
N uvelaN uvelaN uvelaN uvela     

    
N uvela este o creaŃie epică în  proză de dim ensiuni m edii cu  un singur fir 

narativ  şi cu  un conflict concentrat la  care iau  parte puŃine personaje cărora li se 

realizează un  portret com plex. 

N uvela ... de ... are trăsături specifice prin  care se deosebeşte de alte specii 

literare ale geniului epic. 

1 . A cA cA cA cŃiunea nuvelei are un singur fir narativiunea nuvelei are un singur fir narativiunea nuvelei are un singur fir narativiunea nuvelei are un singur fir narativ . 

Pentru  că este o creaŃie epică are un  subiect structuratare un  subiect structuratare un  subiect structuratare un  subiect structurat     pe m om entele pe m om entele pe m om entele pe m om entele 

subiectului.subiectului.subiectului.subiectului. 

N uvela are un conflict puternicN uvela are un conflict puternicN uvela are un conflict puternicN uvela are un conflict puternic interiorşi exterior, principal şi secudar. 

A cA cA cA cŃiunea are un ritm  alert, nu se insistiunea are un ritm  alert, nu se insistiunea are un ritm  alert, nu se insistiunea are un ritm  alert, nu se insistă asupra detaliilor. asupra detaliilor. asupra detaliilor. asupra detaliilor.    

2 . Personajul de nuvelă are trăsături specifice prin  care se deosebeşte de alte 

tipuri de personaje; în  nuvelîn  nuvelîn  nuvelîn  nuvelă apare, de obicei, un singur personaj principal. apare, de obicei, un singur personaj principal. apare, de obicei, un singur personaj principal. apare, de obicei, un singur personaj principal. 

În  nuvela  se pune m ai m ult accentul pe carÎn  nuvela  se pune m ai m ult accentul pe carÎn  nuvela  se pune m ai m ult accentul pe carÎn  nuvela  se pune m ai m ult accentul pe caracterizarea personajelor decât pe acterizarea personajelor decât pe acterizarea personajelor decât pe acterizarea personajelor decât pe 

acacacacŃiune.iune.iune.iune.    

P ersonajului de nuvelPersonajului de nuvelPersonajului de nuvelPersonajului de nuvelă    i se realizeazi se realizeazi se realizeazi se realizează un  portret com plex. un portret com plex. un portret com plex. un portret com plex.    

În  realizarea portretului se utilizează m ijloacele caracterizării d irect, sunt 

prezentate de narator, şi indirecte, care reies din: vorbele rostite, d in  faptele sale, 

d in  gândurile lu i, d in  atitudinea celorlalte personaje faŃă de el, d in  descrierea lum ii 

în  care trăieşte şi d in  prezentarea aspectului exterior. 

3 . În  nuvelÎn  nuvelÎn  nuvelÎn  nuvelă m odul de expunere dom inant este nara m odul de expunere dom inant este nara m odul de expunere dom inant este nara m odul de expunere dom inant este naraŃiuneaiuneaiuneaiunea .... A par, de asem enea, 

descrieri,d ialogul şi m onologul. 

4 . F iind  o  F iind  o  F iind  o  F iind  o  creacreacreacreaŃieieieie     literaraliteraraliteraraliterara     şi în  nuveli în  nuveli în  nuveli în  nuvelă sunt utilizate figuri de stil  sunt utilizate figuri de stil  sunt utilizate figuri de stil  sunt utilizate figuri de stil şi procedee i procedee i procedee i procedee 

artistice.artistice.artistice.artistice. 

5 . D intre tehnicile narative aici se foloseşte în lănŃuirea. 

6 . Stilu l acestei nuvele se caracterizează prin  oralitate, realizată prin  m ai m ulte 

m ijloace artistice: cuvinte şi expresii populare, regionalism e, propoziŃii interogative 

şi exclam ative şi d ialoguri(între ... şi ...). 

7 .7 .7 .7 . Ca în  orice creaCa în  orice creaCa în  orice creaCa în  orice creaŃie epicie epicie epicie epică exist exist exist există    şi în  nuveli în  nuveli în  nuveli în  nuvelă un  narator aparent obiectiv . un narator aparent obiectiv . un narator aparent obiectiv . un narator aparent obiectiv .    

Specific acestei nuvele este faptul că naratorul face judecăŃi de valoare(ex:...) 

E ste evidentă în  acelaşi tim p, atitudinea uşor ironică, dar adm irativă faŃă de 

personaje. 

8 . Scrierea  ... de ... este o  nuvelScrierea  ... de ... este o  nuvelScrierea  ... de ... este o  nuvelScrierea  ... de ... este o  nuvelă pentru  c pentru  c pentru  c pentru  că are toate tr are toate tr are toate tr are toate trăssssăturile turile turile turile 

caracteristice acestei specii literarcaracteristice acestei specii literarcaracteristice acestei specii literarcaracteristice acestei specii literară    care aparcare aparcare aparcare aparŃine genului epic în  prozine genului epic în  prozine genului epic în  prozine genului epic în  proză....  


