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RÉSUmÉ: L’article présente la manière dont les textes de I.L. Caragiale 
peuvent être étudiés du point de vue de l’opéra épique pour acquérir les 
notions de théorie littéraire. Leur réception comporte plusieurs étapes, 
depuis la présentation du texte (à travers la lecture initiale) jusqu’à 
l’interprétation extensive par quelques méthodes du commentaire lit‑
téraire. Ainsi, les œuvres épiques de ce sont une source thématique 
importante, activant la sensibilité et la réceptivité des étudiants.
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În clasele gimnaziale, preocuparea pentru studierea autorilor canonici, 
reprezentați de texte emblematice pentru literatura română este esențială. 
De aceea, Caragiale ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește preponderența 
textelor sale în cadrul celorlalte texte literare propuse de programă, studi‑
ate în clasele V‑VIII.

Textele caragialiene selectate sunt considerate, de asemenea, suport 
pentru însuşirea unor noţiuni fundamentale de teorie literară precum: 
schiţa, opera epică, nuvela, comedia, opera dramatică. Interesul elevilor de 
gimnaziu pentru textul epic este o realitate. Acest aspect se poate explica 
plecând de la următoarele aspecte motivante pe care le oferă:

a. bucuria de a cunoaşte, de a descoperi noi teritorii prin călătoria 
imaginară ce prelungeşte şi întregeşte experienţa limitată pe care o permite 
realul; 

b. dorința de a afla adevăruri cunoscute sau abia întrezărite, de a găsi 
transpuse în cuvinte gânduri sau sentimente;

c. interesul de a găsi corelații cu lumea exterioară sau de a întrezări 
soluţii prin consultarea altor opinii etc.

Epicul le este mai accesibil preadolescenţilor decât liricul, exercitându‑
şi forţa modelatoare asupra acestora prin conținutul antrenant. Textul epic 
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le e mai la îndemână datorită familiarităţii lor cu lumea acţiunii, reprezen‑
tând un mijloc de a mări această particularitate, de a o aprofunda, de a o 
reconstrui, întrucât „conţine modele de articulare semnificată a evenimen‑
telor, tipare din perspectiva cărora putem înţelege şi judeca lumea reală” 
(Alina Pamfil) I. L. Caragiale, îndeosebi prozatorul, este printre primii men‑
tori ai lecturii copiilor. Generaţii de elevi învaţă „să citească” literatură în 
paginile cu întâmplări hazlii din Vizită… sau D-l Goe… şi să descopere 
fascinantul univers comic din texte ca: Bacalaureat, Bubico, Două loturi, O 
scrisoare pierdută, opere literare mai aproape de zona de lectură a elevilor. 

Studiul operelor sau al fragmentelor recomandate de programe şi 
incluse în manualele şcolare alternative diferă în funcţie de obiectivele 
urmărite şi de structura lor. Receptarea acestora implică mai multe trepte, 
de la prezentarea textului (prin lectura iniţială), până la interpretarea amplă 
prin câteva procedee ale comentariului literar. La clasă folosim lecţiile de 
receptare – învăţare pe teme, în unităţi de timp variabile, pe parcursul 
studierii unui text, realizându‑se un complex circuit al învăţării: însuşirea 
de noi cunoştinţe, consolidarea şi sistematizarea, formarea de priceperi şi 
deprinderi, exersarea creativităţii, evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor.

La clasa a V‑a, schiţa Vizită… este aleasă pentru studierea concep‑
tului teoretic de dialog ca mod de expunere și pentru familiarizarea cu 
noțiunea de schiță. Înainte de contactul elevilor cu textul, echivalent cu 
o receptare, există, după părerea didacticienilor, o etapă de pregătire a 
elevilor pentru contactul direct cu textul, materializată în „convorbirea 
pregătitoare”, „conversaţia lejeră”, ce facilitează apropierea de text şi tre‑
zirea curiozităţii elevilor. Întrucât prima întâlnire a elevilor de gimnaziu 
cu scriitorul I. L. Caragiale are loc în clasa a V‑a, prin intermediul textu‑
lui Vizită…, se impune prezentarea unor informaţii sumare despre autor 
(fără a iniţia lecţii despre viaţa si activitatea scriitorului), pentru a facilita 
înțelegerea textului prin contextualizare în epoca și în atmosfera de atunci. 
Profesorul poate realiza o schiţă biografică, cuprinzând câteva informaţii 
privind epoca în care a trăit scriitorul, mediul în care a crescut şi şi‑a des‑
făşurat activitatea, momente importante din viaţa acestuia, câteva teme şi 
titluri mai însemnate din opera sa. Ideal ar fi ca ora să se poată desfășura 
într‑o sală special amenajată sau în cabinetul de limba română, pentru a 
avea acces la mijloacele de învațământ auxiliare care pot veni în sprijinul 
cuvântului cu imagine și sunet.
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Profesorul va familiariza elevii cu informațiile din textul studiat, făcând 
apel și la un alt scriitor care s‑a ocupat de perioada copilăriei, Ion Creangă, 
pe care deja copiii l‑au studiat în clasele primare. Și la I. L. Caragiale apar 
figuri de copii surprinși în situații care stârnesc hazul, iar mai departe, 
discuția introductivă se va orienta către valorificarea experienței de viață a 
copiilor, pentru a stabili eventuale punți de legătură cu universul imaginar 
din schiță. Se poate iniţia un dialog în genul celui de mai jos:

Vă amintiţi vreo întâmplare hazlie de când eraţi mic şi vă vizitau părin‑
ţii prietenilor, insistând să vă arătaţi isteţimea? Ce comportament afişaţi? 
Eraţi cuminţi sau, dimpotrivă, neastâmpăraţi? I‑aţi impresionat vreodată 
pe aceşti prieteni‑musafiri? Cum? Aţi făcut vreo prostioară? Cum reacţi‑
onau părinţii voştri faţă de purtarea voastră, faţă de teribilismul vostru?

În acest fel se activează şi se sensibilizează receptivitatea elevilor. 
Profesorul poate apela şi la metoda „ciorchinelui” pentru a capta atenţia 
elevilor şi a facilita identificarea temei textului. Metodologia receptării pro‑
priu‑zise a textului epic necesită, pe de o parte, concordanţa cu principalele 
puncte de vedere asupra operei literare din critica literară specializată, pe 
de altă parte concordanţa cu principiile didacticii moderne. Citirea expli‑
cativă a textului pe unităţi logice, pe fragmente, identificarea şi explicarea 
cuvintelor şi a expresiilor necunoscute sunt primele activităţi prin care se 
realizează aprofundarea textului. Fiind o operă literară epică, receptarea 
textului Vizită… urmăreşte în continuare stabilirea logicii acţiunii, a tehni‑
cii scriitorului, a tipologiei personajelor, după cum punctează și Constantin 
Parfene. Alcătuirea planului de idei a textului literar reprezintă altă etapă 
a explorării textului. Planul de idei este des întâlnit la clasele gimnaziale. 
Menţionăm că la momentul studierii lecturii Vizită…, elevii claselor a V‑a 
au învăţat deja despre planul simplu şi planul dezvoltat de idei.

Explorarea textului Vizită… poate continua cu evidenţierea modurilor 
de expunere şi a semnificaţiei acestora. (Naraţiunea este un mod de expu‑
nere prin care se prezintă întâmplările din text. Dialogul este un mijloc 
indirect de caracterizare. Dialogul reprezintă şi o sursă a comicului prin 
contrastul dintre ceea ce declară şi ceea ce gândesc personajele). Despre 
dialog, ca şi despre povestire sau despre descriere, elevii au învăţat şi în 
ciclul primar. Acum cunoştinţele se reiau şi se aprofundează. În clasa a 
V‑a ei trebuie să fie capabili să identifice aceste moduri de expunere, să 
precizeze semnificaţia lor (să conştientizeze faptul ca dialogul oferă per‑
sonajelor posibilitatea de a se prezenta singure prin ceea ce spun şi prin 
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felul în care spun, cu alte cuvinte să intuiască în acest mod de expunere un 
mijloc indirect de caracterizare a personajelor). Considerăm că altă etapă 
a receptării textului epic este reprezentată de realizarea distincţiilor autor 
/narator; cu alte cuvinte trebuie trasată o linie de demarcaţie între text şi 
spaţiul din afara textului, în care se află realitatea pe care opera o recreează. 
Autorul este cel care a scris efectiv opera, care a existat în mod real, sper 
deosebire de narator, care e doar o voce fictivă, aleasă de autor să exprime 
trăiri, sentimente, atitudini.

O alta specie epică studiată în gimnaziu, aparținând lui Caragiale, este 
nuvela Două loturi, prezentă în manualele de clasa a VII‑a. Chiar din prima 
oră profesorul va oferi planul studierii acestei opere:

I. Lectura expresivă /Lectura pe roluri
II. Citirea explicativă. Prezentarea acţiunii, a subiectului.
III. Rezumatul naraţiunii
IV Caracterizarea personajelor
V. Interpretarea textului (Teme de reflecţie)
VI. Două loturi – nuvelă
După lectura model (urmată chiar de vizionarea filmului) se verifică 

înţelegerea textului prin exerciţii ce vizează problematica acestuia, aspec‑
tele esenţiale ale conţinutului.

Exemple:
a) chestionare focalizate pe conţinut:
– Cum se numeşte lectura citită? 
– Când şi unde se petrec întâmplările?
– La ce persoană sunt povestite întâmplările?
b) exerciţii de completare a spaţiilor albe:
Lefter Popescu joacă la loterie cu bani de la căpitanul Pandele.
Profesorul propune în continuare alte sarcini pentru a valorifica reac‑

ţia emoţională faţă de text:
– Ce emoţii v‑a produs deznodământul textului? Alegeţi din seria 

dată: bucurie, amărăciune, consternare, fericire, dezamăgire, indiferenţă, 
mirare, compasiune. Justificaţi‑vă alegerea. Pentru identificarea temei lec‑
turii se folosesc întrebări de tipul: Ce tratează textul?

R: înfăţişează viaţa micilor funcţionari care doresc să‑şi depăşească 
condiţia socială umilă. (Se argumentează cu citate din text).

Pentru descoperirea motivelor textului se poate folosi următoarea 
cerinţă: 
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– Precizaţi unul dintre elementele prin care se realizează tema (opo‑
ziţia noroc – ghinion). 

R: opoziţia noroc – ghinion;
Aprofundarea textului se realizează prin următoarele activităţi: 

citirea explicativă a textului pe unităţi logice, pe fragmente; identifica‑
rea şi explicarea cuvintelor şi a expresiilor necunoscute. Ca de obicei, 
sunt vizate neologismele, expresiile şi locuţiunile populare, elementele 
de jargon (ale diferitelor medii investigate: funcţionărime, chivuţe) şi 
identificarea efectelor lor stilistice. Argumentarea apartenenței la genul 
epic a acestui text este un al obiectiv care trebuie atins, înainte de a rea‑
liza argumentarea apartenenței la specia nuvelă. Opera epică transmite 
INDIRECT o impresie asupra realităţii prin intermediul acțiunii, al per‑
sonajelor, al naratorului.

În clasa a VII‑a elevii îşi însuşesc noţiunea de nuvelă. Din punct de 
vedere metodologic se foloseşte învăţarea prin descoperire şi conversaţia 
euristică. Plecând de la trăsăturile epice ale textului, elevii le vor descoperi 
și pe cele proprii speciei nuvelă, urmând ca împreună cu profesorul să le 
sintetizeze în următoarea schemă:

Caracteristici:
– Prezintă toate trăsăturile importante ale genului epic: existenţa unui 

narator, acţiune, conflict, subiect, personaje.
– Naratorul poate fi unul dintre personajele operei. Chiar în această 

situaţie, el este obiectiv, detaşat de subiect şi de personaje.
– Structura epică este dezvoltată prin naraţiune, dar aceasta se împle‑

teşte cu descrierea, dialogul şi monologul interior.
– Operă literară mai amplă decât schiţa, dar mai redusă decât romanul.
– Cuprinde mai multe episoade legate între ele printr‑un singur fir 

narativ şi are de obicei un singur conflict, concentrat în jurul personajului 
principal.

– Desfăşurarea acţiunii este de obicei cronologică, dar ea poate acoperi 
perioade mari de timp şi poate înregistra schimbări de decor.

– Personaje mai numeroase decât în schiţă; pe lângă personajul prin‑
cipal pot apărea personaje secundare şi episodice. 

– Caracterele sunt deja formate. 
– Accent pus pe complexitatea personajului principal, caracterizat 

prin analiză, observaţie, desfăşurare epică, din perspective foarte diferite 
(biografie, mediu ambiant, motivarea reacţiilor psihologice).
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Concluzia firească va fi definiția nuvelei, corolar al discuției despre text 
și trăsăturile acestuia din specia nuvelă. Operă epică în proză, cu acţiune 
mai dezvoltată decât a schiţei, cuprinzând o succesiune de episoade unite 
într‑o acţiune complicată progresiv, la care participă un număr mare de 
personaje complex caracterizate, accentul căzând pe evoluția acestora și nu 
pe acțiune se numește nuvelă. Cunoştinţele despre nuvelă vor fi aplicate pe 
texte noi, profesorul solicitând în momentul evaluării formative argumen‑
tarea apartenenţei textelor date la specia epică nuvelă. Receptarea lecturii 
poate continua cu un grup de sarcini ce se referă la valoarea artistică de 
ansamblu a operei şi la încadrarea ei într‑un sistem de valori estetice.

Caragiale este studiat în fiecare etapă a ciclului gimnazial, opera sa 
fiind fundamentală pentru dezvoltarea capacității de a recepta și comenta 
texte literare, precum și pentru a deschide apetitul pentru lectură, textele 
lui Caragiale oferind o multitudine tematică atractivă pentru elevi. 
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