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DISCOURS LITTÉRAIRE – AU-DELÀ DES STRATÉGIES
DIDACTIQUES
RÉSUMÉ: La littérature roumaine vise à développer l’intérêt des élèves
pour la lecture de textes littéraires, à façonner leur goût esthétique, à
réaliser un horizon culturel composé du plus grand nombre possible de
connaissances. La formation aux compétences implique de placer l’élève
au centre de l’activité pédagogique et implique à la fois une compétence
en communication et une compétence culturelle de l’élève. Dans les
classes du secondaire, les élèves prennent de plus en plus conscience des
spécificités de la littérature, de l’influence et du charme qu’ils peuvent
exercer sur le lecteur.
MOTS CLÉS: goût esthétique, les textes littéraires, l’activité pédagogique,
le lecteur, compétences.

Textul literar transfigurează realitatea, pe care o modelează prin inter‑
mediul imaginilor artistice, al limbajului pe care îl combină şi îl modifică
pentru a transmite ideea poetică şi pentru a emoţiona lectorul inocent,
eficient sau competent. La nivel stilistic, receptarea acestui tip de text
înseamnă descifrarea operei din perspectivă lingvistică şi artistică, înţele‑
gerea cuvântului şi a formelor sale, ilustrarea imaginarului poetic. Analiza
stilistică se focalizează asupra elementelor esenţiale sub raportul expresi‑
vităţii poetice a cuvintelor ce capătă culoare, sunet, consistenţă, contur,
existenţă.
Se cunosc speciile literare ale genului liric (oda, imnul, elegia, medi‑
taţia, satira, pastelul), dar şi cele cu formă fixă (rondelul, sonetul, gazelul,
glosa), ce propun în textele de tip monologic o intensificare a funcţiei
poetice sau a celei emotive. Prin discursul liric, reprezentările, ideile,
concepţiile, trăirile lăuntrice se comunică direct. Procedeele expresive
evoluează de la un strigăt emoţional la utilizarea diferitelor tipuri de ima‑
gini, figuri de stil, de metrică, de rimă, ritm şi la organizarea diverselor
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forme de poezie. Un concept operaţional specific genului liric este arta
poetică, ce exprimă mesajul-program al unui artist, crezul său despre cre‑
aţie, devenind o specie a liricii filosofice, care transfigurează în imagini
poetice principiile estetice ale poetului, viziunea proprie despre sursele şi
actul creaţiei, despre funcţia ei cognitivă, despre menirea şi destinul artei,
dar şi al creatorului.
Ca specie a genului liric, oda este adresată unei divinităţi sau unei
persoane cu virtuţi de învingător, având un conţinut sobru, laudativ şi
exprimând astfel o stare de jubilaţie spirituală, un elan admirativ pentru o
idee, o fiinţă umană, un eveniment. În lirica românească, oda a fost culti‑
vată de preromantici şi romantici (Grigore Alexandrescu, Mihai Eminescu)
şi nu se poate asocia cu muzica, precum imnul iar incipitul poate fi o invo‑
caţie. Strâns legat de spaţiul religios, la început o invocaţie mistică adresată
unei divinităţi, imnul conţine şi elemente profane, fiind un cântec de slavă
consacrat unei personalităţi exemplare sau unui eveniment istoric, care
se poate asocia cu muzica (imnurile naţionale). În cadrul elegiei, eul liric
este copleşit de tristeţe, deznădejde, disperare şi melancolie în legătură cu
dragostea, moartea, condiţia umană, singurătatea, imposibilitatea atinge‑
rii absolutului. Aici rezonează tonalitatea gravă, un permanent lamento,
deplângerea continuă a unei neputinţe a eului liric, la care au fost receptivi
romanticii.
Lirismul se ridică la un nivel de contemplaţie intelectuală prin
meditaţie, o altă specie a genului liric ce ţine de un aspect filosofic, de
problematizarea unei stări şi de contemplarea acesteia, printr-un limbaj
abstract, prin imagini aparţinând cosmicului. Satira se remarcă prin carac‑
terul critic şi presupune un obiect al demistificării, în care se condamnă cu
vehemenţă fenomene negative ale societăţii sau vicii umane, cu scopul de a
apăra valori şi principii morale. Această formă lirică presupune o tonalitate
agresivă, susţinută de ironie, comic, grotesc și chiar de un limbaj licenţios,
un stil pamfletar. Pastelul denumeşte mai întâi o pictură realizată cu aju‑
torul unor creioane moi, apoi o poezie descriptivă, în care se conturează
un tablou din natură într-o viziune relativ obiectivă, clasică. Starea interi‑
oară este descrisă din perspectiva naturii iar peisajul nu este niciodată pur
descriptiv, ci devine un prilej pentru întoarcerea către interioritate, pe un
ton meditativ.
Viaţa rustică, naiv sentimentală este obiectul idilei, poemul de dragoste
în genul bucolic iar egloga este o specie de poezie pastorală, dramatizată

Discursul literar – dincolo de strategiile didactice

|

117

prin dialog. Din sfera literaturii religioase apare psalmul, acel cântec cu un
caracter de rugăciune şi de odă sacră, ce devine în lirica modernă meditaţie
filosofică asupra raportului dintre om şi divinitate, asupra condiţiei umane,
exprimând îndoielile şi neliniştile insului modern. Cântecul popular ele‑
giac şi creaţiile culte în tipar prozodic folcloric denumesc doina, specie a
genului liric cu etimologie controversată.
Poeziile cu formă fixă reprezintă respectarea unui canon formal, cu
variaţii la nivelul conţinutului, în funcţie de tematica abordată de către
scriitor. Fiecare poezie de acest tip e valorificată la început de o anume
perioadă literară iar mai târziu e preluată doar ca structură formală, cu
un conţinut bogat în elemente aparţinând altor curente literare: sonetul, rondelul, gazelul, glosa. Fiind o poezie cu formă fixă, alcătuită din
patru strofe, două catrene şi două terţete, versurile sonetului au o măsură
variabilă, rimele catrenelor sunt dispuse îmbrăţişat iar ale terţetelor sunt
încrucişate sau îmbrăţişate şi versul ultim se constituie ca o concluzie,
exprimând o idee generală, o sentinţă.
Deşi la început, denumea un cântec şi un dans, de aici structura muzi‑
cală ce îi determină forma metrică, rondelul nu este din acest punct de
vedere decât o variantă condensată a baladei, limitată la două rime, având
ca trăsături specifice virtuozitatea formală, dexteritatea şi muzicalitatea.
Gazelul este de origine arabă, alcătuit din distihuri, în care primul distih
rimează iar următoarele îşi obţin plasticitatea prin repetare, fiind dedicat
amorului şi vinului. Cea mai complexă dintre poeziile cu formă fixă cu un
conţinut filosofic este glosa, care aparţine poeziei de tip gnomic, bazată pe
formulări aforistice, fiind strâns legată de problemele existenţiale.
Calitatea primordială, esenţial-artistică a poeziei este aceea de a
devoala viaţa interioară, de a descoperi pasiunile lăuntrice ale sufletului,
patimile fiinţei umane, ideile înalte ale omenirii şi destinul acesteia, cursul
lumii şi măreţia universului.
Poezia construiește un alt univers, în care elementele individuale tind
spre formarea unui imaginar poetic subordonat autorului, curentului lite‑
rar, conştiinţei poetice, manifestând coerenţă proprie şi substanţă unică:
„Poezia creează un sistem de cuvinte unic nerepetabil, fiecare cuvânt
reprezentând în acelaşi timp şi un obiect şi un semn şi fiind folosit într-un
mod care nu poate fi anticipat de niciun sistem din afara poemului”2.
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Dintre elementele de recurenţă, cele mai cunoscute sunt tema, moti‑
vul şi laitmotivul, ideea poetică, simbolul central. Tema constituie un
aspect general al realităţii ilustrat într-un mod artistic într-o operă literară
(natura, iubirea, moartea, geniul, patriotismul), fiind „o schemă foarte
generală spre care conduc situaţiile şi motivele dintr-o operă”3. Privit ca
element component al unei opere literare, motivul acumulează permanent
sensuri noi în cadrul aceleiaşi opere sau în creaţii diferite, fiind „cea mai
mică particulă a materiei tematice”4. Motivele literare pot deveni laitmotive atunci când sunt repetate cu insistenţă, în mod obsedant, circulând
în spaţii culturale diferite, în genuri şi specii variate, cu semnificaţii dintre
cele mai diverse.
Ideea poetică este un element de o anumită complexitate din com‑
poziţia textului poetic, însemnând concepţia structurală a scriitorului
raportată la tema şi realitatea abordate, atitudinea acestuia. Conceptul de
operă deschisă poate fi inclus în definiţia ideii operei, pentru că trimite la
semnificaţiile profunde ale acesteia care pot fi dezvăluite de către cititor
doar în actul lecturii.
Imaginile artistice pot deveni simboluri printr-un proces de metafo‑
rizare, întrucât simbolul este o figură de semnificaţie care desemnează un
obiect, o persoană, o situaţie, o idee, un sentiment printr-un semn concret.
Simbolul central într-o poezie este cuvântul, care exprimă stări emoţio‑
nale pur umane, dorinţa acută de cunoaştere, evidenţiază relaţiile omului
cu divinitatea şi cu natura, dilemele interiorităţii, reprezentând imaginea,
dar şi ideea ce trebuie transmisă cititorului cu ajutorul mesajului artistic.
Imaginarul poetic impune prezenţa figurilor de stil, procedeele stilistice
specifice stilului artistic şi unui sistem întreg de imagini artistice.
În textul poetic, totul reprezintă o aventură a cuvântului sau a limba‑
jului, aşa cum afirma Jean Burgos în studiul Pentru o poetică a imaginarului,
întrucât imaginea poetică este un semn care ia naştere în mintea creato‑
rului, dar trebuie să rezoneze şi în sufletul cititorului. Cuvântul poetic se
distanţează de limbajul cotidian, devine purtătorul unei alte realităţi, poe‑
ticul fiind „expresia unei realităţi nicicând trăite până atunci, netrimiţând
la nimic anume anterior ei înseşi şi creatoare a unei fiinţe de limbaj ce se
adaugă realităţii şi făureşte un sens”5. Imaginarul poetic organizează rela‑
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ţiile eului creator cu provocările temporalităţii şi ale spaţialităţii: timpul
capătă nenumărate semnificaţii iar spaţiul se poate valida pretutindeni.
Faptele de stil prin care se conturează imaginarul poetic sunt „abateri
expresive, construcţii sugestive, cuvinte şi structuri gramaticale mai puţin
obişnuite în cazul curent”6. Expresivitatea limbajului se obţine şi cu aju‑
torul abaterilor formale sau de conţinut: figuri ale modificărilor formale
ale termenilor înzestraţi cu funcţie poetică (epenteza, metateza, apocopa),
ale modificării ordinii cuvintelor (anacolutul, elipsa, silepsa, repetiţia,
inversiunea, dislocarea), ale modificării sensului (tropii) şi ale modifică‑
rii intonaţiei cu valenţe retorice şi interpretative (invocaţia, exclamaţia,
interogaţia retorică, imprecaţia). Acestora li se adaugă metaplasmele
(figuri stilistice de la nivelul cuvântului), metataxele (de la nivelul fra‑
zei), metasememele (la nivel semantic, de conţinut, de sens al expresiei)
şi metalogismele (ce afectează logica frazei).
Modalităţile de realizare a discursului poetic este monologul, prin
intermediul căruia se realizează un alt tip de cunoaştere şi un alt gen de
comunicare. Între cuvânt şi imaginea artistică se stabileşte o certă reci‑
procitate: imaginea se creează prin cuvânt iar cuvântul conţine o imagine.
Poezia traduce o armonie a sensibilităţii, a emoţiilor estetice, o simbioză
între formă şi fond, între cuvânt şi imagine, între trăire şi manifestare a
acesteia.
Stratul sonor se referă la organizarea sunetelor în cadrul cuvintelor şi
al frazelor, contribuind în mod evident la efectul estetic al operei literare.
Sunetele pot fi privite în sine, vorbind astfel de eufonie, dar pot intra în
relaţii cu alte sunete (metrul, rima). Studierea ritmului, a rimei, a struc‑
turilor strofice şi a metricii poeziei sunt importante pentru domeniul
poeticii. Metrica studiază îndeosebi măsura silabelor, alternanţa, accen‑
tul, cantitatea sunetelor, pe când tehnicile prozodice se modifică odată cu
sensibilitatea şi imaginarul artistic.
Structura prozodică a textului liric se compune din vers, strofă, rimă
şi ritm, care se convertesc în fapte de stil prin participarea la creionarea
imaginii şi a ideii poetice. Rândul dintr-o poezie, marcat printr-o unitate
semantică şi o pauză finală este versul, ce diferenţiază poezia de proză
din punct de vedere formal, conferindu-i muzicalitate, cadenţă şi un ritm
aparte. Realizând o tipologie a versurilor, după structura finală a acestora,
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există versuri catalectice şi acatalectice iar după principiile de construc‑
ţie, întâlnim alexandrinul, hexametrul, versul alb şi cel liber, decasilabul,
endecasilabul, versul safic.
Numărul silabelor unui vers formează măsura acestuia, care poate
varia şi împreună cu tipul de ritm constituie formele principale ale versifi‑
caţiei. Celelalte elemente ale structurii prozodice sunt strofa (grupare de
versuri cu înţeles unitar), rima (potrivirea versurilor în silabele lor finale,
începând cu ultima silabă accentuată) şi ritmul (succesiunea regulată a
silabelor accentuate şi neaccentuate dintr-un vers). Preferată de clasici,
deoarece modernii tind spre o lipsă a muzicalităţii limbajului, eufonia pre‑
supune două procedee: asonanţa şi aliteraţia.
Textul poetic izvorăşte din jocul cuvintelor şi al măştilor eului creator,
din versurile dispuse magic la nivel formal şi al conţinutului, din sonori‑
tăţile limbajului, care devine treptat oglinda prin care se reflectă trăirile
fiinţei şi sentimentele cele mai înflăcărate. Ieşire din profan şi intrare în
sacru, discursul liric topeşte realitatea şi simţămintele, le transfigurează
artistic şi ordonează imaginile, simbolurile, toate elementele textului spre
un imaginar anume. Poezia rămâne o stare de spirit, o trăire adâncă, într-o
viziune poetică originală, depăşind logica şi regulile prozodice rigide.
Poezia devine un instrument de cunoaştere, funcţia ei primordială
fiind de „discurs despre fiinţa principiu”7, prin care se reflectă formele
exterioare ale lumii. Dar Baudelaire atribuie conceptului de modernitate,
pe care îl promovează cu privire la simbolism, sensul de „aspiraţie spre
infinit”8, întrucât vede în poezie o materie de cunoaştere, absoluta irealitate. Dintr-o dorinţă acerbă de atingere a substanţialităţii şi a esenţialităţii,
simboliştii vor să cunoască ascunsul, să cucerească nevăzutul, ceea ce se
află dincolo de fenomenal. Discursul poetic se înnoieşte, prin sugestie,
aluzie şi nuanţă, pentru a oferi alte sensuri planului de adâncime a realită‑
ţii, deoarece João Lúcio credea că marea descoperire a simboliştilor a fost
„figura pură, ascunsă, interioară a lucrurilor şi a lumii”9.
Poezia devine treptat un mesager al idealurilor colectivităţii, nu mai
are doar un rol confesiv iar în virtutea unei răspunderi, scriitorii devin
promotorii noului, având conştiinţa realului care produce dezamăgire şi
suferinţă, a idealului care îi situează în zone înalte. Textele literar-artistice
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se transformă în mijloace în vederea formării elevilor ca lectori avizaţi, a
cultivării receptivităţii lor literare, prin abandonarea surplusului de infor‑
maţii de ordin istoric-literar, bibliografic, social etc. În receptarea sau
producerea unui text literar, elevii trebuie să capete anumite competenţe.
Este de domeniul evidenţei faptul că elevii trebuie puşi mereu în contact
direct cu operele literare pentru stimularea sensibilităţii lor, prin renun‑
ţarea la obiceiul de a transmite observaţiile criticilor cu privire la operele
în cauză.
Este de dorit ca profesorul să nu se limiteze la a fi doar un emiţător de
informaţii istorico-literare sau critice, ci să se transforme într-un îndru‑
mător care să-i facă pe elevi să înţeleagă limbajul literar. Tot el are dificila
obligaţie de a supraveghea la formarea şi consolidarea deprinderilor ele‑
vilor de a citi expresiv, de a-şi exprima într-un mod argumentat impresiile
de lectură, de a-şi însuşi un limbaj critic adecvat, de a le asigura un orizont
cultural. Dintr-o altă perspectivă, literatura stimulează şi dezvoltă capaci‑
tatea elevului de a fi creativ, de a argumenta un anumit punct de vedere.
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