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ASPECTS STYLISTIQUES DU TEXTE NARRATIF
RÉSUMÉ: L’ouvrage parle de la réception d’une œuvre littéraire qui ne 
peut se faire sans suivre les traits de style qui laissent l’empreinte de 
l’auteur qui devient parfois reconnaissable précisément grâce à ces 
particularités stylistiques. Les caractéristiques stylistiques de l’auteur, 
sous le principe de la créativité esthétique, peuvent se dessiner à plu‑
sieurs niveaux. L’interprétation d’un texte doit donc mettre en évidence, 
outre les particularités phonétiques, lexicales ou compositionnelles et 
les constructions qui donnent à des mots neutres, du point de vue de 
leur utilisation actuelle, un rôle particulier dans la réalisation expressive 
du texte.
MOTS  CLÉS: style, créativité esthétique, l’interprétation, les mots, 
l’auteur.

Receptarea unei opere literare nu se poate face fără urmărirea trăsă‑
turilor de stil ce lasă amprenta autorului care devine uneori recognoscibil 
tocmai datorită acestor particularităţi stilistice. Problematica stilului este 
poate cel mai subiectiv element în discutarea unui text literar. Conceptul 
de stil trece la Blaga dincolo de zona lingvistică și de cea estetică. Poetul 
respinge „concepţia monolitică despre stil”2, care „nu îngăduie decât o 
soluţie tranșantă și unilaterală a problemei (...), Noi nu vedem stilul ca o 
entitate absolută, ci ca produsul unei matrice alcătuită din categorii abi‑
sale, discontinue, dar sinergic și arhitectonic combinate”3.

Teoria lui Jakobson referitoare la cele șase funcţii ale limbii sau cea 
despre tranzitivitatea și reflexivitatea limbajului a lui Vianu sunt bine‑
cunoscute, la care se adaugă multe altele, mai actuale și cu soluţii de 
interpretare dintre cele mai diverse. De aceea nu le vom relua și vom 
încerca să urmărim mai mult practic, decât teoretic aspectele stilistice pe 

1 Profesor de Limba și literatura română la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău.
2 Lucian Blaga, Trilogia culturii, București, Editura Fundaţiei, 1944, p. 23.
3 Ibidem, p. 45.
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care elevul le poate identifica într‑un text epic la un contact de câteva ore 
cu opera respectivă, fără a intra în studierea profundă a lecturii, dezide‑
rat dificil de realizat datorită timpului limitat acordat studierii unui text 
literar. În aceste condiţii ne vom preocupa să găsim acele elemente ale 
stilului unei opere literare care sunt mai facil de identificat, dar care sunt 
și reprezentative pentru textul în discuţie.

Caracteristicile stilistice ale autorului, sub principiul creativităţii este‑
tice, se pot contura din trei niveluri, după cum le sintetizează Mioriţa Got 
în Stilistica limbii române:

– Nivelul extern, al creatorului, se caracterizează prin mărci socio‑
culturale, estetice, spirituale care determină stilul individual – ex. stilul 
eminescian, stănescian etc.

– Nivelul intern de suprafaţă care impune un stil al textului în funcţie 
demacrostructurile artistice (gen literar, specie, teme, instanţe ale comu‑
nicării artistice ș. a.). Dumitru Irimia identifică trei tipuri de stiluri interne 
în opera lui Caragiale: „În opera lui Caragiale, de exemplu, se pot identi‑
fica trei variante stilistice (stiluri interne/alostiluri), impuse de trei stiluri 
de desfășurare a întrebărilor fiinţei umane: stilul lumii comice, (comedii, 
schiţe, momente) – raportul fiinţei umane cu lumea se desfășoară între 
coordonate temporale și spaţiale închise, strict delimitate istoric, stilul 
lumii tragice (drama Năpasta) – raportul fiinţei umane cu lumea este eli‑
berat de dimensiuni temporale și spaţiale; fiinţa umană se confruntă cu ea 
însăși, prin activarea unor dimensiuni interioare existenţiale, stilul lumii 
realiste (nuvele) caracterizat printr‑o situare a fiinţei între comic și tragic”4. 

– Nivelul intern de adâncime al textului oferă registrele stilistice, în 
funcţie de microuniversurile textului (raporturile autorului cu lumea 
creată, a naratorului cu personajele, a personajelor între ele, tipurile de 
discurs, structuri compoziţionale etc.).

Este știut faptul că un text epic nu poate fi atât de ofertant în direcţia 
elementelor de expresivitate, în aceeași măsură în care o poate face un text 
liric. Cu toate acestea, sunt suficiente elemente într‑un text narativ ca să 
poată contura elevului ideea de stilistică a textului. Stilul, ca „expresia unei 
individualităţi”, este și modul în care scriitorul prelucrează într‑un mod 
subiectiv, care să corespundă intenţiilor sale ideatice, materialul brut, care 
poate fi (i)realul. Preocuparea de a oferi cuvintelor emoţie, forţă, culoare 

4 Mioriţa Got, Literatura română, București, Editura Nomina, 2000, p. 76.
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reprezintă în sine procesul de creaţie artistică. În lucrarea lui Gh. Bulgăr, 
Scriitori români despre limbă și stil, regăsim cuvintele celebre ale lui Arghezi, 
frământat și fascinat de problema expresivităţii: „niciun meșteșug nu este 
mai frumos și mai bogat, mai dureros și mai gingaș totodată, ca meșteșugul 
blestemat și fericit al cuvintelor,” fiindcă „un cuvânt cântărește un mili‑
gram și alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat și înecat în 
patru silabe. Cuvinte fulgi, cuvinte aer, cuvinte metal. Cuvinte întunecate 
ca grotele și cuvinte limpezi ca izvoarele pornite din ele...”.

Interpretarea unui text trebuie să evidenţieze așadar, pe lângă parti‑
cularităţi fonetice, lexicale sau compoziţionale și construcţiile care dau 
unor cuvinte neutre, din punct de vedere al utilizării lor curente, un rol 
deosebit în realizarea expresivă a textului. Astfel, expresiile și locuţiunile 
populare, mărci ale oralităţii, au un rol important în realizarea expresiv‑
emoţională a textului. Alte mărci ale oralităţii sunt formule ale adresării 
directe, enunţuri exclamative și interogative, elidări fonetice, topică afec‑
tivă, iterativitatea unor sintagme, vocativele, verbele la imperativ. Sensul 
afectiv al unui cuvânt sau chiar al unei replici se dezvăluie în totalitate 
din context, el fiind cel care clarifică și împlinește înţelesul termenului. 
Dialogul, cunoscut pentru dinamizarea discursului sau pentru caracteri‑
zarea personajelor, poate avea și caracter narativ, concentrând prin replici 
fapte și întâmplări petrecute. Regionalismele, arhaismele au un rol deose‑
bit în crearea atmosferei, particularizând spaţiul sau timpul desfășurării 
acţiunii. Îmbinarea și folosirea modurilor de expunere sunt tot particu‑
larităţi stilistice care trebuie remarcate de elevi. Nu doar recunoașterea 
și exemplificarea aspectelor stilistice trebuie să caracterizeze activitatea 
elevilor, ci analiza și interpretarea lor, pentru a înţelege elementele defi‑
nitorii pentru stilul unui scriitor. Într‑un text narativ, verbul reprezintă 
o sursă importantă de expresivitate artistică. Modurile verbului creează 
o anumită atmosferă, în funcţie de momentul prezentat sau de proiecţia 
personală a autorului. 

Modul indicativ redă un caracter neutru, obiectiv acţiunilor și exprimă 
certitudinea locutorului. Paradigma sa temporală bogată permite raporturi 
diverse între evenimentele istorisite. Modul conjunctiv exprimă existenţa 
unei acţiuni posibile, realizabile, valoarea expresivă fiind dată de mărcile 
afective, subiective pe care le poate exprima. Aceleași valori expresive le 
preia, de cele mai multe ori, și condiţional-optativul, alături de o acţiune 
dependentă de o condiţie. Modul imperativ are posibilitatea de exprimare a 
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unor atitudini și emoţii prin semne verbale și paraverbale (pauze afective, 
intonaţie specifică ordinului, rugăminţi, îndemnuri). Modurile reprezintă 
o modalitate de transpunere a așa‑zisei realităţi în ficţiune „posibilă”, 
„reală”, „dorită” etc. 

Timpul verbal dezvoltă o complexitate deosebită în stilul beletristic, 
implicând perspective temporale multiple. Prezentul narativ presupune 
o perspectivă sincronică, în care timpul narării se suprapune cu timpul 
evenimentelor. Prezentul dinamizează naraţiunea, induce cititorului 
impresia participării directe la acţiune. Uneori propune o perspectivă a 
unui trecut care se deschide spre prezentul narării. Imperfectul are o funcţie 
descriptiv‑evocativă, actualizează în imagini artistice o realitate trecută, 
situând‑o într‑o durată nedeterminată și induce o perspectivă subiectivă 
a naratorului. Imperfectul înscrie fiinţa „într‑un continuum temporal 
și într‑un tipar repetabil al existenţei”. Perfectul simplu arată o durată de 
concentrare epică, situând în prim‑planul desfășurării evenimentelor, un 
trecut recent, apropiat timpului narării. Este timpul narativităţii neutre, 
obiective și fără durată. Perfectul compus situează faptele narate într‑un 
trecut încheiat, într‑un timp anterior timpului enunţării. Acest timp separă 
discursul „în secvenţe care fixează într‑o perspectivă de anterioritate ire‑
versibilă încheierea implacabilă a unor procese situate în succesivitate” 
și creează un decupaj în fluxul duratei. Mai mult ca perfectul este utilizat 
în proza tradiţională, marcând prezenţa a două planuri temporale, unul 
secund, al anteriorităţii și un prim‑plan al actualităţii. Viitorul proiectează 
prezentul enunţării într‑o durată imaginară. Rolul principal este crearea 
unei perspective vizionare a unui plan interior sau al unei dorinţe. Pe lângă 
utilizarea particularizată a timpurilor verbale, o marcă stilistică este și folo‑
sirea persoanelor gramaticale. Această alegere nu e doar o selecţie formală, 
ci o opţiune stilistică. Astfel, persoana I aduce un caracter subiectiv, o notă 
personală textului, fiind întâlnită mai ales în naraţiunea homodiegetică, 
având rolul de a oferi verosimilitate. Persoana a II‑a imprimă textului un 
caracter dinamic, datorită dialogului în care e folosită, iar persoana a III‑a 
întâlnită în naraţiunea heterodiegetică, presupune distanţarea naratorului 
de lumea diegezei.

Îmbinarea interpretării particularităţilor lingvistice cu cele stilistice 
apare ca o necesitate, deoarece limba funcţionează ca un sistem, de unde 
rezultă complexitatea acesteia. O astfel de abordare a textului în școală 
duce la receptarea operei în integralitatea semnificaţiilor ei, permiţând 



97Aspecte stilistice ale textului narativ  |

elevilor formarea unor deprinderi complexe de interpretare a textului. 
Discutarea semnificaţiilor unui text nu trebuie să se transforme în cău‑
tare exagerată a unor sensuri, fragmentând inutil opera, deoarece se pierde 
valoarea intrinsecă a operei. Interpretarea e necesară pentru evidenţierea 
emoţiei artistice, nu pentru estomparea ei, ducând spre perceperea operei 
în relaţie cu celelalte opere artistice. 

Particularităţile compoziţiei fiecărui text literar provin din combina‑
rea elementelor esenţiale ale situaţiei narative: naratorul, perspectiva din 
care se face povestirea, perspectiva temporală, ordinea narativă. Secvenţele 
narative se înlănţuie, se succed firesc, dar sunt întrerupte adesea de golurile 
narative, cum le numește Nicolae Manolescu. Aceste goluri sunt, de fapt, 
secvenţe descriptive, de tipul tabloului sau portretului, care au rolul de 
a fixa repere spaţio‑temporale, de a schiţa detaliile morale sau fizice ale 
personajelor sau de a crea o pauză în desfășurarea evenimentelor pentru 
a pregăti un moment‑cheie în derularea ulterioară a evenimentelor. Dacă 
pauzele descriptive suspendă developarea evenimentelor, încetinind rit‑
mul acţiunii, secvenţele narative sau dialogate impun un ritm mai alert al 
narării. 

Titlul și tema unui text literar devin piste interpretative ale operei. 
De cele mai multe ori, un titlu poate oferi deja o cheie interpretativă a 
textului. Fie un toponim, fie personajul eponim al textului, ori o metaforă, 
titlul va deschide și o legătură intrinsecă cu opera literară, purtând diverse 
semnificaţii: reliefează momentul esenţial al subiectului operei literare, 
conturează personajul‑cheie; subliniază atmosfera predominantă a textu‑
lui; înglobează semnificaţia întregii opere. 

Tema organizează şi centrează totalitatea elementelor unei opere în 
funcţie de concepţia, perspectiva, opinia creatorului faţă de fragmentul de 
realitate reprezentat. Tematică socială, psihologică, tematica naturii sunt 
des întâlnite în textele epice studiate, oferind astfel și o gamă variată de 
procedee artistice, dezvăluite de modalităţi subiective de concepere a tex‑
tului în funcţie de reacţia specifică a scriitorului la lumea exterioară, pe 
care o investighează, intră în comunicare cu ea, situând‑o în universul lui 
personal. 

Într‑un text literar cult, registrul stilistic se caracterizează prin apli‑
carea normelor literare, prin interferenţa nivelurilor lexical – fonetic 
– sintactic într‑o simbioză care va purta, pe lângă elementele generale ale 
unui text literar și nota specifică a autorului care poate căpăta accente 



populare, orale sau publicistic‑administrative, în funcţie de opţiunile scrii‑
torului. Nivelul lexical se poate caracteriza prin diversitate sinonimică, prin 
valorificarea posibilităţilor multiple de semnificare, prin conceptualizare a 
termenilor. Nivelul sintactic cuprinde o frază elaborată, o structurare rigu‑
roasă a textului cu scopul relevanţei semnului lingvistic, iar nivelul stilistic 
este original, cu o diversitate stilistică, cu tropi de gândire sub acţiunea 
unui principiu metaforic.

Sensul textului nu este niciodată complet, el se descoperă la fiecare 
întâlnire cu lectorul şi depinde de experienţa şi cultura fiecăruia. Încercarea 
de a descifra tainele artistice ale uni text trebuie să se înscrie în ceea ce 
cuprindea, ca esenţă a miraculosului, poetul Lucian Blaga prin câteva ver‑
suri ale binecunoscutei arte poetice: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii/ 
și nu ucid/ cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc/ în calea mea...
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