R om anul
R om anul este o creaŃie epică în proză dem ari dim ensiuni cu o acŃiune
com plicată structurată pe m ai m ulte planuri la care iau parte num eroase
personaje, dintre care unora li se realizează un portret am plu.
R om anul „B altagul” de M ihail Sadoveanu are trăsături specifice prin care se
deosebeşte de alte specii literare.
o A cŃiunea rom anului este com plicată, există m ai m ulte fire narative.
o A par indicii de tim p şi spaŃiu. Întâm plările rom anului se petrec în interval
m are de tim p şi în m ai m ulte locuri.
o Fiindcă este o creaŃie epică are un subiect structurat pe m om entele
subiectului.
o În rom an apar conflicte puternice: principale şi secundare; exterioare şi
interioare.
o A cŃiunea are m ulte detalii.
o Personajele rom anului au trăsături specifice princare se deosebesc de alte
tipuri de personaje.
o E le sunt num eroase.
o D estinul personajului de rom an este utm ărit într-un interval m are de tim p.
o I se realizează un am plu portret fizic şi m oral.
o Personajele sunt tipuri um ane, reprezentative pentru o categorie socioum ană. V itoria e reprezentantă a m untencei aprige, părintele D ănil este preotul
de sat, baba M aranda e vrăjitoarea satului, subprefectul A nastase B alm ez e
reprezentantul autorităŃii adm inistrative.
o Personajul de rom an e prezentat în relaŃie cu alte personaje: atitudinea
V itoria faŃă de G hiorghiŃă uneori aspră, alteori blândă; faŃă de autorităŃi ea
arată o atitudine de neîncredere; faŃă de cucoana M aria arată o um ilinŃă
sim ulată; faŃă de M inodora e autoritară; faŃă de ucigaşi la
începutneştiutoare,iar în final aspră, aprigă, neiertătoare.
o R om anul oferă o im agine am plă asupra lum ii, pe care o înfăŃişează în
întreaga ei com plexitate. Se înfăŃişează locuri, oam eni, îndeletnicirile lor,

obiceiurile, tradiŃiile, m entalităŃile(m odul de a privi viaŃa şi lum ea), atitudinile.
D in acest punct de vedere „B altagul” poate fi considerat: rom an
m onografic(pentru că prezintă din toate punctele de vedere viaŃa şi obiceiurile
m untenilor), rom an al fam iliei, rom an m itic(pentru că preia m ituri din literatura
rom ână, „M ioriŃa”, şi literatura universală, Isis şi O siris), rom an iniŃiatic,
rom an de dragoste,rom an poliŃist.
o M odurile de expunere utilizate. In acest rom an se utilizează toate m odurile
de expunere.
o Stilul indirect liber: autorul preia elem ente din vorbirea personajelor ca şi
când ar face parte din aceeaşi lum ecu ele; se accentuează astfel im presia de
autenticitate. A par num eroase regionalism e, cuvinte şi expresii populare.
o Lim bajul lui Sadoveanu este un lim baj poetic, uşor arhaizant. A par
num eroase figuride stil şi procedee artistice.

Caracterizarea personajului de rom an

1. Situarea în operă.
Personajul principal al rom anului... este...
2. Cine e şi ce face?
V itoria este…
3. D e ce e personaj de rom an?
4. M ijloace de caracterizare
5. Trăsături argum entate prin povestire:
o portretul fizic: „ochii căprii în care se răsfrânge lum ina căstani a părului”,
are „gene lungi răsfrânte încîrligaşe”, „ochi aprigi”, m ai poartă urm ele unei
frum useŃe trecute, e îm brăcată ca o nevastă de oier bogat, pe sub cojoace are
sum ăieş, poartă ciubote şi „casâncă de m ătase”. ÎnfăŃişarea ei dem onstrează o
frum useŃe neobişnuită.
Se insistă în m od deosebit asupra portretului m oral.
o portretul m oral:
-este pricepută şi harnică, are spirit practic şi gospodăresc pentru că ştie să-şi
organizeze treburile;
-dragostea şi grija o determ ină să plece la drum ;
-este o fem eie puternică, aprigă are o voinŃă de fier;
-nu se lasă înspăim ântată nici de oam eni, nici de natură;
-ştie să-şi educe copiii;
-trăieşte într-o lum e patriarhală căreia îi păstrează cu străşnicie tradiŃiile şi
obiceiurile;
-este prevăzătoare;
-deşi neum blată în lum e ştie să vândă fără să se lase înşelată;
-credincioasă şi superstiŃioasă pentru că ea se conduce după nişte sem ne;
-rem iniscenŃe ale unor credinŃe şi practici păgâne, precreştine;
-îndrum ătorii îi sunt Sfânta A na, D um nezeu şi N echifor Lipan;
-are putere de convingere, este iscusită, ştie să afle de la cei pe carei întâlneşte
ceea ce trebuie;
-e şireată şi vicleană,ştie să-i folosească pe oam eni, este o bună cunoscătoare a
sufletului om enesc; atunci când e nevoie face pe neştiutoarea; ştie să se

adapteze la orice situaŃie; îşi gândeşte bine faptele, nu reacŃionează pripit, are
răbdare;
-e o fire introvertită tot ceea ce are în suflet răm âne pentru ea;
-gândeşte lim pede, nu-şi pierde nici o dată luciditatea deşi durerea ei e cum plită,
e neobosită şi necruŃătoare în descoperirea vinovaŃilor, faŃă de ei dovedeşte
chiar o anum ită cruzim e;
-are spirit justiŃiar, doreşte înfăptuirea dreptăŃii;
-are putere să iasă dintr-o lum e cunoscută şi să intre în alta, necunoscută;
-este plină de gânduri, de patim ă şi de durere; „se desfăcuse de lum e şi intrase
direct în sine”;
-„îşi înăbuşea o înŃepătură duşm ănoasă”;
-are spirit de analiză;
-„avea într-ânsa o putere şi o taină pe care Lipan nu era în stare să le dezlege.
V enea la dânsa ca la pacea bună.”
-are „ochii întunecoşi”;
-are un puternic sentim ent al datoriei şi al responsabilităŃii faŃă de N echifor
Lipan;
-are o puternică viaŃă interioară;
6. M odurile de expunere utilizate în realizarea portretului.
7. Figurile de stil şi procedeele artistice.
8. M ijloacele expresive ale lim bii.
9. A precieri critice despre personaj.

