al doilea eu 

joac  un rol deschis, vorbind în istorie”, într-un asemenea chip încât „angajamentele lui 

variate, secrete sau deschise vor ajuta la determinarea r spunsului nostru la oper .”5 Putem 

concluziona c  autorul implicit nu poate interveni decât în mod direct i explicit în opera sa 

literar  ca subiect enun tor. El poate doar s  se ascund  în spatele discursului ideologic al 

naratorului fictiv, naratorul fiind cel care se enun i nicidecum autorul implicit. Cu toate c

naratorul joac  adesea rolul de purt tor de cuvânt pozi ia ideologic  a autorului implicit „nu 

este produs  decât în parte de comentariul explicit al naratorului”.6

3.4.DISTINC IA NARATOR F  FUNC IE INTERPRETATIV  –AUTOR 

ABSTRACT 

Scriitori ca Lubbock7, Friedman8, Benveniste9 i Schmid10consider  c  n-ar exista un 

narator dac  nu i-ar exercita func ia interpretativ . Booth apreciaz , în cazul acesta, c  între 

autorul implicit i narator nu s-ar mai percepe nici o diferen : de pild  în The Killers 

(Asasinii lui Hemingway ), singurul narator este  „al doilea eu” implicit pe care-l modeleaz

Hemingway în cursul povestirii sale”.11 Jaap Lintvelt, la fel ca Dolezel, crede c  exist , în 

aceast  povestire, un narator care, abandonându- i func ia de interpretare, continu  s i

îndeplineasc  func iile obligatorii, de narare i de control. 

1Jaap Lintvelt , Punctul de vedere , Ed. Demiurg , Buc. , 1994, p. 35, apud Dolezel , 1973 , p. 6 ; 
Schmid , 1973 , p. 40,42 ,sub. 9 , 43 

2 Dolezel ,op.cit.,  1973  
3 Booth , op.cit, 1961 , p. 73  
4 Booth, op.cit., p. 152. 
5 Ibidem , p. 71. 
6 Ibidem , p.73. 
7 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere , Ed. Demiurg , Buc. , 1994, p. 36, apud Lubbock , 1965 , p. 113 , 

147 , 256 ,  
8 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere …, p.36, apud N. Friedman , 1967 , p. 127  
9 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere …, p.36, apud Benveniste , 1966 , p. 241  
10 Schmid , op.cit, 1973 , p. 26  
11 Booth ,op. cit,  1957 , p. 92 ; 1970 , p. 515 ; 1977 , p. 93 ; 1961 , p. 151  
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3.5.DISTINC IA NARATOR –AUTOR ABSTRACT –AUTOR CONCRET 

Jaap Lintvelt este de p rere c  Bathin, în ciuda importan ei Poeticii lui Dostoievski, 

comite o confuzie terminologic  care reiese din pasajul urm tor: „În fine ideile autorului pot 

fi diseminate pe tot parcursul operei. Ele pot ap rea în discursul autorului sub forma unor 

aser iuni izolate, a unor medita ii destul de ample; ele pot fi puse în gura cut rui sau cut rui

erou, adeseori prin mari mase compacte, f  a se contopi prin aceasta cu propria 

individualitate”.1

Jaap Lintvelt spune c  pentru a evita confuzia cu autorul concret trebuie precizat

ideea c  ideologia operei literare este aceea a autorului abstract, iar sentin ele sunt pronun ate 

de c tre narator i nu de c tre autor. 

3.6.DISTINC IA NARATOR – CITITOR  CONCRET 

Spre deosebire de cititorul concret care duce o via  autonom  în lumea real ,

naratorul joac  rolul de auditor sau de cititor fictiv în lumea romanesc . Kayser afirm  c

„cititorul i naratorul sunt, i unul i cel lalt, elemente ale universului poetic i indisolubil 

corelative”.2

Prince spune c „cititorul unei fic iuni în proz  sau în versuri i naratorul în aceast

fic iune nu trebuie confunda i . Unul este real, cel lalt fictiv, i dac  se întâmpl  uneori ca 

primul s  semene surprinz tor de mult cu cel de-al doilea , este o excep ie i nu regul ”.3

4.ACTORI 

Lubomir Dolezel4 a elaborat un model func ional în care atribuie naratorului i

personajului func ii primare i func ii secundare sau op ionale . 

1.Func ii primare, obligatorii 

a) Naratorul î i asum  obligatoriu actul narativ îndeplinind func ia de reprezentare. El 

exercit  astfel o func ie de ac iune. 

b) Func ia de control care face pereche cu func ia de reprezentare. Personajul exprim

întotdeauna atitudinea subiectiv  fa  de evenimentele narate i îndepline te o func ie de 

interpretare. 

2.Func ii secundare, op ionale 

1 Bathin ,op. cit,  1970 , p. 125  
2 Kayser ,op.cit.,  1958 , p. 90 ; 1970 , 504 ; 1977 , p. 70 ; 1954 , p. 430  
3 Prince , op. cit., 1973 , p. 180  
4 Dolezel , op. cit, 1973 , p. 6-7  
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Func iile obligatorii ale naratorului i ale personajului se pot schimba între ele într-un 

a fel încât func iile obligatorii ale naratorului pot deveni func ii op ionale ale personajului i

invers. 

c) Naratorul poate s i manifeste, i el, pozi ia ideologic  exercitând func ia de 

interpretare. 

d) Dolezel apreciaz  c  naratorul poate îndeplini deopotriv  func ia de ac iune, 

identificându-se cu un personaj, care î i va asuma func iile de reprezentare i de control. În 

acest caz naratorul se va asimila personajului, astfel încât opozi ia func ional  va fi 

neutralizat .

Spre deosebire de Dolezel, Jaap Lintvelt consider  dihotomia între narator i actor 

permanent . Naratorul î i asum  func ia de reprezentare (narativ ) i func ia de control 

(func ia de regie), f  a îndeplini vreodat  func ia de ac iune, în vreme ce actorul se afl

întotdeauna înzestrat cu func ia de ac iune i privat de func iile de narare i de control. 

În interiorul lumii narate, creat  de narator,  Schmid deosebe te i lumea citat 1, pentru 

a desemna astfel universul evocat prin discursul actorilor romane ti. Fiecare dintre actori 

reprezint  o pozi ie interpretativ , ideologic 2, putând confirma, completa sau contesta 

celelalte pozi ii ideologice ale operei literare. 

4.1.DISTINC IA NARATOR –ACTOR 

Dolezel crede c  se produce o asimilare func ional  între narator i personaj în 

povestirea la persoana întâi3, deoarece un personaj îndepline te aici func ia de reprezentare, 

dar i de ac iune. Dihotomia între narator i actor se men ine cu toate acestea, c ci înl untrul 

personajului va trebui s  facem o distinc ie între personajul – narator (care- i asum  func ia

narativ  ) i personajul-actor  care îndepline te func ia de ac iune. 

Opozi ia dintre narator i personaj ar fi neutralizat i în povestirea la persoana a 

treia4, când naratorul se identific  unui personaj, precum Emma Bovary, care ar îndeplini în 

acela i timp func ia de ac iune i func ia de reprezentare. Dolezel împ rt te concep ia lui 

Booth c ci, dup  acesta „ar trebui s  ne amintim c  orice punct de vedere interior sus inut i

oricare ar fi profunzimea lui, transform  momentan în narator personajul a c rui con tiin

1 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere , Ed. Demiurg , Buc. , 1994, p. 39 apud Schmid , 1973 , p. 27 : 
„zitierte Welt”  

2 Ibidem , p. 14 , 32-33. 
3 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere , Ed. Demiurg , Buc. , 1994, p. 39, apud Dolezel , 1973 , p. 8 , 10 , 

17 , Ich-Form personal ; cf. i p. 163-164  
4 Ibidem, p. 8 , 10 , 53-54 : Er-Form subiectiv  ; cf. i p. 160-161 
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este dezv luit ”.1 Dolezel i Booth, asimilând actorul naratorului fac o confuzie frecvent ,

care este denun at  de Genette, între „întrebarea care este personajul al c rui punct de 

vedere orienteaz  perspectiva narativ ” i întrebarea „cine este naratorul ?” sau „cine 

vede?” i „cine vorbe te ?”2 Naratorul este cel care î i asum  func ia narativ  , formulând 

ceea  ce  e  perceput  de  Madame  Bovary,  i  tot  el  cel  care  îndepline te  func ia  de  control,  

întrucât naratorul se poate referi la discursul Emmei prin verba dicendi 3 i sentiendi ca i prin 

indica ii scenice, pe când Emma  (actor) nu ar ti s  se pronun e asupra discursului 

naratorului. 

Realizarea distinc iilor autor / narator – lector (cititor) / naratar are rostul de a marca 

linia de separare dintre text i ceea ce exist  în spa iul din afara lui. i în spa iul din afara 

textului exist  realitatea referen ial : autorul i cititorul. Nararea este actul narativ produc tor 

de povestire i, prin extensiune, ansamblul situa iei fictive în care el î i g se te locul, 

implicându-i pe narator i pe naratarul lui. Prin povestire se în elege textul narativ 

compunându-se nu numai din discursul narativ enun at de narator, ci i din cuvintele 

pronun ate de actori i citate de narator. Povestirea const , deci, în înl uirea i alternarea 

discursului naratorului cu acela al actorilor4. Actorii particip  la con inutul narativ al 

povestirii, adic  la istorie sau diegez 5. Precum povestirea combin  discursul naratorului cu 

cel al actorilor, la fel istoria comport  atât ac iunea f când obiectul discursului naratorului, cât 

i evenimentele evocate de discursul actorilor, i înglobeaz  atât lumea narat , cât i lumea 

citat .

Distinc ia între instan ele literare nu prezint  numai un interes teoretic: ea permite de 

asemenea s  fie prev zute anumite efecte produse asupra cititorului de distan 6 moral ,

intelectual , estetic , ideologic  etc. dintre diferitele instan e.

 În continuare voi vorbi pu in despre ceilal i factori ai comunic rii: mesaj, cod, canal, 

context în receptarea unei opere literare. 

Mesajul este secven a de semnale (verbale i / sau non-verbale) pe care emi torul o 

transmite c tre receptor. Pentru a fi în eles, mesajul trebuie construit din unit i sau elemente 

1 Booth ,op. cit.,  1967 p.106 ; 1977 , p. 110 , 95 ; 1961 , p. 164 , 153 ; 1970 , p. 516 , 523  
2 Genette , op. cit., 1972 , p. 203  
3 Jaap Lintvelt , Punctul de vedere , Ed. Demiurg , Buc. , 1994, p. 40, apud  Flaubert , 1971 , p. 51

4 Dolezel , op cit., 1973 , p. 4  
5 Genette , op. cit,  1972 , p. 71-72 , pentru termenii nara iune , povestire , istorie .Cele trei concepte 

nara iune , povestire , istorie ale lui G. Genette verific  înc  o dat  distinc iile pe care Tz. Todorov , 1968 , p. 
108-109 le-a stabilit între enun are/ enun  în aspectul lui literal / enun  în aspectul lui referen ial  

6 Booth , op. cit, 1967 , p. 95-101 ; 1970 , p. 518-521 ; 1977 , p. 100-106 ; 1961 , p. 155-159  
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cunoscute deopotriv  de emi tor i de receptor. Mesajul  artistic presupune o pluralitate de 

semnifica ii, dat  fiind complexitatea rela iilor dintre semnificant i semnificat în regimul 

artisticului. Arta, în special literatura, posed  o calitate unic , aceea a exprim rii unui mesaj 

cu larg unghi de „deschidere” pe planul semnifica iilor prin procedee formale organizate într-

un sistem de rela ii, într-o structur , care prin defini ie este „închis ”. „O oper  de art ,

chiar dac  este produs  conform unei poetici explicite sau implicite a necesit ii, este în mod 

substan ial deschis  unei serii virtual infinite de lecturi posibile, fiecare dintre ele f când

opera s  retr iasc  potrivit unei perspective, unui gust, unei execu ii personale”.1

Conceptul de „oper  deschis ” devine astfel o provocare a competen elor lecturale ale 

oric rui individ, „presupunând o mai mare ini iativ  personal , o participare mai activ  a 

cititorului la receptarea i la completarea mesajului”. Rela ia dintre deschidere i structur

(lingvistic , textual , discursiv ), ca vehicul al mesajului este mediat  de matricea tematic .

În eleas  ca o „chintesen  a idea iei”2, matricea tematic  reveleaz  multitudinea 

semnifica iilor posibile ale unei crea ii artistice în func ie de modul de selectare a procedeelor 

stilistice. Considerat în orizontul didacticii generale ale pred rii literaturii conceptul de 

matrice tematic  este deosebit de important, în sensul c  deschide o multitudine de posibilit i

interpretative la nivel tropologic în cadrul unei crea ii, la abordarea comparativ  a unor opere 

în cadrul literaturii române (de ex.Morgenstimmung de T. Arghezi, Luceaf rul lui Eminescu 

i Riga Crypto i lapona Enigel de Ion Barbu) i la raportarea unor opere ale literaturii române 

la opere din literatura universal . Se poate atinge astfel un obiectiv fundamental al didacticii 

moderne, respectiv deschiderea c tre universal. De asemenea, se va putea explica mai u or 

rela ia dintre „mesajul poetic i mijloacele de expresie”, subiect inclus în cele propuse pentru 

tipul II la bacalaureat i care înc  nu î i g se te o modalitate de rezolvare pertinent .

Codul reprezint  ansamblul elementelor prin care se realizeaz  comunicarea i care 

pot apar ine unei limbi, gestici, pot fi o suit  de semnale sonore sau vizuale de diverse feluri. 

În domeniul literaturii (artistice sau non-artistice), codul îl reprezint  limba în care se transcrie 

mesajul. Ideea de cod provine din modul în care cuvintele i unit ile lingvistice cristalizeaz

în structuri bine-definite, cu particularit i vizând sfera literarului sau a tiin ificului. Condi ia

fundamental  a actului de decodare o constituie cunoa terea limbii respective, pe de-o parte, 

i cuno tin ele de receptare a crea iei artistice, pe de alt  parte.  

1 Umberto Eco, Opera aperta, Opera deschis , trad. rom, Editura pentru Literatura Universal ,
Bucure ti, 1969 

2 Ion Coteanu, Analize de texte poetice, Editura Academiei, Bucure ti, 1986 
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Canalul reprezint  mediul de transmitere a mesajului (aerul pentru comunicarea oral ,

scrisoarea, telegrama, biletul, telefonul, faxul, po ta electronic ). În cazul literaturii vorbim 

despre dou  tipuri de canale, în func ie de apartenen a unei crea ii la literatura popular

(folclor) – prin viu grai, i prin intermediul c ii, al revistelor, în cazul operelor literaturii 

culte. 

Contextul este ansamblul factorilor care, dincolo de sensurile determinate de structura 

lingvistic  a enun urilor, afecteaz  semnifica ia acestora. No iunea de context, prezent  în 

orice discu ie privind procesul comunic rii, este i ea definit  din diverse puncte de vedere. 

Din perspectiv  strict lingvistic , prin context se în elege atât situa ia de comunicare, cât i

interlocutorul (ca statut i rol) , cuno tin ele factuale, varianta stilistic . Contextul lingvistic 

implic  mai multe tipuri: contextul verbal al unei expresii (altfel spus, contextul enun ului); 

contextul extra-verbal al expresiei verbale (ceea ce se mai nume te i contextul enun rii) i

contextul extralingvistic al limbii naturale (cu alte cuvinte, contextul global al limbii). Din 

punct de vedere extralingvistic, no iunea de context semnific  „sistemul de referin e, implicite 

(nedezv luite ori necon tientizate) sau explicite (manifestate prin aser iuni ori indica ii 

specifice), de care cititorul se serve te spre a construi sens ori/ i a evalua opera (textul)”. 

Poate fi imaginat ca un câmp intermediar, aflat între cititor i text, care moduleaz  orientarea 

i stilul recept rii individuale.1

Teoreticienii fac distinc ie între contextul primar (totalitatea conven iilor, conota iilor, 

cuno tin elor care contureaz  raporturile cititorilor cu literatura, la un anumit moment) i

contextul secundar (care const  în sistemul de referin e voluntar adoptat de cititori i care st

la baza strategiilor interpretative). La rândul lor, contextele secundare sunt de mai multe 

feluri: contextul originar (e spa iul genezei textului, al circumstan elor elabor rii: tradi ie 

literar , biografie etc.); contextul subiectiv (e spa iul instituirii subiectului (cititorului) ca 

instan  receptoare, valorizatoare); contextul transtextual (sau intertextual), care însumeaz

punerea în rela ie a unui text (oper ) cu cele din care deriv  (prin imita ie, influen , parodie, 

etc.) sau cu care prezint  afinit i; contextul analitic, cel care const  în circumscrierea lecturii 

într-o perspectiv  de interpretare (lingvistic , mitic , psihanalitic , sociologic  etc.) 

Rela ia dintre emi tor i receptor, actul decod rii, receptarea pertinent  a mesajului, 

cu totul special  în cazul comunic rii literare, se realizeaz  prin intermediul lecturii.

1 Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii, Editura Polirom, Bucure ti, 1998 
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3.2 TIPURI DE DISCURS 

3.2.1 DIALOGUL 

Aspecte definitorii 

Dialogul  este  o  practic  social  având ca  suport  limba:  o  form  de  comunicare  între  

doi sau mai mul i vorbitori ( < gr. dia, „prin”, „între” + logos, „vorbire.”). Monologul este 

mesajul produs de o persoan  care se adreseaz  unui public (real sau imaginar) f  a a tepta 

un r spuns imediat de la acesta. Monologul autoadresat de nume te solilocviu. El se 

caracterizeaz  prin absen a alternan ei la cuvânt a unor interlocutori. Orice monolog, are 

caracter dialogic prin dou  tr turi definitorii: dialogism i plurivocitate. Prin dialogism se 

în elege capacitatea emi torului, în cazul monologului oral, de a- i reorganiza în permanent

mesajul în func ie de reac iile observate la alocutori.  

Pe de alt  parte, emi torul produce acte de limbaj prin crea ie i imita ie. El folose te 

în mod creativ limbajul producând enun uri personale pe baza unor reguli recursive de 

gramatic i a unui vocabular. Pentru a- i exprima idei, sentimente, atitudini personale; în 

acela i timp el imit  acte de limbaj produse de ceilal i oameni în împrejur ri similare, deci 

folose te limba a a cum o fac i ceilal i membri ai societ ii. Aceast  tr tur  intern  a 

discursului monologal poart  numele de plurivocitate.  

Pentru ca un dialog s  aib  loc trebuie satisf cute urm toarele reguli constitutive:  

a)s  existe minim doi participan i la actul de comunicare; 

b)participan ii la dialog s  se afle într-o situa ie comun  de interac iune (fa -în- fa

sau într-o situa ie mediat  tehnic – telefon, calculator, televizor, radio etc.), care s  le permit

interlocutoriloro leg tur  interac ional  (prin limb , prin elemente paraverbale i nonverbale); 

c)între participan ii la dialog s  existe interes reciproc: 

d)participan ii la dialog trebuie s  aib  un univers comun de discurs. 

Eficien a schimbului dialogal este guvernat  de urm toarele principii: participan ii la 

dialog trebuie s  adopte un comportament dialogal care s  permit  schimbul alternativ de 

replici i ei trebuie s  aib  un comportament cooperant, în sensul c  trebuie s  aib  contribu ii

verbale care s  satisfac  scopul curent al interac iunii. 

Abilitatea individului de a comunica reprezint  competen a dialogic  care presupune 

control i autocontrol comunicativ, adaptare i colaborare cu partenerii de dialog. 
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Controlul i autocontroul comunicativ reprezint  capacitatea locutorului de a în elege 

i evalua corect scopurile comunicative ale alocutorilor, de a- i în elege i formula clar 

propriile scopuri comunicative. 

Adaptarea presupune receptivitatea interlocutorilor la situa ii de comunicare diferite 

pentru a alege strategia optim  de comunicare i a produce r spunsuri adecvate i eficiente.  

Colaborarea cu partenerii de dialog presupune negocierea con inuturilor, a 

semnifica iei, a accesului la cuvânt, a identit ii interlocutorilor etc.  

Competen a dialogic  presupune formarea unor comportamente adecvate prin înv are

dirijat i experien e de comunicare diverse. Interac iunea dialogic  este modelat  de factori 

culturali, sociali, psihologici, textuali afla i în interac iune. Ansamblul acestor factori 

configureaz  contextul de comunicare: cine cu cine comunic , pe ce canal, coordonatele 

spa io-temporale, din ce cauz , cu ce scop i în ce mod. Pentru locutor contextul func ioneaz

ca filtru al alegerilor comunicative, iar pentru alocutor ca suport în interpretarea semnifica iei 

enun ului. 

Activitatea dialogal  produce un tip special de text, textul dialogal cu anumite 

particularit i pragmatice, semantice, gramaticale, care decurg din particularit ile procesului 

de comunicare. 

Variabile contextuale care modeleaz  dialogul 

În func ie de num rul participan ilor la interac iune, se distinge între dialog cu doi 

participan i i dialog cu mai mul i participan i. Schimburile verbale cu mai mult de doi 

participan i sunt mai mult decât succesiuni de dialoguri cu doi participan i. Complexitatea se 

manifest  în procesul constituirii universului comun de discurs, în progresia tematic , în 

dinamica rela iilor dintre interlocutori: sistemul înscrierilor la cuvânt; „coali iile” 

comunicative i configurarea subgrupurilor comunicative; procesul trecerii de la statutul de 

locutor la cel de alocutor, la cel de ascult tor pasiv sau la cel de martor la dialog, ignorat 

complet de locutor i alocutor, f  perspective de a dobândi statut de interlocutor în 

comunicare. 

De obicei se vorbe te de emi tor (locutor, vorbitor) i receptor (alocutor, ascult tor). 

Emi torul i receptorul se pot scinda în dou  cupluri: locutor-alocutor i surs -destinatar. 

Sursa este individul care a conceput un mesaj într-un anumit moment t0 pentru un anumit 

destinatar. Locutorul este cel care verbalizeaz  mesajul pentru un alocutor la momentul t1 al 

discursului. De obicei, t0 i t1 coincid, de asemenea coincid sursa i locutorul, respectiv 



69

destinatarul i alocutorul. Exist  îns  situa ii în care t0 i t1 sunt diferite, ca i sursa i

locutorul, respectiv destinatarul i alocutorul. 

Participan ii la dialog sunt indivizi cu identitate cultural , social , psihologic . Ei 

intr  în interac iune cu un bagaj de cuno tin e, cu credin e i valori personale, cu resurse 

personale. Felul în care comunic  interlocutorii este modelat de particularit ile culturii pe 

care o vehiculeaz  limba respectiv . Pe fundalul diferen elor între culturi, comunicarea între 

vorbitori proveni i din culturi diferite poate da na tere la fenomene de comunicare nereu it ,

la neîn elegeri. 

Provenien a interlocutorilor dintr-o anumit  regiune are reflexe fonetice, morfologice, 

sintactice i lexicale în plan textual.  

Statutul socioeconomic al vorbitorilor, apartenen a la o anumit  clas  social , gradul 

de cultur  se reflect  în limb .

Identitatea psihologic , sexul, particularit ile fizice ale  persoanelor care se 

angajeaz  în dialog are consecin e asupra schimbului verbal în ansamblu. De exemplu 

persoanele extrovertite, comparativ cu introverti ii, fac pauze în comunicare mai scurte, 

vorbesc mai mult i mai repede, au o intensitate vocal  ridicat , au expresivitate 

comunicativ , manifest  interes pentru teme cu caracter general, pe care le trateaz  relativ 

superficial f  a le focaliza, au o activitate nonverbal  intens , manifest  relativ  precizie în 

decodarea mesajelor nonverbale, prefer  distan ele mai mari în interac iune, î i privesc 

partenerii de dialog cu relativ  intensitate. Persoanele care manifest  tendin  de dominare 

sunt asertive, au încredere în sine, î i întrerup frecvent interlocutorii, vorbesc mult, cu pauze 

scurte, folosesc frecvent modalizatori de certitudine, au intensitate vocal  ridicat . Femeile, 

comparativ cu b rba ii, manifest  preferin  pentru limbajul standard, corect gramatical, pun 

mai multe întreb ri, manifest  preferin  pentru anumite subiecte, zâmbesc mai mult, 

privilegiaz  comunicarea nonverbal  etc.  

Personalitatea vorbitorilor se reflect  în stilul lor comunicativ. Stilul comunicativ se 

constituie la intersec ia unei atitudini comunicative exprimabile prin opozi ii manifestate 

gradual de-a lungul unui continuum: dominant / supus, histrioic / rezervat, conflictual / 

nonconflictual, expresiv / inexpresiv, calm / frenetic, atent / neatent, semnificativ / 

nesemnificativ, deschis / închis, prietenos / ostil. Cum comunicarea se realizeaz  printr-un 

sistem complex de semne, stilul comunicativ se coreleaz i cu aspecte legate de aspectul fizic 

al individului, carism  etc.  
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Participan ii la dialog îndeplinesc alternativ rolul de vorbitor / locutor, respectiv de 

ascult tor / alocutor. Contribu ia comunicativ  a participan ilor la dialog nu este simetric  în 

ceea ce prive te cantitatea de informa ie, timpul cât vorbe te fiecare, puterea de persuasiune 

etc. 

Între participan ii la dialog pot exista diferen e privind gradul de cunoa tere 

reciproc i de intimitate.

În func ie de orientarea interlocutorilor în raport cu scopul comunic rii, se poate 

distinge între rela ii de colaborare, respectiv rela ii conflictuale.  Opozi ia  colaborare  /  

conflict se reflect  în frecven a cu care sunt performate anumite tipuri de acte de vorbire 

(laud  / repro ), respectarea interven iei celuilalt / întreruperea exagerat  a interlocutorului, 

sus inerea i creditarea comunicativ  a celuilalt / respingerea i discreditarea comunicativ  a 

celuilalt, strategii ale solidariz rii cu cel lalt / strategii ale desolidariz rii de interlocutor, 

umor / ironie, sarcasm etc., folosirea unor m rci de identitate adecvate / inadecvate, egalitate 

asumat  / inegalitate asumat .

Între participan ii la dialog se stabilesc rela ii de putere, exercitate prin limb . Se 

spune c  A are putere discursiv  asupra lui B, atunci când A influen eaz  comportamentele 

comunicative ale lui B, f cându-l pe B s  ac ioneze în modul dorit de A.  

Participan ii la dialog pot comunica de pe pozi ia de individ cu scopuri comunicative 

personale sau de pe pozi ia unui rol social (medic-pacient, vânz tor-cump tor, profesor-

elev etc.) 

Rela iile dintre participan ii la schimbul verbal genereaz  distinc ia dialog formal vs 

dialog informal. Dialogul formal este ritualizat, urmeaz  un protocol cvasiprecis, 

participan ii comunic  de pe pozi ia de rol prealocat, rela iile dintre ei sunt formalizate, temele 

sunt constrânse de un repertoriu prestabilit, formele de adresare sunt constrânse situa ional. 

Dialogul informal presupune rela ii informale, laxe în care participan ii la comunicare pot 

avea un repertoriu larg de teme, î i permit treceri rapide de la o tem  la alta, nu au roluri 

discursive prealocate, dispun de op iuni numeroase de expresie. 

Rela iile de comunicare sunt modelate i de felul în care participan ii la dialog se 

percep reciproc. Percep ia este influen at  de factori psihologici i de factori socioculturali. 

Printre factorii psihologici se num : asocierea de atribute (frumos i de tept, vesel i

simpatic…), deducerea i generalizarea unor atribute pornind de la un element particular (are 

ma in  frumoas , deci e bogat …), puterea primei impresii, consecven a (dac  îmi place o 
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persoan , m  a tept s  m  plac i ea pe mine…) etc. Factorii socioculturali se reg sesc în 

percep ie în forma unor stereotipuri pozitive sau negative, în baza c rora indivizii sunt 

percepu i ca exponen i ai unor grupuri (sociale, etnice) i nu ca indivizi cu identitate proprie 

(românii sunt ospitalieri, italienii sunt vorb re i etc). 

Canalul de comunicare determin  opozi ia de registru – scris / oral.  

Unele forme de dialog sunt instituite social ca forme scrise în timp ce altele sunt 

instituite social ca forme orale. În unele forme de comunicare (e-mailul), particularit i ale 

dialogului scris coexist  cu forme specifice comunic rii orale. 

Folosirea canalului oral de comunicare se reflect  în plan macrotextual i în plan 

microtextual, local. Astfel, simultaneitatea gândirii mesajului i a producerii lui determin  o 

relativ  destructurare a mesajului (bâlbâieli, false începuturi, enun uri eliptice, anacolut, 

preferin a pentru coordonare, reveniri, corec ii etc.); coprezen a spa io-temporal  a 

interlocutorilor determin  folosirea unui limbaj al momentului (deictice personale i spa io-

temporale frecvante, limbaj afectiv, sensuri contextuale speciale, salturi logice, elipse etc), 

permanenta orientare spre interlocutor (reveniri, corec ii, repeti ii, ezit ri, secven e fatice – ai 

în eles, da?), sincretismul (transmiterea informa iei pe mai multe canale). 

Prototipic, dialogul este asociat cu registrul oral, în care informa ia este transmis  prin 

mai multe „medii”: la elaborarea mesajului concur  elemente verbale, elemente paraverbale 

( debit verbal, intensitate vocal , accentuare, râs etc.) i elemente nonverbale (mimic , gesturi, 

privire, zâmbet, distan e spa iale etc.). 

O situa ie tipic  de actualizare a dialogului în scris este dialogul în literatur , folosit ca 

procedeu narativ prin care se mimeaz  dialogul real. Dialogul literar capteaz  doar unele 

dintre fenomenele specifice dialogului cotidian cum ar fi: alternan a de replici, pauza ître 

replici, unele suprapuneri i întreruperi sugerate prin semnele de punctua ie, elipse dialogale; 

de obicei, în dialogul literar o replic  este alc tuit  din enun uri încheiate (propozi ii, fraze). 

Orice dialog se desf oar  într-un anumit spa iu i timp. În cadrul fiec rei societ i

func ioneaz  „cadre de comunicare”, prototipuri situa ionale care determin  un anumit 

protocol al dialogului; la medic purt m într-un anume fel dialogul, altfel într-o sal  de 

spectacol, într-un fel vorbesc profesorii cu studen ii la curs etc. 

Exist cauze i scopuri diverse din care i cu care oamenii intr  în dialog. Dintre 

cauze enumer m: rezolvarea unor probleme practice, dorin a de a intra în rela ii cu al i

membri din societate, dorin a de autoexprimare .a., iar scopul în care comunic  este de a 
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ac iona asupra celorlal i: de a-i informa pe ceilal i, de a-i determina s  ac ioneze într-un 

anume fel, de a-i convinge etc. 

Dialogul se organizeaz  în diverse tipuri de comportamente prin intermediul c rora 

oamenii pun în rela ie scopurile comunicative cu situa ia concret  de comunicare. Dintre 

acestea amintim: comportamentul euristic, comportamentul de ranforsare, comportamentul de 

sus inere, comportamentul reflexiv, comportamentul explicativ, comportamentul autocentrat, 

comportamentul ludic (umorul) i t cerea (absen a vorbirii.) 

Comportamentul euristic din punct de vedere dialogic, se manifest  în cadrul 

perechii de adiacen  întrebare-r spuns. 

Comportamentul de ranforsare se constituie ca r spuns valorizant pozitiv sau 

negativ al locutorului la o ac iune (verbal  sau nonverbal ) a alocutorului. Scopul 

ranfors rilor pozitive este de a încuraja comportamente viitoare analoge cu comportamentul 

ranforsat, iar al ranfors rilor negative este de a împiedica repetarea comportamentului 

respectiv. 

Comportamentul de sus inere se concretizeaz  în semnale pe care locutorul le 

trimite alocutorului în leg tur  cu modul în care îl percepe, îl accept , îl sus ine, oferindu-i 

sprijin informa ional, rela ional i emo ional. 

Comportamentul reflexiv este o form  de r spuns prin care locutorul reflect  ceea ce 

a spus alocutorul, marcând coparticiparea la dialog în ciuda rolului pasiv asumat. 

Comportamentul explicativ- vorbitorul prezint  o problem  pentru a o face în eleas

de un public determinat. 

Comportamentul autocentrat – prin acest comportament indivizii se dezv luie 

celorlal i vorbind despre ei în i. Printre m rcile discursive specifice sunt formele verbale i

pronominale de persoana I, determin rile adjectivale i adverbiale, modalizatorii subiectivi 

(p rerea mea, zic c , cred c ), frecven a deicticelor, constituirea unor opozi ii discursive eu / 

al ii, enun urile metadiscursive (s i spun un secret), m rci ale afectivit ii. 

Comportamentul ludic (umorul) este o form  de comportament comunicativ prin 

care locutorul solicit  alocutorului un r spuns actualizat prin elemente paraverbale (râsul) sau 

nonverbale (zâmbetul). Elementul distinctiv îl constituie atitudinea ludic  fa  de mesaj a 

participan ilor la comunicare. Când atitudinea ludic  este substituit  de inten ii ofensatoare, 

umorul se transform  în ironie. 
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cerea (absen a vorbirii) are diverse func ii în comunicare: marcheaz  începutul i

sfâr itul dialogului, delimiteaz  replicile interlocutorilor, este o strategie de a amâna replica 

sau de a câ tiga timp de gândire, exprim  acordul / dezacordul cu interlocutorul, transmite 

emo ii (admira ie, repro , anxietate), este indice al lipsei de cuno tin e, indicator al gradului 

de implicare comunicativ , semnal al rela iilor dintre interlocutori (complicitate, respingere). 

Unit ile dialogului 

Organizarea intern  a dialogului poate fi descris  ca o structur  ierarhic  de niveluri, 

în care unit ile de rang inferior se combin , producând unit i ale nivelului imediat superior: 

actele de vorbire sunt p i constitutive ale mi rilor constitutive ale mi rilor 

comunicative, mi rile comunicative se includ în interven ii ale fiec rui locutor, dou  sau 

mai multe interven ii formeaz  un schimb, mai multe schimburi formeaz  o tranzac ie,

tranzac iile se rela ioneaz  în cadrul unei conversa ii sau discu ii. 

În procesul comunic rii oamenii ac ioneaz  unul asupra celuilalt prin limb ,

producând schimb ri în lumea înconjur toare. Unitatea comunicativ  minimal  este actul de 

vorbire. Actul de vorbire este actul performat prin utilizarea limbii în situa ii de comunicare 

concrete. 

Într-o situa ie de comunicare dat , un vorbitor produce o secven  lingvistic  (aceasta 

fiind componenta locu ionar  a actului de vorbire) cu o anumit  inten ie (componenta 

ilocu ionar  a actului de vorbire), urm rind producerea unor efecte asupra interlocutorului 

(componenta prelocu ionar  a actului de vorbire). 

Clasificarea actelor de vorbire – actele de vorbire se clasific  în: acte reprezentative 

(asertive), acte directive, întreb ri, acte comisive (promisive), acte expresive, acte declarative. 

Prin actele de vorbire reprezentative locutorul folose te cuvintele pentru a descrie o 

stare din lumea real  pe care o prezint  ca adev rat . (de ex. Ast zi sunt 2°C). Exist  diverse 

subclase: afirma ie, sugestie, insisten , presupunere, deduc ie, plângere, repro  etc. prin 

actele de vorbire directive locutorul încearc  s -l fac  pe alocutor s  fac  o anumit  ac iune.

(de ex. Închide geamul!). Subclase: ordin, porunc , rug minte etc. Prin actele de vorbire 

întrebare locutorul îi solicit  alocutorului s  furnizeze un r spuns care s -i umple un gol 

cognitiv (real sau pretins); de ex. La ce or  te întorci? Subclase: întrebare, interogare, 

chestionare, informare etc. Prin actele de vorbire comisive locutorul î i ia angajamentul s

realizeze ac iunea specificat  de con inutul propozi ional al actului de vorbire (de ex. Promit 

 nu mai întârzii.). subtipuri de promisive:  promisiune, jur minte, angajament etc. Prin 
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actele de vorbire expresive locutorul î i exprim  atitudinea (bucurie, entuziasm, triste e,

compasiune, admira ie etc.) fa  de con inutul propozi ional al actului de vorbire (de ex. Ce 

frumoas  e ti!). subtipuri: mul umirile, felicit rile, scuzele, condolean ele etc. prin actele de 

vorbire declarative locutorul face o declara ie verbal  care instaureaz  o stare de fapt în lumea 

real . (de ex.  declar c tori i!)

Actele de vorbire pot  fi  directe sau indirecte. Cele indirecte sunt actele de vorbire 

performate prin intermediul altor acte de vorbire. Astfel, locutorul poate s -i solicite 

alocutorului s  deschid  fereastra, performând un act de vorbire direct (de ex. Deschide 

fereastra!) sau indirect, prin intermediul unui act de vorbire reprezentativ (de ex. S-a f cut

foarte cald aici.), al unui act de vorbire expresiv (de ex. – Ce cald e aici!), al unei întreb ri 

(de ex.- Vrei s  deschizi fereastra?).

rci ale for ei ilocu ionare -  for a  ilocu ionar  a  unui  act  de  vorbire  poate  fi  

marcat  prin diverse elemente lingvistice: verbe performative, moduri i timpuri verbale, 

elemente lexicale, elemente suprasegmentale (intona ia), elemente paraverbale, elemente 

implicate în situa ia de comunicare, elemente nonverbale (gesturi, mimic  etc.). Verbele 

performative sunt verbe care, folosite în anumite condi ii gramaticale – indicativ, prezent, 

activ, persoana I, singular – numesc actul de vorbire performat de locutor. Exemple de verbe 

performative: a afirma, a ruga, a întreba, a promite, a mul umi, a declara etc. Modurile verbale 

pot distinge între tipuri de acte de vorbire: modul indicativ corespunde unui act de vorbire 

reprezentativ iar modul imperativ corespunde unui act de vorbire directiv. Anumite elemente 

lexicale sunt specifice unor acte de vorbire. De exemplu, nega ia poate marca un refuz (Nu m

mi c de aici!) sau o interdic ie (Nu te mi ca de aici!). Elementele paraverbale (intona ia, tonul 

vocii, debitul verbal, emfaza) pot distinge între o aser iune, o promisiune, o amenin are, un 

repro  etc. Elementele nonverbale (gestic , mimic ) modific  for a ilocu ionar . În func ie de 

mimic , de exemplu, enun ul Maria pleac  mâine. poate func iona ca aser iune, poate 

exprima un repro , o amenin are, poate fi un act de vorbire expresiv (exprim  regretul). 

Elementele constitutive ale situa iei de comunicare contribuie la marcarea for ei ilocu ionare: 

de exemplu locul în care se produce schimbul verbal poate face ca actul de vorbire Aten ie! s

fie interpretat ca ordin (în armat ) sau ca secven  cu func ie de apel în conversa ia cotidian .

Mi carea conversa ional  – actele de vorbire se integreaz  în mi ri conversa ionale. 

Mi carea conversa ional  (de ini iere / de men inere / de tranzi ie / de încheiere) poate fi 

simpl  sau complex . Interac iunea verbal  poate fi ini iat  prin formule standardizate de 
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deschidere a conversa iei (formule de salut, formule introductive de tipul vreau s  discut m

ast zi despre…), prin secven e de apel care atrag aten ia interlocutorului (interjec ii de 

adresare – uite!; hei!; aten ie!; vocative; formule de adresare) etc. Interac iunea verbal  poate 

fi men inut  prin întreb ri, prin r spunsuri, prin conectarea unor replici anterioare, prin 

secven e  de  ratificare  (da,  dar…;  în eleg;  bun…)  etc.  Tranzi iile  de  la  o  tem  la  alta  pot  fi  

marcate prin formule specifice (în alt  ordine de idei…; s  trecem acum la altceva…; o alt

problem  este…), prin pauze mai lungi în comunicare sau se pot realiza abrupt f  ca 

locutorul s  semnalizeze în vreun fel schimbarea temei. Dialogul poate fi încheiat prin 

formule standardizate (formule de salut), prin pozi iile corporale, prin t cere.

Interven ia (replica) – contribu ia conversa ional  (de obicei verbal , dar i

nonverbal  / paraverbal  ) a unui locutor, imediat urmat  de contribu ia conversa ional  a 

altui locutor reprezint  o interven ie (replic ). În textele scrise fiecare interven ie este marcat

printr-un semn de punctua ie specific, linia de dialog. Exist  mai multe tipuri de interven ii: 

interven ii eliptice, interven ii incomplete, interven ii fragmentate prin pauz , interven ii 

fragmentate prin autoîntreruperi, interven ii amplificate prin autorepeti ii, reformul ri.  

Schimbul de replici – cea mai mic  unitate interactiv , format , de obicei, din dou

interven ii(replici.). 

Principiul alternan ei la cuvânt -  schimbul  de  replici  este  guvernat  de  acest  

principiu. Interven iile care compun un schimb de replici sunt succesive, separate prin pauze 

care variaz  între câteva microsecunde i câteva zecimi de secund . Principiul alternan ei la 

cuvânt afecteaz  unitatea informa ional  a replicii, având diverse consecin e în plan textual 

Enun uri eliptice. O form  de elips  specific dialogal  este elipsa în cadrul schimbului 

de replici, adic  elipsa între interven iile interlocutorilor succesivi. Enun urile rezultate sunt 

asintactice, neanalizabile; pot fi îns  reconstituite prin raportare la replica anterioar  umplând 

golurile semantice i ref când leg turile sintactice; frecvent apar pro-frazele (da, nu), pro-

verbele (verbul a face), cuvintele interogative alc tuind singure un enun  (ce? când? de ce? 

cum?) 

Enun uri fragmentate în dou  sau mai multe interven ii ale unui vorbitor. Uneori, de i

a fost întrerupt, locutorul nu abandoneaz  ideea, ci o continu  într-o interven ie ulterioar ,

dup  ce alocutorul i-a terminat interven ia. 
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Enun uri paralele transmi ând aceea i informa ie, succesiv, în interven ia fiec rui 

interlocutor. Anticipând inten iile comunicative ale locutorului, alocutorul îl poate întrerupe 

preluându-i ideea. 

Enun uri construite prin coparticiparea interlocutorilor. Pauzele dintre interven iile 

vorbitorilor succesivi pot fi foarte mici, imperceptibile, astfel încât enun urile apar sudate, 

incluse în aceea i unitate intona ional .

Enun uri complexe. Exist  situa ii când dou  sau mai multe dintre fenomenele 

prezentate mai sus coexist .

Enun uri repetate în replici succesive ale aceluia i locutor sau în replicile ambilor 

interlocutori. Repetarea total  sau par ial  a unui enun  în cadrul schimbului de replici poate 

avea diverse func ii discursive: de accentuare a ideii exprimate de locutor, de insisten ,

pentru impunerea ideii în spa iul discursiv, de semnalare a unei deficien e pe canalul de 

comunicare, de marcare a coeziunii textuale. 

Enun uri izolate, neintegrate sintactic. Ruptura sintactic  poate ap rea în orice punct 

al propozi iei / frazei, determinând apari ia unor interven ii constituite exclusiv din 

subordonate, din elemente de rela ie, dintr-un singur cuvânt etc. 

Accesul la cuvânt – actualizarea schimbului de replici, alternan a la cuvânt, 

presupune accesul la cuvânt al interlocutorilor. Interlocutorii recurg la diverse strategii prin 

care „iau cuvântul”, „p streaz  cuvântul”, „cedeaz  cuvântul”. Pentru a lua cuvântul 

locutorul poate s  înceap  pur i simplu s  vorbeasc  pe o anumit  tem , s  preia cuvântul de 

la alocutor prin introducerea unor m rci de validare a enun ului anterior (ah, oh, îm, da, ei 

bine) sau a unor conectori transfrastici ( i, dar, pentru c , deci), s i întrerup  alocutorul 

ridicând tonul, folosind cuvinte de „alert ” (hei, ascult , uite) sau f când comentarii 

metalingvistice (  scuzi c  te întrerup o clip ; a  vrea s  adaug ceva; da i-mi voie; o clip ,

 rog; taci tu s  spun eu!). pentru a p stra cuvântul vorbitorul poate s  î i continue pur i

simplu ideea, f  a da posibilitatea interlocutorului s  intervin ; s  recurg  la cuvinte de 

umplutur  pentru a semnala interlocutorului c  nu dore te s  abandoneze cuvântul  etc. pentru 

a ceda cuvântul locutorul poate s  performeze anumite acte de vorbire; s  dea alocutorului 

semnale explicite c  îi cedeaz  cuvântul, s  tac , s  îi ofere interlocutorului semnale mimico-

gestuale etc.  

În func ie de rela ia logico-semantic  dintre replici, se vorbe te de schimburi de replici 

cu coeren  direct  (de exemplu replica alocutorului este direct pertinent  în raport cu replica 
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locutorului: - Dana, vii mâine la bibliotec ? / - Vin.) i schimburi de replici cu coeren

indirect . (replica alocutorului nu este direct pertinent  în raport cu replica locutorului: - 

Dana, vii mâine la bibliotec ? / - De ce întrebi? / - Vreau s i aduc cursurile. / - Vin.) 

Tranzac ia – unul sau mai multe schimburi pe aceea i tem  formeaz  o tranzac ie. 

Tema se organizeaz  dup  dou  principii: principiul coeren ei i principiul coeziunii. Un 

mesaj este coerent atunci când ceea ce spune locutorul are sens într-un context dat. coeziunea 

este asigurat  prin leg turile formale care marcheaz  în plan lingvistic continuitatea tematic :

deictice, anafore, repeti ii, m rci intona ionale i prozodice, elipsa, conectorii transfrastici.  

În cadrul unei tranzac ii interlocutorii negociaz  tema: introduc tema, o sus in, acord

aten ie special  un aspect particular al ei, o abandoneaz , o reiau, alunec  spre alt  tem , fac 

digresiuni, suspend  tema, înso esc tema de comentarii asupra ac iunilor exterioare. 

Sus inerea temei se face prin informa ii suplimentare sau prin exprimarea unor atitudini, 

emo ii provocate de tem . Tema poate fi suspendat  temporar când locutorul se adreseaz

altui alocutor decât partenerilor de discu ie / conversa ie, pe o tem  nelegat  de tema curent ;

suspendarea temei poate fi semnalizat  lexical (  scuza i o clip …; Întrerupem pu in…),

prin elemente paraverbale (pauz  mai lung , schimbarea tonului / intona iei) i nonverbale 

(orientarea spre un alt alocutor decât alocutorii din grupul de discu ie).

 Conversa ia este un dialog cu caracter neinstitu ionalizat: se desf oar  între membrii 

unei familii, între prieteni, colegi de serviciu în pauz , necunoscu i pe strad ; are ca scop 

socializarea, cunoa terea celuilalt, dobândirea de informa ii, autoexprimarea etc.  

Discu ia este un dialog cu caracter institu ional: se desf oar  într-un cadru 

institu ionalizat; are ca scop prestabilit rezolvarea unor probleme de tip institu ional. Are, de 

obicei, caracter formal i este constrâns  lexical i gramatical: apar termeni de specialitate, 

structuri sintactice fixe, recurente, formule de adresare specifice, incluzând titluri tiin ifice 

(domnule director, domnule profesor etc.). 

Structura conversa iei / discu iei – atât conversa ia, cât i structura au urm toarea 

structur : deschiderea conversa iei / discu iei, negocierea temei / temelor i încheierea 

conversa iei. 

În ciuda structurii comune, între conversa ie i discu ie apar unele diferen e legate de 

amploarea fiec rei secven e, de formulele specifice folosite etc. 
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Mecanisme pragmatice subiacente dialogului  

Principiul cooper rii - în mod ideal, se presupune c  participan ii la dialog sunt 

indivizi ra ionali, capabili s  identifice i s  gestioneze scopurile curente ale schimbului 

verbal, tiu s  fac  astfel încât contribu iile lor conversa ionale s  corespund  scopului curent 

al conversa iei. Comportamentele lor comunicative se raporteaz  la un set de maxime ideale, 

maximele cooper rii: maxima cantit ii, maxima calit ii, maxima relevan ei i maxima 

manierei. 

Presupozi iile sunt parte constitutiv  a universului comun de discurs, reprezentând 

precondi ii ale enun rii cu succes a unei propozi ii. De exemplu o întrebare cum ar fi: Cine a 

plecat? Se justific  doar în condi iile în care „Cineva a plecat” (care este presupozi ia 

întreb rii); aser iunea A venit Maria se justific  doar în condi iile în care „Exist  cineva pe 

nume Maria” etc. 

Implica iile sunt consecin ele logice ale st rii de fapt asertate printr-un enun : Ion a 

plecat implic  „Ion nu mai este aici” etc. 

Implicaturile – sunt sensuri contextuale suplimentare la care interlocutorii au acces în 

urma unor inferen e f cute pe baza cuno tin elor contextuale comune. De exemplu, la 

întrebarea Cât e ceasul? Interlocutorul poate r spunde respectând maxima cantit ii i a 

relevan ei E ora ase., sau poate înc lca aceste maxime r spunzând Tocmai a închis la 

flor rie. Interlocutorul interpreteaz  acest r spuns pe baza cuno tin elor contextuale comune, 

a principiului cooper rii i a celor patru maxime. 

Principiul polite ii – participan ii la comunicare dispun de dou  imagini comunicative 

/ imagini publice / fe e: fa a pozitiv i fa a negativ . Cele dou  fe e de care dispun vorbitorii 

se concretizeaz  în strategii ale polite ii pozitive, respectiv strategii ale polite ii negative. 

Printre strategiile polite ii negative se num : performarea de acte de vorbire 

expresive (a cere scuze, a exprima regretul, a cere iertare); performarea de acte de vorbire 

indirecte prin care sunt diminuate constrângerile vorbitorului asupra interlocutorului pentru a-

i l sa posibilitatea unor op iuni (Vrei s  închizi geamul, te rog? În loc de Închide geamul!) sau 

se  evit  un  refuz  (-  Vii mâine? / - A  veni, dar, din p cate, trebuie s  merg în alt  parte); 

atenuarea expresiei lingvistice prin modalizatori de incertitudine (cred, b nuiesc, sper), prin 

adverbe, pronume i locu iuni de aproximare (oarecum, într-un fel, cam, cineva) sau prin 

condi ional (  zice s  mai a tept m), prin liot , prin diminutive (Mi-ar trebui i mie o foicic

de hârtie, nu mai mult) etc. 
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Printre strategiile polite ii pozitive se num : performarea unor acte de vorbire 

expresive de tipul complimentelor, flat rilor (Ce bluz  frumoas  ai!); folosirea de 

intensificatori de expresie pentru a exagera interesul fa  de alocutor (Întotdeauna ai fost cel

mai bun!); empatizarea cu interlocutorul (Te în eleg foarte bine.; tiu ce sim i); exprimarea 

prin modalizatori a optimismului în raport cu interlocutorul (Sunt sigur  c  vei reu i!) etc.1

3.2.2 VORBIREA DIRECT I VORBIREA INDIRECT

Aspecte definitorii 

Vorbirea direct i vorbirea indirect  reprezint  modalit i discursive prin care un 

locutor exprim  propriul discurs, respectiv red  discursul s u sau al altui locutor, formulat 

într-un moment diferit al comunic rii. 

Redarea discursului se realizeaz  prin reproducere sau prin relatate. Reproducerea este 

modalitatea specific  vorbirii directe: Mama i-a spus copilului: - Du-te acum la coal !.

Relatarea const  în reorganizarea formei discursului ini ial, respectându-se con inutul 

semantic al acestuia i este modalitatea discursiv  proprie vorbirii indirecte: Mama i-a spus 

copilului  se duc  atunci la coal .

Discursurile redate prin vorbire direct i indirect  sunt formate din secven e

lingvistice organizate din dou  componente: componentul cadru (citant) i componentul 

inserat (citat). Acelea i componente se reg sesc i în discursurile comunicate în vorbirea 

direct  legat i în vorbirea indirect  liber . Exemple: Ea zice  de ce l-ai chemat.- vorbire 

direct  legat ; Caimacanul l-a strâns în bra e, l-a suit în butc i, mâna i, bre! (I. L. 

Caragiale, Kir Ianulea) – vorbire indirect  liber .

Vorbirea direct

Vorbirea direct  reprezint  un procedeu de comunicare prin care un locutor red  un 

discurs.  

Propriet i sintactice  

a) discursul inserat prin reproducere se caracterizeaz  prin independen a sintactic  fa

de componentul cadru. Exemplu: - i feti elor, repet  el, p i nu ne-am în eles noi c  o parte 

din bani ne trimite Achim s  pl tim banca? (M. Preda, Morome ii). 

1 Valeria Gu u Romalo, coord., Gramatica limbii române, vol. II, Enun ul, elaborat  sub egida 
Institutului de Lingvistic  „Iorgu Iordan- Al. Rosetti”,  Editura Academia Român , Bucure ti, 2005, p779 -816. 
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b) expresiile dicendi sunt verbe sau locu iuni verbale de declara ie, substantive care 

apar in sferei semantice a verbelor de declara ie (cuvânt, întrebare, r spuns etc.), precum i

substantive incluse în expresii populare de tipul vorba ceea, povestea cântecului. Exemplu: 

Tot atunci mama ie i în prag. Avea fa a ro ie i obosit , iar n du eala îi curgea iroaie

înnegrite peste obraji i gât: / - Ilie, unde s-au dus fetele alea? Ce fac eu aici singur ? Acu se 

întunerice te i ce mânca i? / - Raci o s  mânc m, fa, d-aia te vai i tu? spunse Moromete 

tr gând calul spre grajd. (M. Preda, Morome ii) 

c) discursurile inserate din vorbirea direct  includ diverse tipuri de enun uri: asertive 

(Ea mi-a spus: - Cartea este foarte bun .),  interogative  (El a întrebat – Este interesant

cartea asta?), imperative (El s-a r stit: - D -mi cartea!), exclamative (Mi-a spus: - Ce carte 

bun !)

d) discursurile citate din vorbirea direct  pot include anumite m rci discursive care, 

pragmatic, sunt orientate c tre alocutor:  rog, m -n elegi, dac  vrei, cum tii, între noi fie 

vorba, una peste alta etc. 

Propriet i semantico-pragmatice 

a) discursurile citate prezente în vorbirea direct  nu pot ap rea dup  orice verb de 

declara ie utilizat în orice situa ie de comunicare. Unele verbe declarative pot forma discurs 

cadru în vorbirea direct  doar în pozi ie ini ial  sau final , înso ite frecvent de adverbe 

anaforice de tipul a a i astfel: a gl sui, a rosti, a vorbi. Exemplu: Magul a gl suit: - Întoarce-

te repede la palat!, - Întoarce-te repede la palat, i-a gl suit magul. Ca urmare sunt nereperate 

în limba român  construc iile de tipul: - Întoarce-te repede, a gl suit magul, la palat! 

b) În vorbirea direct , discursurile inserate pot ap rea i dup  verbele declarative 

secundare care denot : producerea unor sunete (a chicoti, a geme, a ofta, a plânge, a râde),

fenomene naturale (a tuna), mi ri i reac ii faciale (a se încrunta, a se ro i, a zâmbi), 

mi ri ale corpului (a se crispa),  un  comportament  social  (a disculpa), strategii 

conversa ionale (a întrerupe, a relua, a replica), atitudini emotive care nu implic  un act de 

vorbire ( a se mira, a se indigna, a se lini ti). Verbele declarative secundare pot proveni i din 

verbe care indic  o mi care orientat  (a avansa, a întoarce) sau din verbe psihologice ( a se 

i, a se îngrijora, a se mira, a medita, a se veseli). Exemplu: To i s-au mirat: - Plou  cu 

soare!; - Nu tiu nimic, s-a crispat suspectul etc. 

Propriet i intona ionale – în vorbirea direct , discursul citant are întotdeauna 

intona ia proprie enun urilor asertive. 
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Vorbirea indirect

Vorbirea indirect  reprezint  un fenomen de comunicare prin care un locutor red ,

prin relatare, un discurs formulat în alt moment al enun rii. 

Propriet i sintactice 

a) Discursul inserat este dependent sintactic de expresiile dicendi (verbe de declara ie,

substantive nume de ac iuni) din discursul citant. Exemplu: Ca s -l potoleasc , Pantazi îl 

întreab dac  are nevoie de bani. Pirgu r spunse mândru  nu, ceea ce ne mir  chiar dup

ce-l v zur m sco ând, dintr-un plic, un teanc de sutari. (M. Caragiale, Craii)

b) Ca i în vorbirea direct , atunci când lipsesc, expresiile dicendi sunt recuperabile 

contextual. Exemplu: Eu spun c  e frig, tu  e cald.

c) raportul de subordonare dintre expresiile dicendi i discursul inserat se marcheaz

prin conectori – conjunc ii ( , s , dac ), pronume, adjective sau adverbe pronominale 

relativ-interogative: N-a  putea spune când ap ruse în vagon, dar a ie it odat  cu mine în 

pia a Kennedy. (M. C rt rescu, De ce iubim femeile). 

Propriet i semantico-pragmatice 

a) Discursurile redate din vorbirea indirect  sunt dependente semantic de cuvintele de 

declara ie.. discursurile inserate din vorbirea indirect , ca i cele din vorbirea direct , nu pot 

ap rea dup  orice verb de declara ie, utilizat în orice situa ie de comunicare; astfel se pot 

identifica verbe care nu formeaz , în nici un context, discursuri cadru i verbe care formeaz

discursuri-cadru doar într-o anume utilizare. Nu formeaz  discurs cadru verbele declarative 

orientate spre un alocutor: a enumera, a evoca, a expune, a preda, a prezenta, a reproduce, a 

zugr vi; verbe care arat  asocierea: a delibera, a negocia; verbe care indic  repetarea unui 

enun  sau schimbul alternativ de replici dintre interlocutori: a cic li, a intervieva; verbe ale 

cit rii autonimice: a boteza, a numi, a porecli; verbe care denot  repetarea enun ului construit 

de un locutor sau repetarea gesturilor i a mimicii acestui locutor: a imita, a maimu ri, a 

parodia. Exemple: Ei negociaz  c  o s  vând  terenul; L-a imitat c  el se mi ., etc. 

b) Discursurile inserate din vorbirea indirect  sunt introduse prin conectori 

conjunc ionali sau nonconjunc ionali, în func ie de unitatea sintactico-semantic  la care se 

refer  actul de vorbire. 

c) Discursurile inserate din vorbirea indirect  introduse prin anumi i conectori 

conjunc ionali în func ie de actele de vorbire pe care le exprim . Exemple: conjunc ia  (El
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spune  afar  este cald), conjunc ia (I-am cerut  spun  adev rul), conjunc ia dac  (El a 

întrebat dac  are tren spre Bucure ti).

d) Discursurile citate din vorbirea indirect  pot fi subordonate semantic – în mod 

similar cu discursurile citate din vorbirea direct  – unor verbe declarative secundare de tipul a 

avansa, a se decide, a se gândi, a se îndupleca, a socoti (cu sensul „a crede”). El a avansat

ideea s  plec m duminic  la mare.

e) În discursurile inserate din vorbirea indirect  pot ap rea m rci discursive cu rol de 

modalizatori, care nu sunt orientate c tre alocutor: Mi-a spus în mod sigur o s  plece. / El 

i-a spus: - Dup  cum tii, trebuie s  plec imediat, negre it.

Transpunerea discursurilor din vorbire direct  în vorbire indirect

a) Între discursul cadru i discursul inserat, desp ite, în vorbirea direct  printr-o 

pauz , se introduce, în vorbirea indirect , un conector conjunc ional ( , s , dac ) sau 

nonconjunc ional (pronume, adjective pronominale sau adverbe relativ-interogative). 

Propozi iile independente din discursul inserat devin subordonate necircumstan iale 

(completive directe, subiective, rar predicative sau atributive). Exemplu: El a spus: - Mâine 

plec m la munte. > El a spus  mâine ei pleac  la munte. (completiv  direct )

b) Discursurile imperative, exclamative sau interogative î i pierd, în vorbirea indirect ,

acest caracter. Exemplu: El m-a rugat: - Împrumut -mi cartea asta! > El m-a rugat -i

împrumut cartea asta / aceea.; M-a întrebat: - Ce manual ai consultat?> M-a întrebat ce 

manual am consultat.; Mi-a spus: - Vai! Ce frig e afar ! > Mi-a spus  afar  e foarte frig.

c) Transpunerea discursurilor din vorbire direct  în vorbire indirect  implic

modific ri ale formelor de adresare (exprimate prin nominale la vocativ) fie prin reorganizare 

sintactic , fie prin eliminarea lor. El a întrebat-o: - Ai în eles problema, scumpo?  >  El  a  

întrebat-o dac  a în eles problema.

d) Discursurile din vorbirea direct  modific , prin transpunerea în vorbire indirect ,

persoana pronumelor i a formelor verbale – persoana întâi se înlocuie te cu persoana a treia, 

iar persoana a doua, cu persoana întâi sau cu persoana a treia. Exemple: El mi-a spus: - 

Asear am fost la teatru. El mi-a spus c  asear a fost la teatru.; M-a întrebat: - Când 

termini tu lucrarea? M-a întrebat când termin eu lucrarea.  

e) Prin transpunere din vorbire direct  se modific i persoana adjectivelor posesive: 

Mi-a spus: - Am uitat manualul meu acas . / Mi-a spus c  a uitat manualul u acas .
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f) Elementele deictice de natur  adverbial , pronominal i adjectival  se înlocuiesc, 

în general, prin elemente anaforice: Ea le-a spus: - Sta i aici, în fa a magazinului, i a tepta i-

! Ea le-a spus s  stea acolo, în fa a magazinului i s  o a tepte.

Discursul direct legat i discursul indirect liber 

Discursul direct legat prezint  câteva caracteristici sintactice de baz :

a) Discursul reprodus prin citare devine dependent sintactic de cuvintele de declara ie 

din discursul citant. Dependen a este exprimat  prin conectorul c : Mi-a spus  „ai câ tigat

concursul.”; M-a întrebat  „ce vrei s  faci?”; A exclamat  „ce bine ai în eles

problema.” 

b) Discursurile din vorbirea direct  legat  includ diverse tipuri de enun uri (asertive, 

interogative, imperative, exclamative). În componen a lor intr  imperative i vocative (El le 

spune c „voi sunte i prietenii no tri” / „b ie i, voi sunte i prietenii no tri?” / „b ie i, voi s

fi i prietenii no tri!” / „b ie i, fi i prietenii no tri!”)

Discursul indirect liber  

Discursul indirect liber are o serie de propriet i sintactice prin care se delimiteaz  de 

celelalte modalit i discursive. 

a)Discursul inserat nu este implicat într-o rela ie de dependen  sintactic  fa  de 

discursul citant.  

Pe de alt  parte, v zându-se scos la selemet, l-a apucat pe Kir Ianulea un fel de 

groaz …Ce are s  fac  el de-acum, c zut în s cie, în necinste i.n ocar ? i înc , treac -

mearg  toate!... Dar ce te faci cu fata lui Hagi-C nu ?...(I. L, Caragiale, Kir Ianulea)

b) Discursul indirect liber nu este introdus prin nici un conector. Ca o situa ie aparte se 

înregistreaz  construc ii introduse prin c ci i c , conjunc ii desemantizate.  

Mai întâi nu pricepea cum putuse el s  ias  din iatacul copiilor, nev zut de nimeni.

Cum de nu l-au z rit, când s-a furi at din cas , slugile de la buc rie i angaja ii de la 

grajduri. C ci f  îndoial  numai pe u a sau pe fereastra din dos putea s  ias . (Camil 

Petrescu, Un om)

c) Discursul inserat accept  în pozi ie de predicat o form  verbal  personal .

d) Discursul inserat din discursul indirect liber include, în mod similar, cu discursul 

din vorbirea direct , anumite elemente de oralitate, f  func ii sintactice: adverbele de mod 

de înt rire de tipul desigur, expresiile de tipul cu orice pre , f  discu ie, secven e aflate în 

inciz i nelegate sintactic de restul construc iei 
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În proza în care locutorul este narator se efectueaz  trecerile de la persoana întâi i a 

doua spre persoana a treia, iar dac  locutorul este protagonist se trece de la persoana a doua la 

persoana întâi. 

Doamna Z…, una dintre invitate, o v duv  respectabil , care tie toate câte se petrece 

în societatea noastr , i chiar mai multe, ne-a afirmat pe drum – „contând, se-n elege, pe 

discre ia noastr ” – c  N…, cum e cam boln vicios, i-a f cut testamentul i las  toat

averea sa copilei lui Mandache, pe care o iube te la nebunie. (I. L. Caragiale, apud Manca

1972)

e)Secven ele inserate în stil indirect liber prezint  înc  o proprietate referitoare la 

utilizarea deicticelor.  Se constat  tendin a de actualizare a enun rii prin folosirea unor 

adverbe ca aici, acum, a unor forme pronominale ca asta, sta, toate prezente în mod frecvent 

în vorbirea direct .

În nara iune, în reproducerea discursului unui alt locutor, vorbirea direct , indirect ,

direct  legat i indirect  liber  se întrep trund.1

3.2.3 LIMBA ROMÂN  VORBIT

Preliminarii

Limba român  se realizeaz  sub forma unui sistem complex  de  variante lingvistice

care se deosebesc între ele din perspectiva func iilor îndeplinite în comunicare. 

Elementele comune variantelor folosite în comunicarea curent  se reg sesc în româna 

standard ca form  prototipic  pentru diversele ipostaze comunicative ale limbii române. 

Limba român  standard reprezint  o aproximare a uzului general al variantei 

literare, reunind fapte lingvistice apar inând tuturor vorbitorilor, utilizate în condi ii obi nuite, 

nemarcate de specializare profesional  sau de coloratur  dialectal .

În principiu, fiecare variant  a limbii române se manifest  prin dou  modalit i

specifice în actul concret de comunicare: oral i scris .

Varianta vorbit  a limbii standard apar ine nivelului stilistic nespecializat, fiind 

diferen iat  prin tr turi de tipul oficial (formal), „colocvial” (semiformal), „familiar”

(informal). 

1 Valeria Gu u Romalo, coord., Gramatica limbii române, vol. II, Enun ul, elaborat  sub egida 
Institutului de Lingvistic  „Iorgu Iordan- Al. Rosetti”,  Editura Academia Român , Bucure ti, 2005, p.818-827 
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Varianta scris  a limbii standard se realizeaz , prin specificul canalului de comunicare 

utilizat, cu prec dere în registrele formale („stilurile oficiale”) ale exprim rii. 

Comunicarea oral  fiind mai permisiv , unele dintre elementele lingvistice pot 

apar ine registrelor nonstandard ale comunic rii: limbajul popular, argotic sau diferitelor 

variet i regionale (graiuri), prin care este specific uzul oral. 

Forma prototipic  de realizare a comunic rii vorbite este conversa ia spontan .

Principalele tr turi ale conversa iei spontane sunt: coprezen a vorbitorului i a 

interlocutorului, contextul extralingvistic comun, mijlocul (canalul) fonico-acustic (oral). 

Limba vorbit , în eleas  ca totalitate a manifest rilor orale, concrete i individuale ale 

unui sistem lingvistic, a constituit, mult  vreme, o preocupare periferic  a lingvisticii. 

Neglijarea aspectului vorbit al limbii s-a datorat faptului c  exprimarea oral  se 

înf eaz  ca un ansamblu eterogen i instabil, limba vorbit  constituind terenul de 

manifestare a majorit ii structurilor inovative, al dinamicii limbii.  

Caracterizarea limbii vorbite 

Limba vorbit  reprezint  utilizarea sistemului în form  de comunicare fonico-acustic

i vizual  direct  (sau „fa  în fa ”).

Orice comunicare presupune, în mod obligatoriu, doi participan i – sursa comunic rii, 

locutorul, i destinatarul, alocutorul – angaja i în realizarea actului de comunicare. 

Canalul oral implic  stabilirea i men inerea comunic rii între emi tor i receptor 

prin intermediul vorbirii.  

În comunicarea oral , interlocutorii (locutorul i alocutorul) se afl , de regul , „fa  în 

fa ”, într-un cadru comun de comunicare. 

Analiza discursului oral, perceput ca produs a doi sau mai mul i interlocutoriu în 

cadrul interac iunii lingvistice, presupune luarea în considera ie a unor elemente de natur

cognitiv , psihologic i social , implicate în procesul de comunicare. 

Prezen a alocutorului reprezint  un factor important: privirea i atitudinea sa 

constituie un factor de feedback pentru vorbitor, permi ând i impunând adaptarea discursului 

în actualizarea unui schimb comunicativ. 

Caracterul spontan al comunic rii orale influen eaz  structura mesajului cu 

prec dere la nivelul organiz rii sintactice i pragmatic-discursive. Datorit  caracterului 

spontan al comunic rii, vorbirea prezint  o mai mare implicare afectiv  decât scrisul. 

Permisivitatea sporit  a comunic rii vorbite justific  num rul mare de elemente afective 
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prezente în comunicarea direct , producând m rci de oralitate evidente dintre care cele mai 

frecvente sunt: m rcile interjec ionale, structurile exclamative, intensificatorii i construc iile 

cu sens superlativ. 

Caracterul relaxat al comunic rii orale, pe de o parte, precum i nevoia de eficien

determin  utilizarea unui lexic limitat, cu folosirea frecvent  a termenilor generici, a 

mijloacelor de suspendare a comunic rii, a expresiilor eliptice, a expresiilor de iterare etc. 

Contextul situa ional determin  atât utilizarea mijloacelor lingvistice (limbaj 

articulat, elemente suprasegmentale), cât i a celor nonlingvistice (paraverbale); informa iile

verbale i cele nonverbale contribuie împreun  la construirea interac iunii în cadrul unei 

sintaxe mixte. 

Limba român  vorbit

Sistemul limbii române cunoa te dou  modalit i de realizare în raport cu canalul de 

comunicare: româna scris i româna vorbit . Varianta oral  se deosebe te de cea scris  mai 

ales prin frecven a ocuren ei în comunicare a unor elemente ale sistemului, dar i prin 

modalit i proprii, specific dialogale de organizare a discursului. 

Coparticiparea interlocutorilor la actul de comunicare imprim  mesajului vorbit un 

grad ridicat de subiectivitate. Comunicarea verbal  presupune opinii reflexive vizând 

inten iile pe care interlocutorii le au unul în leg tur  cu cel lalt.  

Expresia lingvistic  a subiectivit ii se reg se te în num rul mare al formulelor 

specifice de ini iere a conversa iei, al formulelor de polite e prezente în mesajul oral, în 

formele specifice ale deixisului personal i social, în num rul mare de vocative sau al 

interjec iilor de interpelare caracteristice comunic rii directe. 

Structurile interac iunii orale se manifest  prin secven e de acte ilocu ionare  a c ror

coeziune i coeren  se realizeaz  prin intermediul unor mijloace lingvistice de reglare a 

spa iului interactiv, care func ioneaz  ca rci discursive.

Din perspectiv  gramatical , m rcile discursive reunesc: vocative, verbe, interjec ii, 

adverbe i locu iuni adverbiale, conjunc ii, construc ii exclamative sau interogative etc.  

Clasificarea m rcilor pragmatic-discursive se face în raport cu func iile îndeplinite de 

acestea în comunicare: m rci de contact sau fatice, m rci de structurare a interac iunii verbale, 

rci ale ezit rii i corect rii, m rci ale modaliz rii / nuan rii, m rci de ini iere a 

conversa iei, m rci de dezvoltare a interven iilor conversa ionale, m rci de închidere a 

conversa iei.  
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Stabilirea / men inerea / restabilirea contactului / întreruperea comunic rii între 

vorbitori se realizeaz , în comunicarea vorbit , mai cu seam  prin intermediul unui set de 

formule cli eizate sau de întreb ri i r spunsuri stereotipe cu func ie fatic :

- formule de salut (bun !, salut!, bun  diminea a!, s rut-mâna! etc.); 

- mijloace lingvistice orientate îndeosebi spre reglarea contactului, de tipul: ce 

pl cere!, ce mai face i?, încântat s  v  rev d! etc.; 

- formule captatio benevolentiae, de cerere, de permisiune, vizând ob inerea implic rii 

în activitatea interlocutiv  a unui alocutor: (îmi) permite i?, se poate?, m  scuza i c  v

deranjez etc.;  

- formule de închidere a conversa iei: ur ri, felicit ri, formule de mul umire, cerere de 

permisiune, formule de r mas-bun etc. 

Stabilirea i men inerea contactului de c tre locutor se realizeaz i prin m rci 

discursive care se organizeaz  în jurul verbelor de percep ie ca a auzi, a vedea, a asculta 

(ascult  aici!, ascult  de mine!, auzi aici!, stai s  vezi! etc. ) sau al verbelor i locu iunilor 

verbale epistemice ca a ti, a imagina, a- i da seama (dup  cum tii, nici nu- i imaginezi, v

da i seama etc.); verbele sunt utilizate la persoana a II-a singular sau plural, imperativ sau 

indicativ prezent, fiind urmate, eventual, de un vocativ sau de o interjec ie: Ascult , m i!

Bine, eu te-n eleg c  n-ai decât liceu… (IVLRA: 54) 

Rol discursiv au i unele adverbe, frecvent cele de afirma ie i de nega ie, întrebuin ate 

interogativ (da? nu?) combinate uneori cu verbe i expresii verbale (nu-i a a?, tii, nu?, 

pricepi, nu?, nu-i adev rat?).

Formulele de men inere a contactului îmbrac  frecvent aspectul întreb rilor de 

confirmare: Vii disear , da?

Semnalele de feedback (pozitiv sau negativ) din partea alocutorului determin  diverse 

schimb ri de planificare induse din exterior: întreruperi i / sau discurs simultan, semnale de 

tip back channel, semnale discursive de confirmare sau de dezacord etc. acestea din urm  pot 

fi clasificate în trei categorii: 

-m rci-stimul, unit i lingvistice care exprim  adeziunea (adverbe, interjec ii, sintagme 

i propozi ii exclamative sau interogativ-exclamative, de tipul de acord, sigur, evident, f

doar i poate, da, desigur, bineîn eles, p i da!, mai încape vorba?! Cred i eu!, mie-mi spui?!), 

sau relu ri în ecou, diferite „semnale” ale uimirii (da?!, nu mai spune?!, i-auzi!, m i s  fie!), 

ale curiozit ii ( i?, i, i?, a a, a a?, ei, ei?), ale dezacordului (a !, da(r) cum!, nici vorb !, ei 
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da!, ei!) sau „semnalele” de receptare-edificare, prin care interlocutorul îl asigur  pe locutor 

de aten ia sa i de men inerea contactului (mai ales în convorbirile telefonice: da, mhm, aha); 

- m rci ale e rii recept rii, interjec ii, adverbe sau propozi ii scurte întrebuin ate 

interogativ (hm?, cum?, poftim?, ce-ai spus?), urmate uneori de o propozi ie imperativ , prin 

care se solicit  repetarea interven iei sau de o propozi ie justificativ  (nu am în eles, n-am 

auzit). 

Identificate cu conectorii pragmatici, m rcile discursive au func ie de structurare a 

interac iunii, caracterizând pregnant oralitatea dialogal .

a) M rci de ini iere a conversa iei

Forma de debut conversa ional depinde de tipul de enun  – asertiv, interogativ, 

imperativ – prin care este exprimat actul lingvistic de solicitare. Exemple: A: i cum a fost la 

Br ila la vie? / B: No… Dac  v  povestesc face i un roman. (IVLRA: 44); Sunt Gheorghe 

Lu u de la Monreal […] avem nevoie de argumente serioase, puternice, solide … (IVLRA: 

147); A: a. -mi spune i, v  rog, greutatea ei la na tere. / B: Trei chile (IVLRA: 107) 

b) rci de dezvoltare a interven iilor conversa ionale

Inten ia de reproducere sau de schimbare a unei teme este semnalat  de mijloace 

verbale de tipul a a, a adar, bun, bine, cât despre, cu privire la, deci, în ceea ce prive te, 

referitor la etc., care marcheaz  tranzi ia de la faza ini ial  a dialogului spre cea urm toare. 

Încerc s-o reiau de unde, de unde eram. Deci… (TV, 2003) 

În limba român  vorbit  poate fi identificat  o schem  argumentativ  bazat  pe 

comportament persuasiv emo ional. Conectorii propriu-zi i marcheaz  mi ri argumentative 

ale discursului . între ace tia exist  diferen e de registru, unii apar inând nivelului colocvial al 

dialogului (p i), al ii fiind accepta i i în discursul cult de tip argumentativ (ei bine): A: Da 

cum de-au aflat cei de la inspectorat? / B: i el le-a spus! (IVLRA: 36) ; -Te pi , ei bine,

m-am culcat i eu acolo cu fa a la p mânt. Au tras patruzeci de minute. (IVLRA: 32 ) 

i, semnalul de r spuns de tip argumentativ colocvial, introduce o not  de ezitare în 

exprimarea contextual  a diferitelor nuan e discursive: confirmare sau infirmare a unei opinii, 

surpriz , obiec ie, concesie, repro , justificare. 

Prin a, bine, bun, ok! poate fi exprimat acordul, dar i obiec ia sau repro ul. 

Concesia i concluzia pot fi marcate prin:  rog, deci, a adar.

La nivelul interven iilor, m rcile argumentative de structurare conversa ional  pot fi: 
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- m rci de ordonare gradual  a informa iilor (numerale, adverbe i locu iuni 

adverbiale: înainte de toate, mai întâi, în primul rând, unu; în afar  de asta, pe lâng  aceasta, 

apoi, doi, în al doilea rând, nu în ultimul rând; în sfâr it, în fine, în ultimul rând); 

- m rci de dezvoltare a interven iei (în continuare, deci, referitor la, pe de alt  parte); 

- m rci de închidere a interven iei (verbe – rezumând, concluzionând, ti i etc.), dar i

adverbe i expresii cu valoare conclusiv  (în încheiere, în fine, într-un cuvânt, în rest etc.); 

- m rci ale separ rii conflictuale (gata!, afar !, am terminat!, pân  aici!, de-ajuns! v

rog etc.). 

c) M rci de încheiere a conversa iei

încheierea procesului dialogal poate fi marcat  prin: 

- cli ee conversa ionale utilizate mai cu seam  în conversa ia formal  sau semiformal

(formule de polite e – nu v  sup ra i, v  rog, permite i-mi, fi i amabil, mul umesc pentru 

participare; cli ee de încheiere – mai vorbim, vorbim mai târziu…etc.); 

- conjunc ii i locu iuni conjunc ionale concluzive (deci, a adar, prin urmare, 

carevas zic ); 

- adverbe care semnalizeaz  o mi care de acceptare (bine, bun, gata, da etc.); 

- propozi ii cu valoare rezumativ  (de tipul asta este, aici e toat  problema); 

- propozi ii care anun  explicit încheierea discu iei (suficient, am încheiat discu ia, ne 

oprim aici etc.). 

Discursul oral poart  amprenta ezit rilor, a pauzelor, a discontinuit ii de gândire sau 

de exprimare etc., determinate de caracterul spontan al exprim rii orale. 

Ezitarea este marcat  prin: lungirea sunetelor, repeti ii, anumite adverbe sau interjec ii

( i, considerat  marc  prototipic  a ezit rii, a, bine, bun, da, ei!),  conjunc ii  (deci, va s

zic ),  verbe  –   zicem, tiu (eu), cuvinte de umplutur , unele constituindu-se în adev rate 

ticuri verbale.

Corect rile (notate în exemple prin K) sunt provocate fie de evaluarea gre it  de c tre 

locutor a procesului emiterii / recept rii, fie în urma interven iei interlocutorului – prin 

intermediul unor expresii ale dezacordului, întreb ri par iale, întreb ri-ecou, repeti ii etc. 

Corect rile se pot produce brusc, prin întreruperea emiterii i abandonarea unit ii

verbale în curs de rostire (corectare implicit ): da, au fost mul i probabil care au fost în prote

(K) în procesul lui P tr canu. (CORV: 56); sau pot fi anticipate de diferite semnale (deci,

vream / voiam / vreau s  zic, adic , în fine, cu alte cuvinte, sau, mai bine zis, altfel spus) care 
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aparent, anun  o concluzie, o „traducere” a termenului sau a secven ei precedente (corectare 

explicit ): Asta s-a hot rât, adic , s-a cedat Transilvania. (CORV: 46) 

Al turi de m rcile fenomenelor conversa ionale structurile comunic rii orale con in

numeroase expresii ale componentei subiective a folosirii limbajului (m rci ale implic rii 

afective, modalizatori expresii ale impreciziei. Modalizatorii func ioneaz  ca strategii de 

atenuare (poate, posibil),  de  înt rire,  confirmare  fire te  (în  secven e  argumentative  de  

concesie (desigur, … dar) etc. 

Puternic marcate în comunicarea vorbit  sunt modalit ile de atenuare, de exprimare a 

vagului i a impreciziei, specifice registrelor asociate realit ii, aflate în zona popular-

familiar : substantive (un pic, o âr , un dram); adverbe (cam); adjective nehot râte ( ceva,

niscai, niscaiva, oarece, oare (i)ce; extinderea, în exprimarea vagului, a utiliz rii articolului 

nehot rât (sugerând apartenen a la o categorie): Am vrut s  intru, s -i ia o tensiune, s -i dea o

pastilu , s -i fac  ceva, o ap i un zah r. (IVLRA: 31)  

O categorie aparte de modalizatori o reprezint eviden ialele, m rcile lingvistice care 

înscriu în mesaj sursele cunoa terii, i anume: m rcile inferen ei, m rcile relat rii sau ale 

cit rii i m rcile percep iei. 

Între mijloacele de indicare a distan ei epistemice (care înso esc citarea sau relatarea), 

amintim: expresii ale neîncrederii ( i s  fie!), expresii ale dubiului i distan rii (vezi 

Doamne, pas mite, cic  etc.), gruparea conjunc ional cum c i folosirea prezumtivului. 

Româna, în utilizarea ei oral , prezint  o predilec ie pentru utilizarea modalit ii 

alocutive în comunicare. Num rul mare de elemente ale tipului alocutiv confer  mesajului un 

grad crescut de subiectivitate exprimat  în primul rând prin afectivitate. 

Comunicarea direct , determinat  de coprezen a locutorului i a alocutorului, implic

adresarea, prin care se instituie rela ia dintre locutor i alocutor în cadrul comunic rii 

lingvistice. 

Între mijloacele lingvistice preferate în limba român  vorbit  în realizarea actului 

adres rii se încadreaz : vocativul, sistemul pronominal, i interjec iile de interpelare. 

Vocativul este cazul prototipic al substantivelor utilizate alocutiv, asociat, de obicei, 

cu mijloace din aceea i clas  func ional  (interjec ii de interpelare, forme de persoana a II-a la 

verb, forme de imperativ).  

În comunicare vocativul apare în form  simpl  (drag ,…) sau dezvoltat (domnule

consilier, …; mam  drag , …; tu feti o, …; b i Victore, …; hei, tu…). 
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Formele de vocativ marcate sunt încadrate în mod diferen iat în raport cu norma 

prescriptiv  a limbii române, în func ie de tipul de context i de condi iile de utilizare. De 

exemplu, vocativul feti o este acceptat de varianta literar  în vreme ce fato, soro se reg sesc în 

registrul exprim rii colocviale sau familiare: - literar Feti o, spune-mi, te rog cât e ceasul?; / 

familiar Da nu i-am zis, fato, s  stai la coad  cu mine? N-ai vrut. Iat -ia, io am loat! (CG). 

Vocativul are func ie conativ , func ie fatic i func ie expresiv .

Func ia conativ  a vocativului. Termenii de adresare variaz  în func ie de 

urm toarele coordonate: factori sociali (statut socioprofesional, rela ii de rol), vârst , grad de 

rudenie, factori contextuali (caracterul formal sau informal al conversa iei) i stilistici 

(caracterul expresiv al comunic rii) i sunt utiliza i în comunicarea direct  sau în discursul 

redat indirect pentru identificarea destinatarului. 

Statutul social i rela iile de rol dintre interlocutori impun utilizarea fie a unor termeni 

familiari, fie a termenilor protocolari de adresare. 

Dac  rolurile care intr  în rela ie sunt mai distan ate social, formula de adresare este de 

tipul doamn / domnule + titlu: pe m sur  ce distan a dintre roluri se reduce, vorbitorul 

recurge la vocativul numelor proprii sau al substantivelor comune i chiar la interjec ii.

Numele generice de persoan  prototipice pentru adresarea reveren ioas  în româna 

literar  sunt domnule / doamn  / domni oar  (+ nume de familie, func ie, titlu).  

Formele protocolare de adresare men ionate sunt utilizate uneori în formule în 

combina ie cu termeni exprimând o apreciere subiectiv  a rela iilor  dintre interlocutori (drag,

iubite, onorat, scump, stimat), specializate pentru anumite contexte comunicative mai mult 

sau mai pu in formale. 

Formulele de tipul stima i (tele)spectatori, dragi / stima i ascult tori, onorat 

auditoriu, dragi colegi / elevi sunt strict legate de limbajul mass-mediei sau de cel al 

conferin elor. 

Statutul socioprofesional impune utilizarea unor termeni desemnând numele de func ii, 

ocupa ii, titluri profesionale (pre edinte, primar, ministru, doctor, inginer, profesor, maistru). 

Factorul vârst  este, de obicei, marcat prin utilizarea unor formule de adresare + / - 

reveren ioase (literar: domnule, doamn ; familiar: nene, unchiule, tanti, tataie, mamaie, 

efule, efa etc. sau regional: babule, bade, dod , gag , lele, leli , m tu  etc.) asociate cu 

pronume corespunz toare rela iei + / - egalitate între interlocutori (tu, dumneata, mata, 

matale, tale, t lic ).
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Persoanele mai în vârst  se adreseaz  celor mai tinere pe nume sau cu termeni de 

adresare de tipul: iete, fat , omule, drag  sau cu forme de adresare invers .

În adresarea familiar  sunt utilizate foarte frecvent denumirile specifice date de 

comunitate diferitelor grade de rudenie; în româna colocvial , substantivele care denumesc o 

rela ie de rudenie i au rol fatic în enun  se reduc la vocativele: mam !, tat !, bunico!, 

unchiule!, m tu !, nepoate!, vere!, nevast !, b rbate!; la acestea se adaug tanti! i, mai rar, 

nene!.

Func ia fatic  a vocativului. Prin elementele menite s  atrag  aten ia alocutorului, 

func ia fatic  interfereaz  cu func ia conativ .

Simpla numire (pronun area numelui, a pronumelui personal sau a altor forme de 

interpelare, înso it  sau nu de indicarea prin gest a persoanei) are, în sine, efect mobilizator 

sau demobilizator asupra alocutorului prezent la comunicare preluând adesea func ia

elementelor dicendi elucidate (vorbe te / taci). 

Func ia expresiv  a vocativului. Unele clase semantice de substantive comune sau de 

adjective substantivizate, folosite la vocativ, dobândesc valori metaforice exprimând o 

atitudine afectiv , uneori ironic , fa  de destinatar: pui or, dr cu or, prostule, derbedeule, 

urâtule etc. Exemplu: i fie ru ine, mincinoaso!

Limba român i-a dezvoltat un sistem de adresare pronominal  tridimensional, în care 

al turi de tu / voi i dumneavoastr , mai exist  o form  apropiat  func ional de „tu” într-o 

exprimare semiformal , dumneata.

Pronumele personale de polite e: dumneavoastr , Domnia voastr , Domniile voastre 

marcheaz  un raport social de nonintimitate sau distan  ierarhic  dintre locutor i alocutor.  

În limba român  actual  se remarc  o tendin  de sl bire în intensitate a pozi iei 

pronumelui de polite e i de înt rire a apelativelor interjec ionale , b , b i, bre, tu.

Limba român  vorbit  de ine o paradigm  interesant  de termeni „scur i” de 

interpelare care exprim  îndemnul la luare de contact între vorbitori i stimuleaz  declan area 

comunic rii (hei, ei, e, m i, m , b i, bre, fa, f , f i, tu). Rolul declan ator conversa ional 

revine interjec iei.

Interjec iile alocutive cu rol fatic, ca bre, m  / m i, b !, f ! sunt nerecomandabile în 

perspectiva normei, marcând un raport defavorabil alocutorului, conotând apartenen a

vorbitorului la o categorie sociocultural  lipsit  de prestigiu; excep ie face !, m i! prezente 

în comunicarea foarte familiar  chiar i a unor categorii de vorbitori foarte educa i. 
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Între elementele alocutive, o pozi ie central  are verbul la imperativ. Imperativul este 

frecvent utilizat în asociere cu interjec ii de interpelare, cu substantive sau pronume în cazul 

vocativ, cu adjective substantivizate (dragule, scumpo, frumoaso, prostule etc.),  pronume de 

polite e (domnia ta, dumneavoastr , mata, etc.). 

Formele verbale de imperativ (sau indicativ) au adeseori rolul de marc  discursiv .

Ac iunea de convocare / anulare a prezen ei la cuvânt întreprins  de c tre interlocutori 

în cadrul conversa iei se realizeaz  printr-un set de m rci suplimentare ale func iei conative 

care apar în enun urile prin care se realizeaz  acte directive de tip ordin, îndemn etc. 

precedând, de obicei, un verb la modul conjunctiv sau imperativ. 

Interjec iile hortative prezint  unele tr turi comune cu vocativul i cu imperativul. 

Prin natura ei, interjec ia exprim  frecvent, în mod simultan, necesitatea i ner bdarea 

locutorului de implicare a alocutorului în comunicare. Hai s  v  spun un banc cu pierdutu. 

(IVLRA: 121)  

Interjec iile ia, hai (urmate  de  un  verb  la  conjunctiv  sau  imperativ)  au  i  un  rol  

determinant în structurarea interac iunii, anun ând introducerea sau schimbarea temei de 

discurs. – Bun. i ia mai spune-mi, cine a venit la petrecere? / - Hai s  trecem la altceva!

(IVLRA: 194) 

Prezentativele de tipul uite (ui, ia, iat , iac , ian, na, ia te uit ),  au  i  rolul  de  a  

introduce argumentul de necesitate adus de locutor alocutorului în actul de solicitare verbal 

performat. 

Func ia excesiv mobilizatoare a lui hai (de) în româna vorbit  a determinat dezvoltarea 

unui element cu func ie temperant , demobilizatoare – stai. Expresii func ional echivalente cu 

stai în limbajul familiar: taci, taci din gur , las , fugi de-aici etc. 

În încheierea conversa iei mai apar elemente cu valoare interjec ional , frecvent 

utilizate în registrul familiar al exprim rii (termin !, ine- i gura!, am încheiat discu ia!) sau 

interjec ii hortative prin care se impune t cerea (hai!, ssst! etc.). 

Abunden a interjec iilor i a adverbelor se datoreaz i spontaneit ii comunic rii 

orale, vorbirea prezentând o mai mare implicare afectiv  decât scrisul. 

Elementele afective sunt prezente în comunicarea direct , constituindu-se în evidente 

rci de oralitate, cu func ie de intensificare. Cele mai frecvente sunt: interjec iile i

formulele incidente asimilabile lor, structurile exclamative, intensificatorii i construc iile cu 

sens superlativ – repeti ii, locu iuni adverbiale etc. 
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Reac iile emo ionale ale locutorului se manifest  cu predilec ie prin interjec ii i

locu iuni interjec ionale care, în func ie de intona ia cu care sunt pronun ate i de context 

exprim : uimire (ei!, z u?, vai!, Doamne!, olala!, ha!), indignare ( ?!, hm?!, ei, poftim!, ei, 

dr cia-dracului!), surpriz  (a!, ei?!), satisfac ie (ooo!, ah!), încântare ( !, aii!, tr snet!), 

dezaprobare (la naiba!), compasiune ( racul!, bietul!, Doamne Dumnezeule!),

neîncredere (ei, da!), spaim  (aoleu!, fereasc  Dumnezeu!, fereasc  Sfântul!) etc. 

Canalul sonor (oral) influen eaz  structura mesajului generînd fapte de oralitate ce se 

reg sesc în special la nivel fonetic i fonologic. 

Modific rile fonetice produse în mesajul oral sunt datorate pe de-o parte ritmului rapid 

al vorbirii i, pe de alt  parte, tendin ei spre articulare incomplet . De exemplu amu irea 

articolului –l (premiu’, tratamentu’, Dic ionaru’ Etimologic etc.), forma io pentru persoana I 

a pronumelui personal eu. 

Permisivitatea sporit  a exprim rii orale explic  prezen a în realizarea familiar  a 

românei standard a unor forme morfologice apar inând variantelor neliterare ale limbii 

utilizate în anumite contexte de comunicare (informale sau semiformale). 

Dintre tendin ele generale înregistrate în uzul oral actual, amintim reducerea flexiunii 

nominale, ca urmare a morfemului de caz lui; în limbajul familiar este curent  folosirea 

construc iei cu lui proclitic pentru substantive desemnând grade de rudenie sau pentru nume 

proprii feminine cu final  neadaptat  flexiunii i chiar utilizarea formei cu pronume 

demonstrative – lu’ aia, lu’ la. Ce culoare avea rochia aia. […] a lu’ Natalia Oreiro?

(IVLRA: 79); D -i lu’ taic -su sau lu’ la din col .

De exemplu, cazul dativ este curent înlocuit prin construc ia echivalent  în acuzativ cu 

prepozi ia la: -i i la Mioara [Mioarei] o pr jitur .

Uzul oral se caracterizeaz  prin tendin a de diversificare a formelor expresive de 

redare a sensurilor gramaticale. Unele forme verbale au rol de atenuare în interac iunea

verbal : viitorul cu valoare de prezent: O s  v  rog s  închide i fereastra; imperfectul 

modestiei: Voiam s  v  rog s -mi aduce i luni cartea înapoi; condi ionalul ca marc  a 

polite ii: Domnule Consilier, dac -mi permite i, a  vrea, câteva l muriri. (IVLRA: 157) 

Specificul canalului de comunicare afecteaz  profund organizarea sintactic  a 

discursului oral. 
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Sintaxa discursului oral este determinat  de: dinamica procesului interactiv (rezultat al 

alternan ei replicilor dintre interlocutori), interven ia factorilor emo ionali (spontaneitate, 

ezit ri, reveniri etc.), ac iunea factorilor de variabilitate care in de contextul situa ional. 

Particularitatea sintactic  definitorie a discursului oral este organizarea mai pu in

riguroas  a enun urilor, reflectat  în caracterul fragmentat al acestora, concretizat prin: 

discontinuit i, construc ii trunchiate, rectific ri, elipse, inciden e, topic  particular  a 

constituen ilor. 

Un fenomen frecvent în varianta vorbit  este anacolutul. Acesta este datorat în mod 

special modific rii proiectului de discurs, dar i elipsei i economiei de limbaj, precum i

digresiunilor, parantezelor, priorit ii structurii informa ional-comunicative în defavoarea 

celei strict sintactice, care poate fi alterat  ca efect al diferitelor strategii discursive precum 

topicalizarea i focalizarea sau prin interven ia factorului afectiv, al ezit rii etc. 

Discursul oral manifest  o înclina ie spre economie lingvistic , care se reflect  prin 

elips , concizia realizându-se în diverse moduri. 

Tendin a contrar  celei men ionate determin  caracterul redundant al comunic rii. 

Amplificarea enun rii cu scopul unei mai bune în elegeri a mesajului se face prin relu ri, 

repeti ii, adi ion ri, cumul de termeni identici semantic i func ional. 

Discursul oral prefer  o formul  constructiv  secven ial  simpl , paratactic i

acumulativ .

Raporturile sintactice condi ionate de modalitatea oral  de realizare a mesajului au fost 

grupate în general în trei categorii: construc ii situate la limita dintre coordonare i

subordonare, construc ii incomplete i construc ii redundante.  

Organizarea textului oral, puternic determinat  de situa ia de comunicare, se 

caracterizeaz  prin abunden a elementelor deictice care proiecteaz  în timp i în spa iu

discursul i variaz  informa ional sistematic cu desf urarea procesului comunicativ. 

Dintre deictice, apare cu o mai mare frecven  în româna vorbit  decât în varianta 

scris  pronumele personal de persoana I singular eu – având ca efect sintactic o perspectiv

egocentric  asupra mesajului. 

În exprimarea colocvial , afectiv , locutorul subiect este frecvent exprimat prin 

substantive desemnând grade de rudenie (mam , tat , bunic , bunic, unchi, m tu ) sau prin 

nume proprii înlocuind pronumele personal de persoana I: teapt  c  î i d mama imediat. 

(Mama se adreseaz  copilului.) 
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Apar uneori în vorbire pronumele personale în dativ etic cu valoare expresiv : Eu v

rog s -mi da i defini ia x.

Dialogul colocvial abund  în propozi ii exclamative, în interogative retorice i cauzale 

justificative: A: Vai, da ce bun e! / B: Pl cut, nu? (IVLRA: 54); tia cum a fost? Citeam tot 

ce întâlneam i tot ce g seam! (CORV: 153) 

Enun ul discursului oral este, de regul , scurt, lipsit de ramifica ii. Sunt frescvente 

propozi iile eliptice, cele sintetice, neanalizabile, reprezentate prin: substantive: Gura! 

Lini te!; adverbe: da, chiar, nu etc.; interjec ii – aa, aha, ei, hm, mm, z u.

Se remarc  frecven a mare a construc iilor incidente utilizate cu efecte discursive 

variate: cu func ie de intensificare sau atenuare a informa iilor relatate de locutor, cu func ie

rezumativ  sau de suspendare a enumer rii, cu func ie metalingvistic , cu func ie

metadiscursiv .

Exemplu: i, scuz -m  nene, de la nou zeci la o sut  dou zeci… (IVLRA: 82)  

Modalitatea de exprimare oral  favorizeaz , p trunderea în exprimarea îngrijit  a unor 

structuri neliterare de organizare a discursului. 

Un fenomen nerecomandabil foarte frecvent în limba actual  vorbit  este omiterea 

prepozi iei pe, când func ia de complement direct este îndeplinit  de un relativ (care): A: 

Eram la Br ila. Sunt br ileanc i timpurile care le tr im acum, le-am tr it io atunci la 

Br ila. (IVLRA: 28)  

Nerecomandabil  este i schimbarea de topic  a adverbului mai (cam, prea, i tot) prin 

ezarea acestuia înaintea formelor verbale compuse: A: Ne cânta i ceva? / B: Nu, c  în 

ultima vreme nu mai m-am ocupat de asta. (Tv, 2004). 

De asemenea, nerecomandabil  este i extinderea adverbului decât în construc ii

pozitive care admit doar adverbul numai: A cump rat decât dou  c i.

Caracteristicile principale ale dialogului evocat în comunicarea oral  sunt 

autenticitatea i expresivitatea red rii. 

În româna familiar , de exemplu, predomin  reproducerea vorbirii în stil direct, textul 

reproducând in extenso i conservând în foarte mare m sur  indicii informa ionali ai oralit ii,

specifici comunit ii lingvistice, cum ar fi: formule de adresare specifice, interjec ii, m rci 

specifice ale declara iei, expresii eliptice, elemente fatice specifice, expresii cu func ie de 

reliefare, intensificare, construc ii dubitative, expresii de itera ie etc. 
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Concomitent cu tendin a men ionat , analiza textului oral relev  faptul c , din nevoi 

specifice de eficien i economie în comunicare, reproducerea vorbirii locutorului absent se 

realizeaz  în mod selectiv i rezumativ.1

1 Valeria Gu u Romalo, coord., Gramatica limbii române, vol. II, Enun ul, elaborat  sub egida 
Institutului de Lingvistic  „Iorgu Iordan- Al. Rosetti”,  Editura Academia Român , Bucure ti, 2005, p.828-863 
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CAPITOLUL IV – STILUL ARTISTIC ÎN OPERA LUI CARAGIALE 

4.1 STILUL NARATIV- STILUL INDIRECT LIBER 

Stilul indirect liber ca procedeu lingvistic constituit, utilizat con tient cu valoare 

estetic , poate fi identificat în literatura român ,  abia începând cu secolul al XIX-lea, în opera 

primilor no tri prozatori moderni, C. Negruzzi, D. Bolintineanu i V. Alecsandri.  Inova ia în 

materie de stil indirect liber porne te sub toate aspectele, sintactice sau compozi ionale de la 

proza lui I. L. Caragiale i se va continua în secolul al XX-lea. 1

Scriitorul aduce un element de noutate în tehnica narativ  româneasc  prin anularea 

grani ei dintre planul narativ al autorului i planul personajelor caracterizat prin enun uri în 

stil direct, dând amploare stilului indirect liber, modalitate prin care gândurile i sentimentele 

personajelor sunt transmise prin propriile lor cuvinte în planul narativ al autorului. Dup  cum 

precizeaz  Tudor Vianu, stilul indirect liber este o modalitate narativ  a unui scriitor „care î i

vede i î i aude eroii, care nu poate s  scrie despre ei decât privindu-i i ascultându-i, 

cându-i s  se mi te i s  gr iasc .” 2

Deosebirea între limba personajelor lui Caragiale i aceea a scriitorului însu i este 

foarte greu de f cut, pentru c  atunci când înceteaz  dialogul i începe referatul lui, el 

introduce i aici felul de a vorbi al oamenilor s i. Astfel când în schi a „Tren de pl cere” ni se 

spune: „E atât de aproape Maz re de gar  , c  nu face pentru ca s  mai dai parale la birj ”,

în elegem c  construc ia cu „pentru ca” nu este a autorului, ci a unuia din vorbitorii schi ei. În 

„La hanul lui Mânjoal ”, când ni se poveste te scena plec rii: „Am zis: hi! La drum! i mi-am 

cut cruce; atunci am auzit bine u a bufnind i un vaiet de cotoi. Gazda mea tia c  nu o v z,

intrase degrab în c ldur i apucase pe cotoi cu u a, desigur. Afurisit cotoi! Se tot vîr  pîntre  

picioarele oamenilor”, exclama ia „Afurisit cotoi!” i fraza care-i urmeaz  sunt ale 

personajului care poveste te – dar din momentul anterior al întâmpl rilor sale – sau poate ale 

hangioaicei. Alt exemplu, din nuvela „În vreme de r zboi”, unde referatul scriitorului se 

continu  în vorbirea direct  a personajului, f  nici un semn grafic care s-o anun e: „Pe când 

d. Stavrache î i ridica a a de sus interesanta-i cl dire de ipoteze, iac -t  alt  scrisoare: e tot 

de la Turnu-M gurele – de ast  dat  îns  e slov  str in …Slov  str in !...Ei – lucru 

1 Mihaela Manca , Stilul indirect liber în româna literar , Bucure ti, Editura didactic i pedagogic ,
1972

2 Tudor Vianu, „Aspecte ale limbii i stilului lui I. L. Caragiale”, în Probleme de stil i art  literar ,
Bucure ti, Editura de stat pentru literatur i art , 1955
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dracului!...” Ultimele propozi ii exclamative sunt ale d-lui Stavrache. În nuvela „P cat ”, doi 

prieteni stau de vorb : „Steteau aici fa -n fa  cei doi b trâni i buni prieteni, dar era atât de 

nem surat  dep rtarea dintre ei! i aceasta reducea pentru Cu iteiu la propor ii ce nici nu 

mai merit  socotite, spaimele p rintelui. La urma urmelor, ce lucru mare i grozav?...E ceva 

 se-ntâmple mai des i mai lesne? Ce?…Se iubesc doi oameni tineri…Ei! -apoi?... Lume 

nu e?” Începând cu prima fraz  interogativ , cuvintele nu mai sunt ale autorului, ci ale unuia 

dintre convorbitorii scenei povestite. (Vianu 1954 : 105-106)  Deci, stilul indirect liber i

amestecul referatului scriitorului cu vorbirea direct  a personajelor sale sunt mijloacele 

folosite de Caragiale pentru a zugr vi felul vorbirii oamenilor s i, altfel decât prin dialog. 

Stilul indirect liber, ca instrument de analiz , caracterizeaz i structura narativ  a 

schi elor: „Obosit, omul edea pe o banc  s  r sufle i, pentru prima oar , dup  alerg tur  de 

cinci ceasuri, înjur  în gând…Pe cine?...Pe coana Anica…Dumneei face toate 

încurc turile…Dar…nu stric  dumneei; el stric ; nu trebuie s-o ia; trebuia s-o lase la 

Bucure ti”(Tren de pl cere)1

tefan Cazimir stabile te ierarhia faptelor lingvistice din exprimarea unui personaj 

care sunt preluate în planul naratorului. Elemente lexicale: „de mult madam Georgescu a 

promis „puiului” s -l duc  odat i pe el la Sinaia; prin urmare, trebuie s -l ia i pe puiul;

dar puiul nu merge nic ieri f „gramama”; prin urmare i pe gramama trebuie s-o ia”

(Tren de pl cere); „mami ica, mititelul, pui orul, ciucalata” (D-l Goe…) Forme i

construc ii gramaticale: „L-am l sat pe fericitul tat  pentru ca s  mearg  singur la simigerie” 

(Situa iunea); „ e atât de aproape Maz re de gar , c  nu face pentru ca s  mai dai parale la 

birj .” (Tren de pl cere). Fraze întregi: „Cum era s  plece b iatul numai cu p rie de paie? 

Dac  se întâmpl  s  plou , ori r coare?” (D-l Goe…) 

În  nuvela  Kir  Ianulea  exist  o  tendin  a  autorului  de  a  re ine  elemente  ale  vorbirii  

directe în stilul narativ, astfel încât ideile i sentimentele eroilor nu mai apar din perspectiva 

naratorului , ci din aceea a eroilor în i. Procedeul contribuie i la realizarea unui efect de 

„actualizare” a unor evenimente narate al turi de stilul indirect liber: i apoi le spune tutulor 

 acum prietina nu se mai duhovnice te la C ld ru ani; i-a pus lui Kir Ianulea gândul… 

1 Paula Diaconescu, „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”, Partea a II-a, în Elemente de istorie a 
limbii române literare moderne, Bucure ti, Editura Universit ii, 1975,  apud tefan Cazimir, Prefa  la 
Caragiale, în C ldur  mare, Bucure ti, Biblioteca pentru to i, 1964, p.XXIV 
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„s -mi sparg  casa!”  Da o s-o prinz  odat i n-o s-o ierte cum a iertat-o vod : o s  puie s-

o tunz  ca la cazarm  pe … i din „musc leasc ” i „c lug reasc ” n-o mai scoate.”1

Caracterul de proz  vorbit  – arat  B. Cazacu – este subliniat prin utilizarea, în 

vorbirea autorului, a unor elemente specifice limbajului familiar (Ianuloaia „so ia lui Kir 

Ianulea; s-a  inut  cu „a tr it cu”; sup rat foc „foarte sup rat”; dr ng u; iganii îi 

tr geau „cântau”; eliziuni: ziua-n, „ziua în”; numa-n „numai în”; cu duhovnicu-n luntre

„cu duhovnicul în luntre.”) (Cazacu 1965, op.cit. : 116) 

În concluzie, proza lui Caragiale prezint  elemente ale nara iunii moderne prin 

eliminarea limitei dintre planul naratorului (stil narativ) i planul personajelor (stil direct) prin 

folosirea stilului indirect liber. Povestitorul î i împlete te propria relatare cu vorbirea unor 

personaje i introduce în stilul s u narativ elemente de limb  vorbit .

Un procedeu caracteristic stilului narativ al lui Caragiale este introducerea în stilul 

narativ al autorului a unor particularit i dintr-un presupus plan al vorbirii personajelor, la fel 

ca i în proza lui Negruzzi i M. Kog lniceanu. Exemplu în schi a Reform :

„M-sa se sup  de aceast  brutalitate i f cu ni te mustr ri bine sim ite superiorului 

lbatic; dar i mai sup rat fu conul Mihalache care lu  numele c pitanului, f duind

acestui „par iv” s -l destituie telegrafic. 

Vod , mai moderat, recunoa te c  un popor liber trebuie s tearg  din moravurile 

sale aceste deprinderi barbare, dar nu vede înc  putin a aplic rii unei asemenea legi, 

fiindc … deprinderi seculare… ignoran a i lipsa sensului datoriei…incapacitatea omului 

de a se dezb ra de un ir întreg de înv turi .cl., .cl. Ministerul se înc âneaz …

Spiritul secolului… lumina civiliza iei… demnitatea omului liber… .cl., . cl.” 

În aceast  schi  elementele lexicale regionale din vorbirea unui personaj sunt 

anticipate în stil indirect, apoi reluate în stilul narativ al autorului:  

„Conul Mihalache se culc  poruncind iganului s -i cure e ciubo elele i straiele 

pentru a doua zi dis-de –diminea . Ghetele nic iri… Caut  hainele… Hainele nic iri.”

 - Unde mi-s straiele i ciubotele, mi elule? Strig  domnul Mihalache. 

iganul s-a pornit pe râs, a luat un bun bac  de la vod i la moment a g sit straiele 

i ciubotele ministrului.” (Reform ) (Diaconescu 1975, op.cit. : 289) 

1 Paula Diaconescu, „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”, Partea a II-a, în Elemente de istorie a 
limbii române literare moderne, Bucure ti, Editura Universit ii, 1975, apud B. Cazacu, „Un procedeu al 
tehnicii nara iunii în Kir Ianulea”, în Omagiu Rosetti, Bucure ti, Ed. Academiei Republicii socialiste România,
1965, p.116
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4.2 LIMBA VORBIT  ÎN PROZA SCURT  A LUI CARAGIALE 

Ioan Slavici, în Amintirile sale precizeaz  „Caragiale cuno tea mai bine decât 

Eminescu limba a a-numit  viu  care era vorbit  în toate zilele” (Diaconescu 1975, op.cit. : 

289). Paula Diaconescu afirm  c  una dintre tr turile care particularizeaz  arta lui Caragiale 

este prezentarea direct  a personajelor, modul în care vorbesc ocupând un loc important. 

Personajele caragialiene vorbesc dup  deprinderile comune timpului i mediului lor local i

social. 

În analiza limbii s-a f cut distinc ia dintre planul autorului i planul personajelor i s-a 

descris, lingvistic i ca procedeu de art , oralitatea în planul personajelor din comedii i

schi e.

În planul naratorului s-a constatat mai ales economia verbal , stilul sobru, eliptic, cu 

anume expresii ale oralit ii i cu unele regionalisme muntene ti. Exemplu de economie 

verbal  în planul naratorului: „Ceart  jos în cafenea… S-a spart ceva… parc  o u  cu geam 

trântit  cu violen . ipete de femei, strig te de b rba i, fluier turi febrile de gardi ti… Aha! 

A venit st pâna c elului. Alerg la fereastr .” (Grand Hotel Victoria) 

Eugen Lovinescu 1 remarca un aspect al prozei scriitorului urban: „o limb  citadin ,

ziaristic , de proces verbal.” Aceast  ilustrare se sprijin  pe exemple din nuvela P cat: „Când

seminaristul a îndr znit s  nesocoteasc recomanda iile imperioase ce-i fuser

comunicate… scump a trebuit s i pl teasc  pasul imprudent. A fost o maltratare 

meritat … Sbirii îns rcina i cu corec iunea cutez torului au f cut exces de  zel…”   „Cu  

încetul îns  membrele pierd siguran a i simetria mi rilor, cântecul e surd, articularea 

inegal … O sfor are, excitat de îndemnul unanim al amatorilor.” „Succesul colosal i

spontaneu n-a afectat câtu i de pu in pe omul nostru.” 

Paul Zarifopol2 insista asupra p trunderii jargonului jurnalistic în proza propriu-zis

literar  a lui Caragiale. „A f cut o nepomenit sensa ie popa… Mitu în hainele nou  a f cut

sensa ie… Succesul colosal i spontaneu n-a afectat… Când sc pat cu totul de vermin  l-au 

îmbr cat cu mintean… Popa a f cut o elocvent  ap rare a cauzei sale” etc.  

1Paula Diaconescu,  „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”, Partea a II-a, în Elemente de istorie a 
limbii române literare moderne, Bucure ti, Editura Universit ii, 1975,  apud Eugen Lovinescu, Critice, vol.VI,
Bucure ti, Ed.Ancora, f.a, p.16-35 

2 Paula Diaconescu,  „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”… apud Paul Zarifopol,  Pentru arta 
literar , vol.I, Editura Minerva, 1971, p.177-195 
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Criticul este de p rere c  în aceste interven ii ale autorului nu trebuie ignorat  o 

anumit  inten ie ironic , reliefat  tocmai prin modalitatea de exprimare cu un exces 

neologistic, exprimare care vine „ca o grotesc  parodie pe fondul serios i rural al povestirii”. 

Func iile limbajului ca modalitate de prezentare direct  a personajelor explic

diferen ele lingvistice între planul autorului i planul personajelor. În acest sens C. 

Dobrogeanu Gherea1 afirm : „ Dac  tipurile din comediile lui Caragiale sunt vii, i vii sunt 

tipurile din comediile lui, atunci ceea ce trebuie s  cerem e ca frazele ce spun s  fie 

caracteristice (subl.n.) s  fie logice, s  nu fie în contrazicere cu caracterul celui care le 

pronun , ci dimpotriv , s  arate tocmai caracterul lui. ” „Se în elege ca i în roman o fraz

trebuie s  fie caracteristic  eroului; într-o pies  teatral  ea trebuie s  mai lucreze pentru 

dezlegarea intrigei i trebuie s  fie scenic  (subl.n.); iar într-o pies  teatral cu con inut

satiric, se adaug  o nou  greutate: ea trebuie s  ridiculizeze pe un individ, ori chiar o 

întreag  stare de lucruri sociale (subl.n.). Caragiale a învins toate aceste greut i. E 

caracteristic pentru Farfuride, i pe cei ce-l ascult i aprob .”

Dup  Tudor Vianu2 „Limba i stilul personajelor lui Caragiale alc tuiesc un moment 

al dezvolt rii realismului în literatura noastr .” Criticul eviden iaz  diferen a între dou

categorii de fapte lingvistice din opera lui Caragiale:  

a) Limba i stilul personajelor;  

b) Limba i stilul scriitorului însu i, atunci când vorbe te în numele s u i f  o 

inten ie evocatoare.  

Paula Diaconescu adaug  înc  o categorie: „limba i stilul scriitorului atunci când 

vorbe te cu o anume inten ie evocatoare sau cu o anumit  inten ie satiric .” (Diaconescu 1975 

: 291)

 Acest procedeu care permite unui autor dramatic i unui povestitor s  fac  astfel încât 

în dialogurile i nara iunile lui s  se aud  felul de a vorbi al personajelor sale a atins 

perfec iunea în opera lui Creang i Caragiale. Criticul literar eviden iaz  anumite deosebiri 

între ace ti doi scriitori. „Creang  a transcris vorbirea ranilor moldoveni, f  a fi 

apar inut el însu i altei sfere lingvistice. Caragiale a notat îns  limba oamenilor lui, 

considerându-i dintr-o sfer  deosebit  de via i cultur . Notarea limbii vorbite i a stilului 

1 Paula Diaconescu,  „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”, Partea a II-a, în Elemente de istorie a 
limbii române literare moderne, Bucure ti, Editura Universit ii,1975, apud C. Dobrogeanu Gherea, Studii 
critice, vol. II, Bucure ti, E.S.P.L.A, 1956 p.78-85 

2 Tudor Vianu, „Aspecte ale limbii i stilului lui I. L. Caragiale”, în Probleme de stil i art  literar ,
Bucure ti, Editura de stat pentru literatur i art ,1955,  p.87 
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oral sunt deci la Caragiale nu numai un procedeu realist-descriptiv dar i unul critic.”

(Vianu 1955, op.cit. : 88)  

De exemplu, când vorbesc personajele din schi e sau comedii al turi de 

particularit ile de vorbire ale acestora putem remarca i o atitudine negativ  a scriitorului fa

de ele, fa  de inteligen a lor, nivelul de cultur , categoriile sociale c rora le apar in.

Transcrierea limbii vorbite este, la Caragiale, un mijloc al satirei sociale.  

În limba personajelor sale, scriitorul a notat felul de a vorbi a burgheziei muntene ti de 

dup  1870, infestat  de politicianism, micii burghezii, func ion rimii bucure tene, tr ind 

servil i parazitar în cadrele organiz rii de stat. Deci, spre deosebire de limba lui Creang

aceea a personajelor caragialiene are o func ie de datare, fiind strâns legat  de un anumit 

moment din via a statului i a poporului român, precum i o func ie de localizare, deoarece i

regiunea c reia aceste personaje le apar in este reprezentat  prin particularit i lingvistice 

corespunz toare. Tipurile pe care le reprezint  limba vorbit  a personajelor sunt diferen iate

prin modalit i specifice de vorbire. În fapt, func ia de datare, de localizare a vorbirii 

personajelor se subordoneaz func iei generale de caracterizare, de individualizare, de 

tipizare a personajelor prin limbaj. Individualitatea oamenilor, devine evident  mai întâi din 

modalit ile lor de a se exprima. În primul rând clasa social : burghezia politicianist , mica 

burghezie func ion reasc , mo ierii, m rgina ii ora elor, ca de pild  în „C nu , om sucit”, 

ranii ca în „N pasta” sau în dialogul „Cum se în eleg ranii”, o anumit  burghezie rural , ca 

în „La hanul lui Mânjoal ”, „La conac”, „În vreme de r zboi”; apoi regiunea: pe moldoveni 

în „Telegrame”, pe ardeleni în „Un pedagog de coal  nou ” i în seria celorlalte schi e care o 

completeaz  pe aceasta; apoi profesiunea: negustorii, avoca ii, profesorii, gazetarii, 

func ionarii etc.  Limba a fost principalul mijloc al caracteriz rii psihologice i sociale a 

personajelor aduse de el în scen . (Vianu 1955, op.cit. : 89) 

Dup  Tudor Vianu, „Limba pe care o pune Caragiale în gura personajelor sale este 

un mijloc al dat rii, al localiz rii, al tipiz rii, ca atare un mijloc al criticii. Numai 

ascultându-le, în elegem c rui moment al timpului i c rei regiuni le apar in, care este 

atitudinea scriitorului fa  de acestea, ce defecte sau vi ii sunt satirizate în ele.” (Vianu 1955, 

op.cit. : 90)
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Limba personajelor lui Caragiale este în primul rând o limb  vorbit 1. Formele 

stilului vorbit sunt numeroase: fraze interogative i exclamative introduse prin: „aha! ai? 

aide! aida (la mas !), de! ei?, ei, -apoi! ei, a i! haide, de! hait! ia poftim! iac -l! tii! vezi!”

etc. ; lungiri de sunete:  „ trîni-b trîni, vorrrba! ajutooor!” Etc.; contrageri:  „p-aici i-e

drumul, du-te-ntr-o-politie, du-t’ te plimb  (= du-te de te plimb ), pîn-a dat (de fundul l zii), 

pîn-oi pleca, p-ala-l vreau eu, parc-ai fi-ntîlnind, aldat , un’te duci, eaptesprece, dou unu,

da un’ s i g sesc (dar unde s i g sesc), tat’t u, da’ te-ntorci? (= dar te -ntorci?)” etc. ; 

onomatopee:  „cîr-mîr (nu mai înc pea), art! part! trosc! pleosc! patru palme, bîldîbîc! 

zdrong”, etc.; repet ri de cuvinte:  „fe e-fe e, încet-încet, haidem-haidem, ontîc- ontîc,

sfîr itul sfîr itului; ce-i drept, e drept, bat -te s  te bat ; precum stropul de rou  cade, cade 

mereu c utînd odihn , asemenea c utînd odihn  trece, mereu trece sufletul omului”, etc. 

Foarte numeroase sunt zicerile tipice, proverbe, idiotisme, printre care sunt de remarcat 

multe locu iuni verbale: „de-a berbeleacul, a face fe e-fe e, a trece ca un cîine prin ap , uit -

te la fa i m -ntreab  de via , d-a-mpicioarele, a face vînt, a r mâne jos (= a nu putea 

trece, a nu putea r mîne a a), a nu ti nimic la sufletul s u, a mijloci proces, a face bun tate, 

a lua gaia, a da de mal, a- i scoate focul de la inim , a- i g si beleaua, mo i pe gro i”, etc. 

Tot din rândul mijloacelor folosite de stilul vorbit fac parte i anacolutele, ca în exemplele: 

„ iatu’ dintîi, pe când se-ntorcea de la Smirna, i se cufundase corabia înc rcat … O s -l

vîre întîi în temni , i pe urm , când i-or da drumul, s -ntinz  mîna pe la por ile lora de i-

a-ndopat cu atîtea bun i i daruri… Strig  pomojnicul: „Cine-i?” Ho ii cei doi, fugi care-

ncotro!” Procedee afective constând din repeti ie cu inversarea ordinii cuvintelor: „O s -

i rup oasele… Oasele am s i le rup.” (Vianu 1955, op.cit. : 91-92) 

În continuarea studiului Tudor Vianu vine cu exemple pentru a ar ta c limba folosit

este una munteneasc . Pentru variantele fonetice aduce urm toarele exemple: „pîntre (= 

printre), pîn cîte (= prin câte), pîn c ciul , pîn lume, pîn degete, p cum (= precum), daca, 

consum ii, a mîn ine, sîrman, balton”. De asemenea aduce argumente pentru a sus ine 

iotacizarea: sco , pierz, ascunz, sim . Referitor la variantele morfologice scriitorul a notat 

forma munteneasc  a pronumelui demonstrativ „a” pentru aceea, acea, „acela” pentru 

acela, „acesta” pentru acesta, ca în exemplele: „Una dintre fetele lui Zamfirache Ulierul… a 

de s-a logodit cu Ilie Bogasierul… A mai mic oar … A din urm …” Acest pronume este 

uneori postpus: „negustorilor lora… articolul l de ast  sear ”. Folose te i forme alterate 

1  Tudor Vianu, „Aspecte ale limbii i stilului lui I.L.Caragiale”, în Probleme de stil i art  literar ,
Bucure ti, Editura de stat pentru literatur i art , 1955,  p.91-101 
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ale pronumelui personal: „nepoati-si, nen’tu, nen’su” i ale viitorului redat prin „oi, i, om, 

d.p. pîn-oiu pleca, cum i putea… i auzi… - i goni… i fi putând… om vedea”, etc. 

Aminte te i folosirea frecvent  a mai-mult-ca-perfectului : „A fost uitat s-o asigureze… 

Abu-Hassan i-a povestit toate întâmpl rile de cînd s-a fost trezit din somn diminea a pîn  a 

doua zi… Eu chiar i-am fost f duit prietenului Abu-Hassan s -l c tuiesc… Ceruse 

împrumut o mic  sum  unui prieten pe care l-a fost îndatorat pe vremuri cu mai mult.” ; 

compunerea cu gerunziul, în locul participiului trecut: „parc-ar fi-ntîlnind pe omul 

dumitale… s  m  fi cunoscând?”; folosirea popular  a formei reflexive a verbului cu 

func ie pasiv : „Asear  s-au prins doi in i, un bulgar i un italian…”; întrebuin area

persoanei I a indicativului prezent de la verbul „a putea”, cu modificarea în tem : „poci”,

adeseori auzit  în Muntenia; forma participiului trecut a verbului „în elege”, construit altfel 

decât verbele cu tema terminat  în d sau g, care î i schimb  aceast  termina ie cu s: „Ai

în elegut unde b tea vorba Tarsi ii priotesii.”

Scriitorul a prezentat limba în momentul în care ea p stra înc , în atâtea din 

elementele mobile ale vocabularului ei, amintirea secularei ap ri turce ti i fanariote. 

Exemple de turcisme: „tacrir, pu lama, belea, boi (= statur , înf are), co cogea, agiamiu, 

bidiviu”; grecismul: „aghioase”, pentru a nu mai vorbi de alte cuvinte ca „terchea-berchea 

sau cioflingar”, cel dintâi de origine maghiar , cel lalt reprezentând o corup ie a germ.

Schuflicker.”  Dac  povestirea se refer  la mica burghezie, negustori sau m rgina i ai 

ora elor, apar din nou turcismele i grecismele, cu func ia de a picta mediul. Despre „C nu ,

om sucit” ni se spune: „S-a culcat îmbr cat pe mindir i a dormit tun pân  la ziu , parc

cuse un ziafet.” Într-un dialog: „M  ierta i, s rut mâna, r spunde cu glasul ca miambalul 

jupânul [lui C nu , unei doamne]” . Moartea lui C nu  se produce „dintr-un nimic, pentru

un moft” etc. Termenii datora i acestor influen e sporesc în nara iunile orientale sau în cele 

legate de mediul fanariot. Se remarc turcismele din domeniul militar: „olac (curier, 

tafet ), meterhanea (muzic  militar ), levent (soldat din marina turc , c ra , voinic)”; din 

comer : „bogasier (negustor de manufactur ), ali -veri  (mers bun al afacerilor, negustorie), 

chesat (lips  de vânzare), selemet (sfâr it r u, ruin ), isnaf (breasl , bresla )”; moravuri:

art (cuviin , datin , obicei, regul ), belea (sup rare, necaz, încurc tur ), marafet (mijloc 

viclean, nazuri), giumbu  (comedie, haz), ififliu (lefter, afit), bac  (dar în bani), chiolhan 

(chef, banchet, veselie), ziafet (petrecere cu mâncare, b utur i muzic ), tabiet (deprindere 

regulat , confort)”; expresii ale abuzului i ale dispre ului: „hatâr (favoare), soitar (bufon, 
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caraghios), agiamiu (încep tor, novice), pu lama (sec tur , om de nimic), pehlivan (acrobat, 

saltimbanc, în el tor), cenghene ( igan), budala (gogoman), zamparagiu ( trengar,

desfrânat)”; jocuri: „otuzbir, ghiordun, cacialma (tragere pe sfoar ), merchez (dib cie în 

jocul de c i)”;  apoi  i  alte  domenii  mai  pu in  reprezentate,  ca  :  justi ie: „mufluz (falit), 

tacrir (interogatoriu)”; îmbr minte: „sileaf (brâu în care se înfig arme), ibri im (m tase 

sucit  pentru cusut sau brodat), ipingea (manta de ploaie)”; art  culinar : „zumarica

(pr jitur ), mezelic (mezel, semin e de dovleac, dres, arom )”; arhitectur : „sagnasiu (un fel 

de balcon)”; animale: „bidiviu (cal frumos i sprinten)”; adverbele i adjectivele: „techer-

mecher (pe sus, cu nepus  mas ), co cogea, gogiamite (foarte mare)”, sau interjec ia:

„helbet (desigur, f  grij )”.

În ceea ce prive te termenii de provenien  neogreac , categoriile de mai sus sunt 

reprezentate, pentru via a militar  cu „palicar (soldat grec, voinic)”, pentru moravuri, cu 

„dichis (bun  rânduial , rost, g teli femeie ti), exoflisi (a se sc pa de cineva), isichie (lini te,

tihn ), filotim (darnic, galanton)”, pentru administra ie i justi ie, cu „politie (cetate), 

clironom (mo tenitor)”, pentru comer cu „taxid (c torie în str in tate pentru aducere de 

rfuri)”, pentru expresia dispre ului, cu „pramatie (om de soi r u)”, la care se adaug

termenii în leg tur  cu expresia sentimentelor, ca „parapon (sup rare, mâhnire, necaz), 

pandalie (furie, hachi , toane)” i cu via a nobiliar i rangurile de noble e, precum: 

„ipochimen (persoan , personaj), protipendad  (rang de frunte în clasa boiereasc ),

evghenist (nobil), simandicos (cu vaz , distins, respectabil)” . a. 

Influen a francez  apare mai întâi în frazeologia politic i literar , dar cuprinde i alte 

sfere de via  pe m sur  ce burghezia se deschidea din ce în ce mai mult acestei influen e. În 

genera ia „Momentelor”, personajele întrebuin eaz expresiile franceze f  nici o preocupare 

de adaptare a lor, nici m car inabil . Ei in „carnet mondain”, cultiv  „la causerie”, se tem c

o lege va trece „à la vapeur” prin camer , se apostrofeaz  cu „espèce d’imbécile” etc. Apare 

de asemenea germanismul „ al!” strigat chelnerului pentru plat , i expresiile engleze „high-

life” i „five o’clock-tea.” Burghezia devenea cosmopolit .

Caragiale a luat o atitudine critic  fa  de numeroase tendin e i grupuri sociale ale 

timpului s u, dar în special împotriva politicianismului liberal i a creaturilor lui, tr ind

parazitar în cadrul statului, adaptat intereselor acestuia. Atitudinea critic  a lui Caragiale a pus 

în eviden  falsul democratism, preten ia unei culturi neasimilate, prostia i vulgaritatea.  
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Putem concluziona c  limba personajelor lui Caragiale este în primul rând o limb

vorbit . Dincolo de unele tr turi comune ale aspectului vorbit al limbii (lungiri de sunete, 

contrageri de vocale, expresii tipice, construc ii anacolutice, diminutivare cu func ie de 

atenuare – pensioar , însemn ric , scrisoric  etc. – i altele) apar particularit i specifice unei 

regiuni sau chiar unui moment din istoria limbii. Func ia stilistic  a acestor particularit i nu 

este totdeauna numai de localizare sau de datare, în comedii i schi e, realizeaz  un contrast 

de limbaj i servesc ca instrument de creare a unui anumit comic verbal. 

Întrucât se poate spune c  aproape fiecare personaj are stilul s u individual, deci este 

caracterizat prin modul specific de vorbire, limba vorbit  în opera lui Caragiale prezint

anumite particularit i nu numai dup  loc i timp, dar i dup  mediul social (de exemplu 

notarea unor elemente de jargon), dup  vârst , dup  gradul de cultur  al personajului. 

4.3. PROCEDEE ALE COMICULUI DE LIMBAJ 

Caragiale  nu  este  numai  un  satiric,  este  i  un  creator  de  comic.  El  exceleaz  prin  

crearea de situa ii comice, dar i prin crearea unui comic ce esen  verbal .  Pentru a zugr vi 

lipsa de cultur i dec derea intelectual  a personajelor sale, Caragiale a recurs la numeroase 

procedee ale comicului verbal1: deform ri de cuvinte: „iconomie, odicolon, compromenta, 

intiden ie [pentru intenden ], catindat, dipotat, vanghelistul, subfirurgul, asen ie [pentru 

esen ], vitrion, revulu ie, polinez [pentru polonez], ostroment, apropitar, grandirop [pentru 

garderob ], bagabont, can ilerie, cremenal, isplica” etc.; etimologii populare: „cerneal

violent , intrigatoriu [pentru interogatoriu], vermult [pentru vermut], Marcu Aoleriu, geant

latin ”etc.; ticuri verbale: „ei, a i! parol! c-e t’ copil? e ti teribil, mon er, parol! m -n elegi! 

ave i pu intic  r bdare!” Mijloacele comicului verbal nu sunt g site de Caragiale numai în 

vocabularul oamenilor pe care-i observ , dar i în particularit ile lor morfologice i

sintactice. O tr tur  eviden iat  de autor în limbajul oamenilor incul i este dezacordul dintre 

subiect i predicat: i pi erii nu tiu ce-a f cut, ce-a turnat pe bilet i-n dou  minute a ie it

iar dungile la loc… Te-a c utat doi in i… Camerele s-a-nchis de s pt mîna trecut .” Mari 

efecte de umor a scos Caragiale dintr-o anumit  leg tur  între propozi ia principal  a unei 

fraze, prin conjunc ia pentru ca : „Asta nici o umanitate nu poate pentru ca s  fie… Nu face 

 l m damele pentru ca s  ne a tepte… Când orice asasin, m -n elegi, pl tit de o mîn

criminal , poate pentru ca s  vie… Onorabile domn, permite-mi pentru ca s i prezant pe 

1 Tudor Vianu, „Aspecte ale limbii i stilului lui I.L.Caragiale”, în Probleme de stil i art  literar ,
Bucure ti, Editura de stat pentru literatur i art , 1955, p.102-103 
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cet eanul Titirc .” În schi a „Proces-Verbal”, unde este imitat stilul analfabet al 

administra iei de pe vremuri, Caragiale a pus în lumin i alte modalit i ale exprim rii 

inculte, cum este întrebuin area unor p i de cuvânt f  complinirea necesar : „… d. 

Stavrache Stavrescu… dup   ce l-am eliberat azi-diminea  de la sec ie, deoarece la prima 

cercetare ce am f cut-o asear , pentru scandalul provenit (provenit din ce?)… o lamp

sistem cu dou  fitiluri de por olan cu abajur pentru suma de 18 lei, contestând patru (cine?) 

care pretinde propietarul iar dânsul sus ine (ce sus ine?)…  Avînd în vedere dup  interven ia

noastr  pentru a împ ca pe p i, am luat în cercetare (ce?) i actele constatînd” etc.”; sau 

utilizarea unor construc ii relative, cu omisiunea termenului cu care urma s  se fac  rela ia:

„… ambele chiria e împreun  cu mama i m tu a lor l-ar fi insultat i chiar l-ar fi lovit , 

încât de-abia a sc pat spre a veni s  reclame, care noi n-am constatat” etc. 

La nivelul limbajului comicul se manifest  prin dou  modalit i:  

1.Contrast între ceea ce spune personajul i ceea ce reprezint  con inutul exprimat; 

2.Contrast între forma realizat  a limbajului i forma pe care ar dori s  o realizeze vorbitorul. 

Procedeele comicului de limbaj se fundamenteaz  pe un element de eroare, de abatere  

de la regulile de corectitudine logic  ale vorbirii sau de la regulile de corectitudine lingvistic

i stilistic  ale vorbirii. Aceste distinc ii ar corespunde urm toarelor dou  categorii ale 

comicului precizate de H. Bergson1: 1. Efecte comice care g sesc în limbaj numai forma 

material  de manifestare, sursa comicului fiind spre exemplu valoarea legilor gândirii 

materializate în limbaj; 2. Efecte comice a c ror surs  este limbajul însu i. În prima situa ie

limbajul exprim , deci comicul, în a doua îl creeaz : „il faut distinguer entre le comique que 

le langage exprime et celui que le langage crée:” 

tefan Cazimir2 în lucrarea sa Caragiale – universul comic, fundamental  pentru 

studiul comicului în opera lui Caragiale, ia drept criteriu al sistematiz rii faptelor din sfera 

comicului verbal distinc ia operat  de filozoful francez. Pentru categoria comicului creat prin 

limbaj, tefan Cazimir stabile te dou  izvoare fundamentale: specificitatea maxim i

interferen a registrelor. 

Particularit ile lingvistice prin care se realizeaz  cele dou  tipuri de vorbire care, 

evident, realizeaz  efecte comice de natur  mai complex  tocmai prin trecerea brusc  de la 

1 Paula Diconescu, „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”, Partea a II-a, în Elemente de istorie a 
limbii române literare moderne, Bucure ti, Editura Universit ii, 1975,  apud H. Bergson, Le rire – Essai sur la 
signification du comique, Paris, 1904, p.105-106 

2 Paula Diconescu, „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”… , apud tefan Cazimir, Caragiale - 
universul comic, Bucure ti, EL, 1967, p.225-245 
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unul la altul apar in în esen  la dou  straturi istorice delimitabile: stratul de veche i înceat

sedimentare i altul constituit din elemente datorate unor influen e foarte recente. 

Primul strat caracterizeaz  mai ales vorbirea personajelor care reprezint  pe vârstnici 

i în general un mediu lipsit de cultur .

Ceea ce confer  anume pitoresc lingvistic vorbirii acestor personaje sunt mai ales 

expresiile tipice. Iat  câteva exemple din vorbirea care-l caracterizeaz  pe jupân Dumitrache: 

„Mai c -mi venea s -l cârpesc”, „s-a inut gaie dup  mine”, „m nânc  pe datorie, bea pe 

verasie”, „i-am zis pe leau”; pe Conul Leonida: „azi aici, mâine-n Foc ani, ce-am avut i

ce-am pierdut”, „cap ai, minte ce- i mai trebuie”; pe Iordache: „te culci pe urechea aia”, „i-

a venit pandaliile” etc. În schi e: „unde a în rcat mutu iapa”, „încin i cu tei ca la Fefelei!”, 

„Marea cu sarea!” (Art.214)  

În vorbirea acelora i categorii de personaje se p streaz  numeroase grecisme i

turcisme: „pe ” în expresia „a sta într-un pe ”,  „merement, abitir, papugiu, moftangiu”

(Jupân Dumitrache), „mangafaua, halima” (Cr nel), „tibi ir, zamparagiu” (Iordache), 

al turi de care se pot men iona i termeni învechi i de alte origini: tist „ofi er” , <mag., cupet

„negustor” <sl. (Pampon) 

Sintaxa se caracterizeaz  prin construc ii tipice vorbirii neîngrijite ilustrând o 

modalitate a comicului mecanic, procedeul nefiind lipsit de o func ie caracterizatoare i

satiric : „ –Aia-i aia, care tii dumneata de câte ori am spus eu, c  o s  se-nfunde odat  cu 

cheltuielile nebune ti, care pot pentru ca s  zic  nici o ar nu s-a mai întâmplat, pentru 

ca s  vie i s  zic  la un moment: nu mai am drept ca s  m  împrumut f voia dumitale!

care atunci însemneaz  nu mai e ti independent  nici la tine acas , dup  ce i-ai v rsat

sângele ca s  ajungem pentru ca s  aib  fortifica ii i s  po i zice la un moment dat: pân

aici! Nu permit!” (Situa iunea) 

Structura degradat  a frazei include elemente lexicale ale vorbirii „alese”: „Uite la ce-

am venit  noi la dumneata, care ne-a recomandat o prietin  a noastr , finc-a venit i

dumneei o chestie, tot într-o pricin  de, par egzamplu acum, vine vorba.” (Art.214) 

Al doilea strat este alc tuit din elemente lexicale recent introduse în limb , care in în 

primul rând de încerc rile, sub imperativul modei, de adoptare a unor termeni str ini, odat  cu 

trunderea în limb  a neologismelor necesare culturii moderne. 

Neologismele, în special de origine francez , prezint  caracteristici de adaptare 

fonetic , morfologic  sau contextual  în func ie de mediul social i gradul de cultur  a celor 
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reprezenta i prin personajele din schi ele sale. Deci, neologismele au o func ie de 

individualizare i tipizare a personajelor. Dat  fiind atitudinea satiric  a scriitorului, îndreptat

contra  unor  reprezentan i,  ai  anumitor  categorii  sociale,  Caragiale  a  exagerat,  a  arjat,  a  

înc rcat uneori limbajul unor personaje nu cu deform ri care nu ar fi fost posibile în vorbire, 

ci cu cuvinte deliberat alese, care în vorbirea unor medii sociale neinstruite sunt sau pot fi 

modificate dup  modelul cuvintelor din fondul vechi la care au fost asimilate. Diferitele tipuri 

de deform ri ale cuvintelor neologice au fost prezentate sistematic de acad. Iorgu Iordan.1

Alternarea vocalelor e i i sau a vocalelor o i u de obicei neaccentuate: „cintiron, 

cremenal, dicora ie, dicor ii, dipotat, isplica” (Jupân Dumitrache); „ezirci ” (Veta) i

„izirci ”(Chiriac), „iconomie ” (Cet eanul turmentat), „cremenal ” (Mi a); „giuben” (Jupân 

Dumitrache), „revulu ie” (Leonida), „particoler” (Pampon) etc.; reducerea finalei –i(u):

„coledzi, sufradzi” (Dandanache); dispari ia lui n: „pasion” pentru pension (Jupân 

Dumitrache), „sanfaso”, fr. sans façon (Zi a), „itiden ie” pentru intenden  (Catindatul); 

epenteza lui –n- : „andres , andrisant” (Cet eanul turmentat), „adorant ” (Mi a, Nae) etc.; 

substituiri de consoane: „bagabont” (vagabond) – Jupân Dumitrache, „bampirul” – Ghi

Pristanda, „bagadel”- Leonida, „catinda” (candida) - Catindatul. 

Se observ  c  fenomenele men ionate se combin  cu altele (asimil ri, disimul ri, 

metateze). Comp. i: „apropitar, ampotrofagu, ceferticat, catrindal , levorver, ostromente, l-

a suplimat ”, etc. 

ov ielile în pronun area neologismelor explic i numeroasele pronun ri 

hipercorecte, ca reac ie fa  de rostiri presupuse incorecte. Astfel, dup  Iorgu Iordan (op.cit. 

p.412) înlocuirea lui i prin e, a lui u prin o în cuvinte cum sunt: „devor a, teribel, triveal, 

coraj, fonc ionar, poblic, docoment” s-ar explica i prin „teama” vorbitorilor c  rostirile cu i

respectiv cu u (divor a, curaj, etc.) ar fi incorecte. 

Etimologia popular  se explic  tot ca efect al unei în elegeri gre ite a cuvintelor i are 

la baz  necunoa terea sensului cuvintelor a c ror form  este modificat  sub influen a altora cu 

care prezint  unele asem ri fonetice. Dup  cum precizeaz  acad. Iorgu Iordan (Iordan, 

op.cit. : 414) „modificarea poate fi mai mult ori mai pu in profund , mergând uneori pân  la 

1 Paula Diconescu, „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”, Partea a II-a, în Elemente de istorie a 
limbii române literare moderne, Bucure ti, Editura Universit ii, 1975,  apud Iorgu Iordan,  Limba „eroilor” lui 
I.L.Caragiale, în Studii de istoria limbii române literare. Secolul XIX, vol. II, Bucure ti, Editura pentru literatur ,
1969, p.400-43; apud Al. Rosetti, erban Cioculescu i Liviu C lin, I.L.Caragiale, Opere, Ed.critic .
Introducere de Silvian Iosifescu, Bucure ti, I, 1959, II, 1960, III, 1962, IV, 1965 (pentru exemple) 
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confundarea ambelor cuvinte, care î i p streaz  bineîn eles, sensurile lor, de obicei foarte 

diferite unul de altul.”

Etimologia popular  are loc la cuvinte recent împrumutate: „asinuitate” (asiduitate), 

„l cr ma ie” (reclama ie), „a mânca de la datoriile ce ne impun” (fr. manquer à ses devoirs 

„a nu- i îndeplini obliga iile”); „sufragiu universale” (sufragiu „vot” este confundat cu 

sufragiu „servitor”) în vorbirea lui Nae Ipingescu: „geant  latin ” (gint ), „lege de 

mur turi” (în loc de moratoriu „lege pentru amânarea pl ii datoriilor”), „fandacsie” 

(fantezie) în vorbirea Conului Leonida; „modist ” (modest ), Marcu Aoleriu (Jupân 

Dumitrache); „scrofulo i” (scrupulo i), „renumera ie” (remunera ie) în vorbirea lui 

Pristanda etc. 

Folosirea improprie a unor termeni este frecvent  în vorbirea personajelor din opera 

satiric  a lui Caragiale: „pardon de impresie” (expresie), „iluzii” (aluzii), „vi se va comunica

un document, mi s-a f cut o imputare i sunt mândru de aceasta, n-o mai maltrata domnule, 

car cu o vorb  bun , scoase icul [ ] de la baston ca s  m sinucid , s-a pronun at cu 

vocifer ri” etc. 

De i constituie abateri de la norma limbii literare curente, o situa ie aparte, au formele 

învechite ale unor neologisme („so ietate, prin ipuri”) sau formele orale ale altora cu aspect 

fonetic asem tor cu cel al cuvintelor corespunz toare din francez („enteros, suspanda, 

enfluansa, comersant”, etc). Multe dintre acestea, ajunse în vorbirea unor categorii sociale 

lipsite de cultur , sunt folosite cu aspect fonetic deformat. 

Elementele  de  jargon  sunt  mai  frecvente  cu  cât  coborâm spre  categoriile  sociale  mai  

pu in instruite ale periferiei urbane ceea ce explic i numeroasele deform ri sau folosirea 

improprie de termeni: „alevoa, pamplezir, de par egzamplu, mon erul meu, per l’amour di 

Dieu” (Zi a), „musiu” (Jupân Dumitrache). 

Al turarea de termeni eterogeni apar inând celor dou  straturi creeaz  de obicei 

comicul: „ ico, ma er; o, per l’amour di Dieu!”; u! t ico, parol! S  m -ngropi”,

(Zi a). Expresia pleonastic , datorit  al tur rii a dou  sinonime: „Domnule, musiu”

(Spiridon), „bun oar , de par egzamplu” (Leonida), „în stare a fi capabil” (Veta), etc. 

Efectul comic este deosebit în cazul contrastului dintre expresia regional  a unor 

expresii neromâne ti: „No! acum conzisten ia. Conzisten ia comeatii conzist  din materia cea 

mai fain  din toate puncturile de vedere a senzurilor noastre; mutachis, mutanghis, mai 

fain  decât o b ic  de s pun,  rog!” (Despre comet )
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4.3.1 COMICUL GENERAT PRIN CONTRASTUL DINTRE CEEA CE SPUNE 

PERSONAJUL I CEEA CE REPREZINT  CON INUTUL EXPRIMAT 

„Comicul exprimat prin limbaj presupune de obicei un defect de gândire al 

personajului de care se râde. Eroarea de gândire poate fi corelat  cu una de vorbire i invers. 

Ilogismul, exprimat prin limbaj, devine comic în raport cu preten ia personajului comic – 

incon tient, involuntar (naivul) sau con tient, voluntar (impostorul, demagogul) de 

autenticitatea esen ei – care se opune realit ii”.1 Paula Diaconescu eviden iaz  faptul c

automatismul gândirii sau incapacitatea unui personaj de articulare coerent  a ideilor se 

reflect  la nivelul limbajului chiar în anularea func iei de comunicare a vorbirii. Un act de 

comunicare normal  presupune men inerea contactului dintre emi tor i receptor nu numai 

prin folosirea aceluia i cod, dar i pe baza realiz rii aceleia i în elegeri i interpret ri a 

elementelor codului, precum i prin p strarea nealterat  a elementelor verbale de care depinde 

transmiterea unei informa ii nealterate. Ea ne atrage aten ia c  înc lcarea normelor duce la 

anularea func iei fatice a limbajului i la compromiterea posibilit ii de realizare a vorbirii ca 

act de comunicare receptat; este aici una dintre tr turile esen iale ale comunic rii 

„anormale” pe care o întâlnim în structura verbal  a dialogului dintre personaje. 

În continuare Paula Diaconescu aduce exemplific ri în acest sens din opera marelui 

clasic I. L. Caragiale. (Diaconescu 1975, op.cit. : 300-304) 

Iat  efectul pe care-l produce expunerea pedagogului Marin Chico  Rostogan despre 

temperatura cometei: „Vremea, m  rog, se-mparte, dup  cum au proboluit Telzius, în dou

i, cari se despart una de alta la acel fixum, carele se cheam  zero-graduri sau nul… De-

acolo, aceea care mere-n sus – Bîrsescule, fii atent! – este partea c lduroas , i aceea care 

mere-n jos – Ioanescule, nu c sca gura, c  intr  musca! – este partea friguroas , iar la nul, 

 rog, apa – Pop scule, vrei s  mînci b taie! – apa prinde pojghi .” (Despre comet )

Personajele sunt puse mai întotdeauna în situa ia de reciproc  neîn elegere. La aceasta 

contribuie modificarea unor substitute sau introducerea altora pentru care referentul la care 

trimit nu fusese precizat, caracterul eliptic al replicilor, expresia echivoc  (cu referent diferit 

la emi tor, receptor) etc. Exemple: 

a)„-   Ce!...  ce  si  la  gît?...  briliant?/ - Da. / - Unde ai g sit-o? / - Ce s  g sesc? / - 

Piatra. / - Care piatr ? / - Briliantul, frate.” (Cadou) 

1 Paula Diconescu, „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”, Partea a II-a, în Elemente de istorie a 
limbii române literare moderne, Bucure ti, Editura Universit ii,1975,  p.299 
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b)„- Te v z a a… distrat i cam nervos. / - Nu, frate, a tept pe so ia mea, i nu mai 

vine; am mare ner bdare s  v z dac  a reu it i acum… Dac reu te -acum, halal s -i

fie!... c la e un ciufut…” (Diploma ie)

c)„ – Ei? / - Ei, le  la to i. / - Cum, la to i? / - Fire te… fiindc  to i sunt de familie 

bun . / - Cum, de familie bun ? / - Ca Ovidiu. / - Nu-n eleg. / - Le d  – zic eu – not  bun  la 

to i b ie ii.” (Bacalaureat)

d)„Domnul: - Domnu-i acas ? / Feciorul: - Da, dar mi-a poruncit s  spui, dac  l-o 

uta cineva c-a plecat la ar . / D: - Dumneata, spune-i c-am venit eu. / F: - Nu pot, 

domnule. / D: - De ce? / F: - E încuiat  odaia. / D: - Bate-i s  deschid . / F: - Apoi, a luat 

cheia la dumnealui când a plecat. / D: - Care va s  zic a plecat? / F: - Nu, domnule, n-a 

plecat. / D: - Amice, e ti … idiot! / F: - Ba nu, domnule. / D: - Zici c  nu-i acas . / F: - Ba-i 

acas , domnule. / D: - Apoi, nu zise i c-a plecat? / F: - Nu, domnule, n-a plecat. / D: - Atunci 

e acas . / F: - Ba nu, da n-a plecat la ar , a ie it a. / D: - Unde? / F: - În ora .  /  D: -  

Unde!? / F: - În Bucure ti. / D: - Atunci s -i spui c-am venit eu.” (C ldur  mare) 

Uneori, lungimea dialogului nu contribuie la sporul de informa ie: 

„- M  Costic !... tii tu la cine ne-am gîndit noi to i trei adineauri?... de cine am 

vorbit noi acum pîn  s  intri tu? / - De cine? / - De tine. / - Ei, a ! / - Z u, de tine. / - Parol? / 

- Parol! / - C-e t’ copil?” (Cam tîrziu…) 

Schi ele, teatrul comic prezint  ca tr tur  specific i complexitatea modalit ilor 

lingvistice de exprimare a comicului. (fonetic , morfologie, sintax , lexic) 

La nivel fonetic pronun area deformat  a unor cuvinte care exprim  no iuni 

necunoscute sau numai aproximativ cunoscute de c tre vorbitor, potrivit propriului sistem de 

în elegere, dezv luie în fond degradarea, trivializarea unor idei, adeseori eroarea de gândire, 

nonsensul unei comunic ri. Astfel, Nae Ipingescu identific  în lectur  cuvinte omografe, 

diferite îns  ca pronun are: „sufragiu” i „sufragiu”. 

Contrastul comic dintre ceea ce dore te s  exprime vorbitorul i ceea ce exprim  în 

fapt se realizeaz i prin pronun area regional  a unui cuvânt; comp. echivocul bazat pe 

crearea unei omonimii: „metoda ghe a pr da gr makica” (Marin Chico  Rostogan) 

„Jocul de cuvinte” prin comut ri de litere produce la receptor, un sens diferit sau un 

nonsens. 

„D: -  Ce strad  e asta? /  F:  -  Strada Pacien ii… / - Strada Pacien ii?... imposibil! / - 

Nu, domnule, e Strada Pacien ii. / D: - Atunci, nu e asta. / F: - Ba-i asta. / D: - Nu. / F: - Ba 
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da. / D: - Eu caut din contr  strada Sapien ii, 11 bis, strada Sapien ii, d. Costic  Popescu. / F: 

- A a? / D: - A a. / F: - Atunci, nu e aici. / D: - Foarte bine.” (C ldur  mare) 

Multe deform ri prezentate ca etimologii populare se bazeaz  pe opera ii de ad ugare 

(„cerneal  violent ” pentru violet , „Gagami ” pentru Agami ) sau de suprimare-ad ugare

(„suplima” pentru suprima) a unor sunete în corpul fonetic al unor cuvinte de obicei sub 

influen a altora. 

La nivel morfologic anumite apelative „domnule, frate, soro” sunt folosite ca termeni 

nemarca i în exprimarea opozi iei semantice de gen. De exemplu: Leonida se adreseaz  so iei 

prin formele „domnule, frate”, Efimi a i se adreseaz  prin forma „soro”; cocoana din Art.214 

se adreseaz  tân rului folosind apelativul o”; Veta se adreseaz  lui Chiriac prin 

„fr ico”; lui Trahanache i se spune „Tati o” (probabil prin analogie cu mami o); uneori 

formele pronominale realizeaz  o inadecvare semantic : „am s  omor eu! Pe Didina,  pe 

tine i pe mine.” (Mi a)

La nivelul sintaxei erorile de construc ie a frazelor corespund unor incoeren e ale 

gândirii, comicul nefiind strict de natur  verbal , ci i unul care- i asociaz  o eroare logic .

Incoeren a construc iilor exprim  incoeren a construc iilor: „vreau s  zic într-o privin ,

poporul, na iunea, România… ara în sfîr it … cu bun-sim , pentru ca Europa cu un moment 

mai nainte s  vie i s  recunoasc , de la care putem zice depand …” (Farfuridi); „Cu cît se 

apropie de soare, astrul pletos î i ac el reaz  am surat mersul s u, ne sare cres endo”

(Mariu Chico  Rostogan); „Nu-mi mai d  mîna pentru ca s in nevast  f  zestre; mai ales 

 a fost o nenorocire acu, cu ocazia bugetului, care am devenit suprimat pe întîi aprilie”

(Tân rul din schi a Art.214) 

La nivelul lexical multe cuvinte, devenite automatisme, î i pierd semnifica ia i

exprim  comicul când produc inadecv ri. Procedeul are func ia de a caracteriza personajul 

prin incapacitatea de a- i controla vorbirea care dezv luie contradic ia dintre idei, inexistent

în inten ia vorbitorului. 

„Ticurile verbale contribuie la imobilitatea vorbirii prin care se exteriorizeaz

automatismul gândirii multora dintre personajele din comedii i schi e”. 1 De exemplu 

Trahanache repet  formula „ave i pu intic  r bdare!”, Pristanda este caracterizat prin replica 

repetat „Curat!”, etc.  

1 Paula Diconescu, „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”, Partea a II-a, în Elemente de istorie a 
limbii române literare moderne, Bucure ti, Editura Universit ii, 1975,  p.304 
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4.3.2 COMICUL GENERAT PRIN CONTRASTUL DINTRE FORMA LINGVISTIC

REALIZAT I FORMA LINGVISTIC  PE CARE AR FI DORIT S  O REALIZEZE 

VORBITORUL 

Modalit ile de realizare a comicului verbal se pot reduce la dou  categorii: abaterile 

lingvistice i abaterile stilistice este de p rere Paula Diaconescu. Abaterile de la normele 

limbii literare au fost surprinse la nivelul tuturor compartimentelor limbii(fonetic, morfologic, 

sintactic i lexical) sub cele mai variate forme: particularit i lingvistice regionale 

(muntenisme, moldovenisme, ardelenisme); particularit i ale vorbirii familiare sub aspectul 

ei neîngrijit sau trivial; cuvinte învechite, nu neap rat arhaisme (turcisme, neogrecisme); 

forme degradate ale neologismelor romanice; fonetisme care reflect  un defect de vorbire etc. 

În vorbirea personajelor comice abaterile lingvistice i stilistice nu apar independent 

unele de altele. Cu cât limba personajelor se abate mai mult de la o norm , cu atât cei care o 

vorbesc sunt mai ridicoli. ( Mariu Chico  Rostogan, personajele din schi a Telegrame, etc.) 

Mimetismul lingvistic care genereaz  un contrast comic de limbaj este caracteristic multor 

personaje din opera satiric  a lui I. L. Caragiale.  

Titu Maiorescu i C. D. Gherea au fost primii care i-au recunoscut originalitatea 

comediilor, autenticitatea tipurilor sociale create mai ales prin specificul de vorbire al 

personajelor care le reprezint . Dup  cum precizeaz  Garabet Ibr ileanu 1 în opera satiric  a 

lui Caragiale „limbajul, prin incoeren a i împestri area lui, e de ajuns, el singur, s  ne arate i

incoeren a ideilor unei societ i informe, ori în stare de formare, i acel amestec de civiliza ii,

redat prin amestecul de cuvinte vechi i noi, stîlcite, schimonosite ca i ideile pe care le 

reprezint .”

Caragiale, al turi de Eminescu i Creang  prezint  în comun o tr tur  stilistic

esen ial : antiretorismul, care explic  limba vorbit , cu structuri diferite, în opera celor trei 

mari creatori de stiluri artistice individuale din a doua jum tate a secolului al XIX-.lea.  

1Paula Diconescu, „Evolu ia stilului artistic în sec. al XIX-lea”, Partea a II-a, în Elemente de istorie a 
limbii române literare moderne, Bucure ti, Editura Universit ii, 1975, apud Garabet Ibr ileanu, Spiritul critic în 
cultura româneasc , Ia i, Editura „Via a Româneasc ” 1909 
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CAPITOLUL V – ASPECTE METODICE ALE PRED RII SCHI EI ÎN 

ÎNV MÂNTUL GIMNAZIAL I LICEAL 

Schi a (< a schi a, it. schizzare „a desena ceva în mod schematic”) este o oper  literar

epic  în proz , de mici dimensiuni, a c rui ac iune se reduce la un singur episod, un 

instantaneu semnificativ din via a unui personaj sau a unui grup restrâns de personaje. 

Termenul schi  a fost preluat din domeniul artelor plastice, unde însemna „creionarea 

fugitiv  a unui motiv”. În literatur  define te o nara iune sumar , echivalent  ca pondere epic

unei scene dintr-un act dramatic, cum îl explic  dic ionarul de termeni literari1.

Inspirat  din realitate, schi a a fost cultivat  cu succes în literatura universal  începând 

din  secolul al XIX-lea de scriitori ca M. Twain, N. Gogol, A. Cehov. 

În literatura român  creatorul genului este I. L. Caragiale care public  în 1901 volumul 

„Momente” adunând în el schi e r spândite anterior în publicistica vremii. 

Aceast  specie a genului epic s-a r spândit pe m sur  ce s-a dezvoltat jurnalistica, 

adaptat  spa iului restrâns rezervat de ziare i reviste. Aceste restric ii au impus un anumit tip 

narativ al schi ei, din care se desprind câteva tr turi definitorii: 

- ac iunea linear , simpl , f  planuri paralele, orientat  spre deznod mânt; 

- subiectul surprinde o secven  revelatoare pentru caracterul unui personaj, pentru rolul pe care 

îl au în destinul uman diver i factori (întâmplarea, apartenen a social , moralitatea, etc.); 

- personajele, chiar creionate sumar, sunt de obicei tipice,  reprezentând o anumit  categorie 

uman  (social , moral , profesional ); 

- situa iile în care apar personajele sunt banale, pentru a reliefa nota de autenticitate; 

- modurile de expunere folosite sunt nara iunea, dialogul, iar descrierea , însemnând pauza 

epic  apare mai rar i e sumar ;

-   stilul este concis, formul rile sunt riguroase, f  verbalism. 

Programa colar  de limba i literatura român  presupune studiul schi ei atât în 

înv mântul gimnazial, cât i în înv mântul liceal. De exemplu în clasa a V-a elevii 

studiaz  schi a Vizit , în clasa a VI-a schi a D-l Goe, iar în clasa a IX-a ei supun studiului 

schi a Tren de pl cere a lui I. L. Caragiale. 

1 Nicolae Balot i Al. S ndulescu, Dic ionar de termeni literari, Bucure ti, Editura Academiei 
Republicii Socialiste Române, 1976, p.394 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: ermure Voichi a

Unitatea de înv mânt: Lic.Tehn. “I. C.Românul” 

Disciplina: Limba i literatura român

Clasa: a V-a   

Subiectul: ,,Vizit ...”, de Ion Luca Caragiale 

MOTIVA IA:  

Din perspectiv  educa ional , lec ia contribuie la consolidarea 

unor atitudini i deprinderi privind combaterea inculturii, a obr zniciei, a iresponsabilit ii;

Din perspectiv  instructiv , elevii î i aprofundeaz  modalit ile de caracterizare a unui 

personaj; 

Lec ia dezvolt  gândirea critic , dând posibilitatea elevilor s  interpreteze din diferite 

unghiuri educa ia gre it  a lui Ionel i s  realizeze caracterizarea personajului. 

OBIECTIVE OPERA IONALE: 

O1: s  citeasc  textul corect, con tient i expresiv; 

O2: s  povesteasc  pe scurt con inutul schi ei „Vizit …”, de I. L. Caragiale, inând

cont de momentele subiectului; 

O3: s  identifice cauzele comportamentului lui Ionel; 

O4: s  formuleze întreb ri de tipul Cine? Ce? Când? Unde? De ce?... referitoare la 

con inutul textului; 

O5: s  extrag  mesajul educativ al textului; 

O6: s i exprime propria p rere în ceea ce prive te comportamentul lui Ionel; 

O7: s  caracterizeze personajul principal al schi ei (Ionel). 

CONDI II PREALABILE: 

Elevii trebuie s  aib :

- Informa ii privind tematica prozei scurte a lui I. L. Caragiale, valen ele educative ale 

literaturii sale; 

- Deprinderi de a lucra în grupuri, de a acepta opiniile partenerilor de dialog i de a folosi 

metode moderne de dezvoltare a gândirii critice. 

EVALUAREA: 

 Cuno tin ele dobândite îi preg tesc pe elevi s  stabileasc  rela ii corecte între ei i

rin i. Elevii vor putea aplica cele înv ate în via a de zi cu zi. 
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RESURSELE: 

Resurse temporale: 50 de minute 

Resurse materiale:  

Manual de limba român  pentru clasa a V-a, Editura Humanitas Educa ional, Bucure ti, 

2006, autori Al. Cri an, Sofia Dobra, Florentina Sâmih ian; 

Volumul Momente i schi e de I. L. Caragiale; 

Fi e de lucru, cret  colorat , tabl , caiete, flipchart, carioca; 

Cinci stelu e inscrip ionate cu întreb rile: CE? CINE? CÂND? UNDE? DE CE?. 

Resurse umane: clasa de elevi 

Resurse procedurale: conversa ia, explica ia, brainstorming, exerci iul, explozia 

stelar , cvintetul, lucrul cu manualul, problematizarea.  

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe de elevi. 

DESF URAREA LEC IEI:

I. EVOCAREA: 

Exerci iu de spargere a ghe ii (2 min.) 

            Solicit  elevilor s   prezinte  o ,,n zdr nie” pe care au  f cut-o i care a fost, 

sau nu a fost aflat  de c tre p rin i.

Exerci iu de scriere liber  (5 min.) 

         Elevilor li se cere s  scrie  tot ce le trece prin minte în leg tur  cu însu iri sau 

defecte pe care le poate avea un COPIL. 

           Se realizeaz  un brainstorming pornind de la r spunsurile elevilor. (Anexa1) 

Oganizatorul verbal: anun area subiectului i a obiectivelor lec iei. (1min. ) 

II. REALIZAREA SENSULUI: 

Citirea  de c tre elevi a textului ,,Vizit …” , de I. L. 

Caragiale (10 min.)  

Interog rile profesorului declan eaz  brainstorming-ul: 

- Este bine ce a f cut Ionel?  (motiva i r spunsul) 

- De ce personajul  este considerat pozitiv/negativ? 

- Cum ar fi trebuit s  procedeze Ionel? 

- i-ar pl cea s  fii ca el? De ce? 

Jurnalul cu dubl  intrare (7  min. ) 

Elevii stabilesc o legatur  între text i propria lor experien  de via . (Anexa 2) 
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          Pentru aplicarea acestei metode, elevii trebuie s  împart  pagina în dou  p i, 

trasând o linie vertical  pe mijloc. În partea stâng  se pot nota citate, fragmente, iar în partea 

dreapt  le vor comenta, vor justifica alegerea f cut , vor scrie ce i-a determinat s  fac  aceast

alegere. Pot nota, de asemenea, impresii, sentimente, p reri, întreb ri pe care i le-au pus 

atunci când au f cut alegerea. 

 Aceast  metod  d  posibilitatea elevilor s  exprime prin cuvintele lor tot ceea ce 

cred, simt, tiu, gândesc i în eleg despre text, fragment, paragraf. 

Explozia stelar  (10 minute)  

         Grupul de elevi va fi împ it în 5 echipe. Tema o reprezint  personajul principal, Ionel, 

modul s u de purtare i faptele lui. Se împart echipelor stelu ele pe care ei vor formula 

întreb ri de baz  începând cu cuvintele: Cine? Ce? Când? Unde? De ce?... Fiecare elev din 

echip  va trebui s  formuleze câte o întrebare. 

        Se lipesc stelu ele pe coala de flipchart, se citesc întreb rile formulate de elevi i se 

spunde la acestea. 

III. REFLEC IA: 

Investiga ia comun  (10 min. ) 

Pentru a intra în profunzimea textului se propune spre reflec ie urm toarea 

întrebare: 

                  Considera i c  Ionel, prin comportamentul pe care-l are, d  dovad  c  este 

o persoan  educat ? Argumenta i r spunsul! 

Se cere elevilor s  r spund  în scris la întrebare i apoi încep dezbaterea. Voi adresa 

întreb ri pentru a încuraja dezbaterea, voi cere l muriri, argumente.   

În  finalul  dezbaterii  se  trage  concluzia  c  pentru  a  fi  respecta i   trebuie  ca  la  rândul  

nostru s -i respect m pe cei din jur. Solicit elevilor s  precizeze ce însu iri i ce defecte din 

cele prezentate de ei în brainstorming se potrivesc personajului Ionel. Se vor trece pe tabl

elementele care alc tuiesc portretul fizic i moral al lui Ionel (harta personajului – Anexa 4). 

Pornind de la r spunsurile primite, se poate alc tui un ciorchine de idei, care s

grupeze sintetic r spunsurile elevilor.  

Scriere liber  : Cvintetul (5 min.)  

Pornind de la con inutul textului solicit alc tuirea unei poezii dup  cerin ele date. 

(Anexa 5). Elevii  î i  citesc cvintetele în fa a clasei. 
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IV. EXTENSIA:

Se cere elevilor s  g seasc  un alt final al textului din momentul în care Ionel 

iese afar  cu cheseaua cu dulcea .
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(Anexa 1)                                    

Brainstorming 

(Anexa 2)                                    

Jurnalul cu dubl  intrare 

Vizit ...

de Ion Luca Caragiale 

Fragment care i-a surprins sau care le-

a amintit de ceva din propria experien .

Un comentariu despre fragmentul 

ales. 

prietenos
juc

neastâmp rat

prost crescut inocent 

curios
Copilul 

înc ânat 
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(Anexa 3)                                    

EXPLOZIA STELAR

                  Cine? 

                                            De ce?          IONEL            Ce? 

                                                           Unde?        Când?                                

Cine  vine  în  vizit  la  doamna  Maria

Popescu? 

Cine   apare  cu  sabia  scoas  în  fa a

mamei? 

Cine pune dulcea  în onii 

musafirului?

Când se petrece întâmplarea?

Când descoper  scriitorul ce f cut 

Ionel cu dulcea a? 

Când se va comporta Ionel frumos? 

Unde ar fi trebuit Ionel s  bat

toba i s  sufle din trâmbi ?

Unde pleac  b iatul cu 

cheseaua de dulcea ?

De ce Ionel se comport

astfel? 

De ce mama sa nu îl 

pedepse te? 

De ce Ionel poart  o uniform

militar ?

De ce ie ise Ionel în 

vestibul? 

Ce a primit 

Ionel cadou? 

Ce juc rii are 

Ionel? 

Ce s-a întâmplat 

când doamna Popescu a 

vrut s   salveze 

servitoarea din calea lui 

Ionel? 

Ce a f cut Ionel 

cu cheseaua de dulcea ?
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(Anexa 4)                                    Harta personajului 

IONELpersonajul 

din schi a Vizit …,

de I.L. Caragiale 

Obraznic

Alintat Poart  haine 

militare 

Iresponsabil

Dornic -

dep easc vârsta

Izbe te mingea 

pân  în policandru 

E gata s  verse 

ma ina cu spirt 

Necivilizat

i love te mama cu 

sabia 

Bate în tob i  sufl  în 

trâmbi  pân  asurze te 

fi l

Vorbe te cu 

musafirul la pers. a II-a 

Pune 

dulcea  în 

onii 

Atac  servitoarea

Fumeaz
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CVINTETUL

(Anexa 5)                                    

1 Primul vers are un singur cuvânt. Acel cuvânt trebuie s  fie un cuvânt-cheie al 

textului (substantiv);

2 Versul al II-lea are dou  cuvinte (adjective);  

3 Versul al III-lea trebuie s  aib  trei cuvinte care exprim  ac iuni (verbe la gerunziu);

4 Versul al IV-lea va fi o propozi ie din patru cuvinte, în care s  exprime ce simt ei;

5 Versul al V-lea va cuprinde un singur cuvânt (cu rol de constatare, de concluzie).

Ionel 

Neascult tor, obraznic 

Nec jind, ipând, aleargând 

Un comportament total necivilizat. 

Nepl cut! 
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SECVEN  DE LEC IE care con ine METODA FRISCO   

Profesor: ermure Voichi a

Unitatea de înv mânt: Lic. Tehnologic „I. C. Românul” 

Clasa: a VI-a 

Subiectul: Schi a „D-l Goe…”, de I.L.Caragiale 

Obiective opera ionale: 

-  identifice modalit ile de caracterizare ale personajelor; 

-  emit  judec i de valoare asupra personajelor; 

-  prezinte atitudinea naratorului fa  de personaje; 

-  identifice tr turile fizice i morale ale personajelor din faptele, 

comportamentul i vocabularul lor. 

Metoda          Frisco 

O perspectiv  de abordare pentru caracterizarea personajelor 

 Evaluare formativ

Se explic  elevilor metoda de lucru: 

Metoda Frisco abordeaz  o problem  din perspective multiple; elevii trebuie s

interpreteze anumite roluri i s i sus in  cu argumente punctele de vedere în cadrul unei 

dezbateri colective. 

Se vor forma dou  echipe: 

1. Echipa de investiga ie alc tuit  din 10 - 15 elevi care vor r spunde unui chestionar pe 

marginea lec iei anterioare; 

2. Echipa de concluzionare alc tuit  din 5 - 6 elevi, care comenteaz  critic întreb rile echipei 

de investiga ie i propune rezolv ri obi nuite, revenindu-le apoi sarcina de a juca anumite 

roluri:

C = conservatorul//tradi ionalistul - apreciaz  meritul solu iilor vechi, prezint neajunsurile

 a elimina posibile îmbun iri;
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E = exuberantul - emite idei originale, imposibil de aplicat în practic , asigurând astfel o 

atmosfer  creativ  - imaginativ ;

P = pesimistul - neag  posibilitatea oricarei îmbun iri a solu iilor originale;

O = optimistul - critic  pozi ia pesimistului i sus ine, în mod realist, solu iile propuse de 

exuberant.

Echipa de investiga ie se împarte în trei grupe: 

G 1 

1. Care sunt personajele din schi a “D-l Goe…”? 

2. Care este personajul principal? 

3. Care sunt personajele secundare? 

4. Care sunt personajele episodice?  

G 2 

1. Cum explica i titlul schi ei? 

2. Preciza i câteva din ac iunile lui Goe! 

3. Care sunt tr turile morale ale lui Goe desprinse din schi ?

4. Care este atitudinea celor trei «dame» fa  de ac iunile lui Goe? 

G 3 

1. Care sunt tr turile personajului principal desprinse din limbajul s u? 

2. Numi i modalit i de caracterizare ale personajului! 

3. Goe este caracterizat direct de c tre autor prin descriere. Cum? 

4. Din ce rezult  caracterizarea indirect  a personajului? 

Grupele vor formula r spunsurile la întreb rile din lista de control. 

 Membrii echipei de concluzionare vor face aprecieri la adresa r spunsurilor. 

Echipa de concluzionare identific  problema i împarte rolurile. Are o anumit

atitudine fa  de Goe care este obraznic i r sf at. 

Concluzie: Goe este tipul copilului needucat, rezultat al unei educa ii gre ite din partea 

rin ilor.
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Produsele elevilor 

Conservatorul/tradi ionalistul 

E p cat, dragi colegi, c  personajul Goe aflat la o vârst  destul de 

fraged , nu ascult  de sfaturile celor mari, nu înva i este etichetat ca un 

copil needucat. E p cat c  este obraznic, atât cu mama, cu bunica, cu m tu a,

cât i cu ceilal i oameni. Ar trebui s  i se explice ce este bine i ce este r u, s  nu mai fie 

încurajat permanent în prostiile lui, s  se comporte civilizat i s  în eleag  c  nu are doar 

drepturi, ci i obliga ii.

Exuberantul 

i ce dac  Goe este neastâmp rat i nu ascult

de mama lui? Mie mi se pare c  nu este chiar a a de r u

ceea ce face el, tr indu- i copil ria în sânul unei familii 

care îl iube te, îl r sfa , îl las  s  fac  tot ce 

dore te el, îl încurajeaz  chiar i atunci când r mâne repetent oferindu-i totul. Dac  a

avea i eu o familie care mi-ar permite s  m  comport asemenea lui,  s  fac ce vreau f

 ofer ceva în schimb, s  fiu permanent încurajat i s  nu fiu pedepsit, 

 face la fel.

Pesimistul 

Eu cred c  Goe nu poate deveni un copil cuminte, fiind  foarte  

sf at,  încurajat de mam , bunic i m tu  s  fac  orice prin simplul 

fapt c  nu este certat, ad ugându-se încurajarea permanent , lipsa de 

preocupare, limbajul de mahala folosit. Toate acestea se înva i din familie, din mediul în 

care tr ie te copilul, dar i prin educa ie. Acest copil nu este educat, dar nu are nici modele de 

conduit .

Optimistul

Eu sunt sigur, dragi colegi,  c  este un copil care se poate schimba. 

Cred c  atunci când va mai cre te î i va da seama c  nu este bine ceea ce 

face i va deveni un copil politicos, respectuos i civilizat.
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: ermure Voichi a

Unitatea de înv mânt: Liceul Tehnologic „Ion C ian Românul” 

Clasa: a VI-a 

Obiectul: Limba i literatura român

Subiectul lec iei: D-l Goe…, de I. L. Caragiale - apartenen a la genul epic, aplica ie 

comparativ  la schi a Vizit …, de I. L. Caragiale 

Tipul lec iei: Mixt

OBIECTIVE CADRU: 

- Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral

- Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris

OBIECTIVE DE REFERIN :

             2.4  s i adapteze vorbirea la situa ia concret  de dialog sau de monolog 

             4.3 sa înl n uie corect frazele în textul redactat, utilizând corect semnele 

ortografice i de punctua ie 

Obiective opera ionale:  

La sfâr itul lec iei, elevii vor fi capabili: 

a) cognitive:  

1. s  identifice tr turile genului epic în textul D-l Goe…

2. s  desprind  aceste tr turi din fragmentele lec iei 

3. s  identifice m rcile spatio-temporale în text 

4. s  recunoasc  momentele subiectului 

5. s  eviden ieze tr turile protagonistului i a celorlalte personaje

6. s  explice asem rile i deosebirile dintre cele dou  texte propuse spre analiz

7. s   rezolve sarcinile incluse pe fe ele cubului                           

b) afective:  

 s  manifeste interes fa  de opera epic

 s  recepteze valoarea educativ  a textului  
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Strategia didactic :

a) metode i procedee: conversa ia euristic ,  lectura selectiv i explicativ , înv are prin 

descoperire, metoda cubului, problematizarea 

b) forme de organizare a activit ii elevilor: activitate pe grupe 

c) mijloace de înv mânt: manualul de Limba roman  pentru clasa a VI-a, Editura All 

Educa ional, 2005,  fi e de lucru, imagini 

Bibliografie:                                                                                                                                

  Anca erban i Sergiu erban, 2005, Limba  si  literatura  român  , manual  pentru  

clasa  a  VI-a , Bucure ti, Editura All Educa ional 

  Programa  de  limba  si  literatura  romana  clasa  a  VI-a 

C. Parfene ,  Medodica  pred rii  limbii  române  în  coal  , Ed. Polirom , Iasi, 2000 

Alina  Pamfil, 2007,  Didactica  limbii i  literaturii  române – Structuri  didactice  deschise , 

Pite ti, Ed. Paralela  45  

Vistian  Goia , 2002,  Didactica  limbii  i  literaturii  române , Cluj-Napoca , Editura 

Dacia 
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PROIECT DE LEC IE 

Profesor : ermure Voichi a

Unitatea de înv mânt: Liceul Tehnologic „I. C. Românul” 

OBIECTUL : Limba i literatura român

CLASA : a IX-a  

SUBIECTUL LEC IEI : Tren de pl cere – I. L. Caragiale 

TIPUL LEC IEI : De însu ire de noi cuno tin e

OBIECTIVE OPERA IONALE :  

La sfâr itul lec iei elevii vor fi capabili : 

O1. s  precizeze instan ele narative; 

O2. s  identifice momentele subiectului; 

O3. s  recunoasc  modurile de expunere; 

O4. s  eviden ieze specificul rela iilor de familie din schi ele lui Caragiale. 

STRATEGII DIDACTICE : 

a) METODE I PROCEDEE DIDACTICE :  

expunerea, conversa ia, brainstorming, jocul de rol, metoda 6-3-5. 

b) MATERIAL DIDACTIC : manualul, tabla, creta, caiete de noti e

c) RESURSE: 

- sala de clas ;

- colectivul de elevi i cuno tin ele lor anterioare; 

- timp de lucru 50min. 

d) FORME DE ORGANIZARE A ACTIVIT II ELEVILOR:  

frontal , individual , lucru în grup. 

e) MATERIAL BIBLIOGRAFIC :  

Mihaela Secrieru , 2008, Didactica limbii române pentru studen ii Facult ilor de 

Litere i pentru preg tirea examenelor de titularizare, definitivat, grade didactice, edi ia a 

IV-a, Ia i, Ed. Studis 

Mihaela Secrieru, 2007, Portofoliul de practic  pedagogic  pentru studen ii

Facult ilor de tiin e Umaniste,Ia i, Ed. Studis 
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CONCLUZII 

Izvorât din entuziasmul reîntâlnirii cu crea ia uneia dintre cele mai luminate min i ale 

culturii noastre, cercetarea de fa  se încheie cu sentimentul c  despre mijloacele de realizare 

a comunic rii în proza scurt  a lui Caragiale mai sunt multe lucruri de spus. Caragiale, a a

cum observa Zarifopol, e în atâtea feluri, încât orice revenire la text va avea parte de noi i

neb nuite revela ii. i revenirea este sigur , pentru c , a a cum remarca Maria Vod  C pu an, 

opera „are în ea o mobilitate, o energie ce o altoie te pe mereu mi toarele [...] strategii de 

lectur , de aceea se vor g si mereu noi perspective de abordare”. Proza scurta a lui Caragiale, 

familiar  pân  la banalizare, este în acela i timp o provocare, fiind mereu deschis  pentru noi 

interpret ri. 

Urm rind unele aspecte ale modernit ii prozei scurte a lui Caragiale, am constatat în 

primul rând c , în crea ia epic , scriitorul nu ne propune, sub egida permanen ei i a 

universalit ii, adev ruri vechi, uzate, inoperante, ci se afl  în circuitul viu al problematicii 

contemporane, a a încât, privit  din acest unghi de vedere, ea este surprinz tor de actual .

Aceast  actualitate nu poate fi rezumat  doar la coresponden ele cu realitatea 

contemporan , politicianism, corup ie, imoralitate, demagogie, impostur , miticism, 

parvenitism, lipsa valorilor etc. Caragiale este un scriitor modern, actual, în primul rând prin 

valoarea crea iei sale. Tudor Vianu surprindea acest sens al actualit ii spunând c  „marile 

opere sunt acelea care ne las  altfel decât eram mai înainte, opere care seam , cu 

experien ele cruciale ale vie ii, cu bucuriile sau cu durerile care i-au imprimat adânc urma lor 

în alc tuirea noastr ”.

Caragiale este actual mai ales prin efectul pe care îl are asupra receptorului operei sale - 

cititor sau spectator -, prin atrac ia crescând  pe care o exercit  asupra acestuia, prin chemarea 

irezistibil  spre crea ia sa, prin întreb rile pe care le genereaz  orice contact cu aceasta. 

În al doilea rând, a a cum Liviu Rebreanu este considerat de c tre critica literar  ctitorul 

romanului românesc modern, Caragiale r mâne un moment de referin  pentru proza scurta 

modern  româneasc . El dep te cu u urin  complexul tradi ional i înl tur  prejudec ile

conservatoare. Demitizarea devine formula preferat , prin care autorul î i asum

responsabilitatea libert ii de ini iativ  în promovarea noului. În proza scurta, Caragiale 

creeaz  un limbaj literar nou i cultiv  cu predilec ie ironia, supralicitarea i oximoronul. 
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Proza scurt  este, prin excelen , o ilustrare a „viziunii moderne" caragialiene despre 

care vorbea Zarifopol. Valorificarea textelor nonliterare, descoperirea unor noi valen e

expresive, explorarea unor tehnici narative inedite, înnobilarea „speciilor mici", diversitatea 

dialogului i arta monologului, implicarea celui ce scrie în oper  prin nara iunea la persoana I, 

devenit  expresie a prozei moderne subiective, mai ales dup  impunerea formulei de c tre 

Marcel Proust, reprezint  doar câteva semne ale modernit ii prozatorului. Caragiale, „un om 

cât o lume", aflat într-o aproape neîntrerupt  producere artistic , a creat în schi e o lume 

inconfundabil , într-o formul  estetic  modern , care deschide calea c tre noi orizonturi ale 

literaturii noastre, „astfel încât opera sa joac  „un rol de plac  turnant  ", marcând începutul 

vârstei moderne.

Caragiale este un scriitor modern i prin arta portretistic . Spre deosebire de portretele 

realizate în comedii, unde modelul nu e complet deosebit de acela urmat alt dat  de Molière, 

în proz , scriitorul inaugureaz  tehnici ale portretisticii moderne. P sind descriptivismul 

tradi ional, el se orienteaz  c tre „schematismul psihologic". Generalizarea, stereotipia, 

anonimatul, interesul pentru indivizii în serie, neglijarea particularit ilor fizice, cu excep ia

acelora care au semnifica ie în investigarea lumii interioare, sunt elemente moderne care 

definesc arta portretistic  a scriitorului. Demne de re inut sunt i noile formule portretistice: 

caricatura, portretul neterminat, portretul personajului absent etc. 

Capitolul dedicat operei literare ca act de comunicare eviden iaz  teoria lui Jaap Lintvelt 

care face distinc ie între instan ele comunic rii literare de tip narativ, autorul concret

(creatorul real al unei opere literare , o personalitate independent  de oper , cu o biografie 

proprie, tr ind într-o anumit  epoc  istoric ), i autorul abstract (versiune a autorului concret, 

proiectat  în oper , creator al lumii operei, care î i reveleaz  prezen a - mai mult sau mai 

pu in discret  – în urma lecturii i exprim  în mod indirect o anume viziune asupra lumii, care 

se poate deduce din universul reprezentat). Distinc ia dintre autorul concret i autorul abstract 

se poate eviden ia la nivelul op iunilor filozofice, ideologice, politice exprimate în opera 

literar , op iuni care, nu o dat , se dovedesc diferite. 

Spre deosebire de comunicarea oral  care este direct , comunicarea literar  este mediat

de text. Jaap Lintvelt distinge i la acest nivel cititorul concret de cititorul abstract. Cititorul 

concret este o persoan  real , cu o existen  independent  de cea a autorului, tr ind într-o 

anumit  oper  istoric  – aceea i sau diferit  de cea a autorului concret. Distan a temporal

dintre cele dou  instan e poate genera dificult i în receptarea operei, date fiind modific rile 
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lingvistice i de viziune care despart genera iile. Este unul dintre motivele pentru care r mân 

în umbr  romane ca Istoria ieroglific  a lui D. Cantemir i chiar Ciocoii vechi i noi sau Ce

na te din pisic oareci m nânc  de N. Filimon, pe care foarte pu ini elevi mai încearc  s  le 

citeasc , mai ales în condi iile epocii informatizate pe care o parcurgem. Cititorul abstract

este destinatarul pe care opera literar  îl presupune, îl proiecteaz , îl con ine implicit. 

Naratologia modern  vorbe te i despre o alt  instan  narativ , naratarul, cititorul 

fictiv c ruia i se adreseaz  naratorul pe parcursul discursului s u narativ. 

În partea a doua a acestui capitol am eviden iat tipurile de discurs: dialogul, vorbirea 

direct i vorbirea indirect i limba român  vorbit .

Dup  ce am definit dialogul ca o form  de comunicare între doi sau mai mul i vorbitori, 

am eviden iat variabilele contextuale care modeleaz  dialogul: num rul participan ilor la 

dialog, identitatea participan ilor la dialog, rela iile dintre participan ii la dialog, canalul de 

comunicare, locul i momentul desf ur rii dialogului, cauza i scopul, modul de comunicare 

i rela ia dintre context i cotext. În continuare am enumerat i definit unit ile dialogului i

anume: actul de vorbire, mi carea conversa ional , interven ia, schimbul (de replici), 

tranzac ia, conversa ia i discu ia. Am atras aten ia asupra faptului c  alegerile discursive ale 

locutorului i interpretarea lor de c tre alocutor sunt reglate prin mecanismul presupozi iilor i

a implica iilor, constrânse de principiul cooper rii i al polite ii. (mecanisme subiacente 

dialogului). 

Alt tip de discurs dezb tut este cel care face referire la vorbirea direct i cea indirect .

Ambele reprezint  modalit i discursive prin care un locutor exprim  propriul discurs, 

respectiv red  discursul s u sau al altui locutor într-un moment diferit al comunic rii. Pe urm

am explicat prin exemple propriet ile sintactice, semantico-pragmatice i intona ionale atât 

pentru vorbirea direct , cât i pentru vorbirea indirect .

Un alt punct atins a fost transpunerea discursurilor din vorbire direct  în vorbire 

indirect , dup  care am definit discursul direct legat i discursul direct liber, concluzionând c

într-o nara iune, în reproducerea discursului unui locutor, vorbirea direct , vorbirea indirect ,

direct  legat i indirect  liber  se întrep trund.  

Ultimul tip de discurs despre care am vorbit a fost limba român  vorbit , având în 

vedere descrierea unor particularit i ale acesteia la nivelul variantei standard. 

Capitolul al IV-lea a fost dedicat stilului artistic a lui I. L. Caragiale  i cuprinde trei 

subcapitole:  stilul narativ – stilul indirect liber, limba vorbit  în proza scurt i procedee ale 
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comicului de limbaj. Scriitorul inoveaz  în dezvoltarea tehnicii narative române ti  - dup

cum a remarcat mai întâi Tudor Vianu – prin anularea grani ei dintre planul narativ i planul 

personajelor caracterizat prin enun uri în stil direct, dând amploare stilului indirect liber. 

S-a atras aten ia asupra faptului c  eroii lui Caragiale vorbesc dup  deprinderile comune 

timpului i mediului lor local i social, de aceea, limba vorbit  din opera scriitorului, dincolo 

de particularit ile ei comune în fonetic , în vocabular i sintax , s  prezinte un anume 

pitoresc lingvistic, elemente specifice stilului oral în opozi ie cu cele ale stilului scriptic, 

precum i numeroase i variate abateri de la norma literar  corespunz toare nivelului de 

cultur  al categoriilor sociale pe care le reprezint .

Dup  Tudor Vianu „limba i stilul personajelor alc tuiesc un moment al dezvolt rii 

realismului în literatura român ”. În dialog i, adeseori, chiar în planul narativ al autorului, 

apare felul de a vorbi al personajelor caragialiene prin notarea particularit ilor fonetice, 

gramaticale sau de vocabular ale acestora. Am reliefat prin exemple complexitatea structurii 

limbii vorbite în opera lui Caragiale, folosite ca mijloc de caracterizare, de individualizare a 

personajelor. Analiza limbii vorbite în opera marelui scriitor poate construi înc  obiectul unor 

cercet ri care s  pun  în valoare feluritele procedee de tipizare a personajelor prin limbaj. 

Al treilea subcapitol cuprinde procedee ale comicului de limbaj eviden iind faptul c

scriitorul nu este numai un satiric, dar este i un creator de comic. El exceleaz  prin crearea de 

situa ii comice, dar i prin crearea unui comic de esen  verbal .

Am ar tat prin intermediul exemplelor extrase din opera autorului, comicul generat prin 

contrastul dintre ceea ce reprezint  con inutul exprimat, precum i comicul generat prin 

contrastul  dintre  forma  lingvistic  realizat i  forma  lingvistic  pe  care  ar  fi  dorit  s  o  

realizeze vorbitorul. 

Dup  cum preciza G. Ibr ileanu, în opera satiric  a lui Caragiale, „limbajul, prin 

incoeren a i împestri area lui e de ajuns, el singur, s  ne arate i incoeren a ideilor unei 

societ i informe, ori în stare de formare, i acel amestec de civiliza ii, redat prin amestecul 

de cuvinte vechi i noi, stâlcite, schimonosite ca i ideile, pe care le reprezint .” (Spiritul 

critic în cultura româneasc ).

Ultimul capitol – aspecte metodice ale pred rii schi ei în înv mântul gimnazial i

liceal are caracter practic i cuprinde modele de proiecte didactice secven e de lec ii ale unor 

schi e studiate atât în gimnaziu, cât i în liceu, folosite în predarea la clas  pe parcursul 

experien ei mele didactice la catedr .
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Demersul de fa  a încercat s  analizeze mijloacele de realizare a comunic rii în  proza 

scurt   caragialian , dar fiecare pagin  studiat  dezv luia tot alte i noi semnifica ii, astfel 

încât, în final, concluzia s-a conturat de la sine: o oper  complet  ca a lui Caragiale nu- i va 

epuiza niciodat  sensurile. Fiecare contact cu crea ia sa va fi, a a cum sublinia tefan 

Cazimir, „un moment privilegiat", în care, mai presus de toate, i se va descoperi vitalitatea 

inalterabil .

Tehnica de lucru este cea folosit , de regul  în astfel de lucr ri: men ionarea 

principalelor date bibliografice i activitatea literar  a scriitorului supus studiului, prezentarea 

prozei scurte i a elementelor de modernitate, eviden ierea unor repere teoretice privind 

perspectiva narativ i a tipurilor de discurs, analiza stilului artistic în opera lui Caragiale i

aspecte metodice ale pred rii schi ei în gimnaziu i liceu. În realizarea capitolelor am folosit 

i de critic i istorie literar , f când trimiteri în subsolul paginilor la opiniile exprimate de 

diferi i interpre i care au supus analizei proza scurt  a lui Caragiale, precum i operele în care 

i-au exprimat punctul de vedere. 
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