
E X P E R I E N ł E  

PERSPECTIVE 

68

27

A. Citeşte explicaŃiile din dreptul fiecărui tip de 
focalizare. Asociază fiecare cifră literei pentru 
care explicaŃia este corectă.  
 
Focalizare 
zero (neutră) 
(A) 

• naratorul restrânge acum 
informaŃia la punctul de vedere 
al unui actor (focalizare internă 
fixă) sau al mai multor actori 
(focalizare internă variabilă).(1) 

Focalizare 
externă (B) 

• naratorul nu adoptă un 
punct de vedere anume şi oferă 
cititorului informaŃii complete. 
Amândoi sunt omniscienŃi; ei 
ştiu mai mult decât orice actor 
al diegezei. (2) 

Focalizare 
internă (C) 

• actorii nu sunt văzuŃi decât 
din exterior, fără a se permite 
accesul la gândurile lor, ca la 
teatru, cititorul-spectator ştie 
mai puŃin decât actorii-
personaje. În această formă de 
viziune „din exterior”, nu are 
prioritate nici un punct de 
vedere. (3) 

 
B. Citeşte cu atenŃie textele de mai jos.  
a. „Satul a rămas înapoi acelaşi, parcă nimic nu 
s-ar fi schimbat. CâŃiva oameni s-au stins, alŃii 
le-au luat locul. Peste zvârcolirile vieŃii, vremea 
vine nepăsătoare, ştergând toate urmele. 
SuferinŃele, patimile, năzuinŃele, mari sau mici, 
se pierd într-o taină dureros de necuprinsă, ca 
nişte tremurări plăpânde într-un uragan uriaş. 
[...] 
Drumul trece prin JidoviŃa, pe podul de lemn, 
acoperit, de peste Someş, şi pe urmă se pierde 
în şoseaua cea mare şi fără început...” Liviu 
Rebreanu, Ion 
 
b. „Am tuşit, mi-am dres glasul şi puŃin 
emoŃionat, cu mâna în care Ńineam carneŃelul 
tremurând un pic, am început să citesc rar, 
foarte rar cuvintele scoase de sub pământ: 
«Sigur, tu înŃelegi, ar trebui acum să-ncerc să 
scriu altceva, o nuvelă morocănoasă, o povestire 
şoptită, dramatică sau...»” Ioan Groşan, Insula 
 
Primul fragment reprezintă finalul romanului 
Ion  de Liviu Rebreanu. Fragmentul A. este 
finalul textului Insula de Ioan Groşan. Alege 
enunŃurile corecte pentru textul a. şi, respectiv,  
pentru textul b.  
 
1. perspectivă narativă internă („împreună cu”) 

2. naraŃiune la persoana a III-a  
3. perspectivă narativă: externă („dindărăt”) 
4. narator omniscient, heterodiegetic 
5. narator actor, homodiegetic 
6. naraŃiunea la persoana I 
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EVALUAREA LECTURII 
TEXTULUI NARATIV 

Georgiana Epureanu 

 
I. NaraŃiunea: coduri şi sensuri 
În plan teoretic, textul narativ se 
individualizează prin câteva particularităŃi 
cunoscute de toată lumea: existenŃa unui 
narator, situaŃia narată, organizată în momente 
ale subiectului, acŃiunea personajelor, timpul şi 
spaŃiul evenimentelor. Narativul se defineşte 
prin înlănŃuirea episoadelor în timp şi spaŃiu, 
prin acŃiuni ale personajelor organizate în 
secvenŃe semnificative. Axa timp-spaŃiu se 
ramifică pe coordonatele constituite de relaŃia 
intrigă-deznodământ. De multe ori, naraŃiunea 
este înŃeleasă în relaŃie de sinonimie cu povestirea. 
Cu toate acestea, textul narativ reprezintă un tip 
de text generic, ce reuneşte mai multe specii 
literare narative: schiŃa, povestirea, nuvela, 
romanul, epopeea ş.a. 
În plan semantic, naraŃiunea este, probabil, cea 
mai apropiată de sintaxa experienŃei şi trăirii 
vieŃii, prin organizarea de fiecare dată a 
„întâmplării” narate într-un mod subiectiv, unic. 
Un text narativ va reconstitui, cu mijloacele 
stilistice specifice, intervenŃia elementului 
perturbator al echilibrului, rearanjarea sensurilor 
sau deznodământul surprinzător.  
Credem că, dincolo de pragmatica textului, de 
orientarea studiului textului narativ înspre 
recunoaşterea elementelor sale componente, 
este necesară o reevaluare a înŃelegerii 
narativului prin prisma valenŃelor sale expresive. 
Una dintre competenŃele specifice din Programa 
de limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, 
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ciclul inferior al liceului, presupune 
„identificarea elementelor specifice din structura 
unor tipuri textuale studiate”, dar şi „aplicarea 
conceptelor de specialitate în analiza şi 
discutarea textelor literare studiate”. Cu toate 
acestea, valorile şi atitudinile propuse tot în 
aceeaşi programă nu pot fi atinse prin simplul 
studiu al gramaticii textului literar. De aceea, în 
abordarea textului narativ, dincolo de 
elementele strict teoretice, operaŃionale şi 
absolut necesare de altfel, se cuvine să plusăm 
pe aspectele care Ńin de semantica textului. În 
naraŃiune, la modul general, se comprimă 
nivelul realităŃii şi planul ficŃiunii, într-o manieră 
care permite întâlnirea tânărului cu experienŃe 
decisive de viaŃă. Totodată, accentul pus în 
ultimul timp pe tehnicile argumentării denotă 
preocuparea actuală pentru găsirea de soluŃii 
creative în orice situaŃie, care înseamnă 
adâncirea experienŃei de viaŃă şi prin lectură. 
Narativul devine sinonim cu „întâmplarea”, iar 
„întâmplarea” presupune întotdeauna o situaŃie 
exemplară de viaŃă.  

 
II. Scenariu didactic 
Propunem, în continuare, o activitate care s-ar 
putea desfăşura, de exemplu, la clasa a X-a. În 
manualul de limba română pentru clasa a X-a al 
Editurii Humanitas (2007), tema este încadrată 
în domeniul vast al comunicării, ceea ce înseamnă 
că nu se pot forma într-o singură lecŃie de 
factură teoretică abilităŃile de recunoaştere şi 
operare pe textul narativ. De altfel, exerciŃiile 
propuse de autori fac numeroase trimiteri la 
textele studiate.  
SchiŃa activităŃii pe care o reconstituim în 
continuare presupune două etape distincte:  
A. Lectura textului narativ 
B. Evaluarea lecturii textului narativ 
Autorii manualului menŃionat mai sus 
formulează, ca punct de plecare, întrebarea: 
Cum citesc texte narative? „Cum citesc” se 
corelează automat cu întrebarea „cum evaluez 
lectura?”. Premisa de la care am plecat în 
realizarea exerciŃiului didactic este aceea că între 
activitatea de predare şi evaluarea 
„competenŃelor” există neîndoielnic o relaŃie de 
interdependenŃă. De asemenea, evaluarea 
lecturii poate demonstra existenŃa mai multor 
paliere de evaluare a competenŃelor. Clarificarea 
oportunităŃii exerciŃiilor propuse elevilor, 

avertizarea asupra modalităŃilor diverse de 
evaluare a textului narativ semnalează şi una 
dintre şansele mari ale disciplinei, aceea de a 
forma/dezvolta competenŃe culturale.  
SchiŃăm, în continuare, momentele din care se 
compune activitatea de evaluare a lecturii 
textului narativ.  
 
A. ExerciŃiul de lectură de la care se pleacă are 
drept Ńintă aprecierea gradului de adecvare a 
tipurilor de evaluare la secvenŃele de învăŃare. În 
prima etapă urmărim, aşadar, întâlnirea dintre 
cititor şi textul narativ cu scopul de a evalua 
procesul lecturii. Pentru a evalua şi 
competenŃele culturale am gândit anexarea unor 
texte complementare textului de referinŃă. 
Principiul care stă la baza exerciŃiului nostru 
didactic este acela că noile achiziŃii se conexează 
firesc la competenŃele deja dobândite, că noile 
investiŃii culturale devin prilej de meditaŃie şi 
reorganizare a structurilor intelectual-afective 
ale elevilor. Prin relaŃia sugerată de triada text-
intertext-metatext am asigurat un transfer de 
informaŃie care a permis articularea unui univers 
ficŃional valoric şi ideatic comun.  
Textul narativ propus pentru lectură este 
Monstrul Colombre de Dino Buzzati. Scenariul 
desfăşurării primei etape a activităŃii include 
câteva momente distincte:  
1. ExerciŃiul de încălzire se realizează printr-un 
element surpriză. În faŃa publicului Ńintă este 
aşezată o cutie închisă, într-un decor marin. 
Întrebarea propusă este: „Ce v-aŃi dori să se afle 
în cutie?” Răspunsurile, cât mai diferite, 
facilitează receptarea ulterioară a situaŃiei 
dilematice fundamentale a naraŃiunii.  
2. Al doilea moment al activităŃii constă în 
lectura individuală a textului Monstrul Colombre 
de Dino Buzzati. După distribuirea textelor se 
fixează şi o sarcină de lucru, cu specificarea că 
ea se va soluŃiona în urma lecturii. Fiecare elev 
va nota, după ce va termina de citit povestirea, 
trei cuvinte sau sintagme care i se par a fi 
reprezentative pentru text. Oferim câteva soluŃii 
posibile de răspuns: luptă, barcă, ispita visului, 
destin ratat, fugă de soartă, ideal, farsă, fascinaŃie, 
miraj, esenŃă, dificultăŃi existenŃiale ş.a. 
3. Al treilea moment cuprinde formularea 
întrebărilor pe text. Fără a orienta tipul 
întrebărilor, clasa este organizată în patru echipe. 
Fiecare echipă va concepe câte două întrebări 
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pentru una dintre cele patru secvenŃe ale textului. 
Astfel, întreg textul va fi acoperit şi se va evita 
probabilitatea ca întrebările să se repete. Jocul 
întrebărilor stimulează curiozitatea, dar reprezintă 
totodată un prim nivel al evaluării înŃelegerii 
textului narativ. Întrebările se notează pe un 
bileŃel, iar momentul se desfăşoară astfel: de 
exmplu, echipa 1 adresează întrebări echipei 2 şi 
răspunde la întrebările primite de la echipa 2, iar 
echipa 3 colaborează cu echipa 4. ParticipanŃii 
vor fi atât în ipostaza de evaluaŃi, cât şi de 
evaluatori. De aici se poate organiza o mică 
dezbatere, prin care fiecare răspuns oferit să fie 
discutat şi argumentat. De asemenea, pot fi 
întrebări care să nu îşi găsească în acest moment 
un răspuns complex, dar tocmai acestea au rolul 
de a stârni curiozitatea pentru naraŃiune.  
Am considerat că povestirea poate fi decupată 
în patru secvenŃe, după cum urmează:  
SecvenŃa 1: Întâlnirea lui Stefano Roi cu 
monstrul Colombre şi interdicŃia tatălui;  
SecvenŃa 2: Îndepărtarea lui Stefano Roi de 
mare şi conturarea obsesiei;  
SecvenŃa 3: Revenirea protagonistului în oraşul 
natal şi îmbrăŃişarea carierei;  
SecvenŃa 4: Îmbătrânit, simŃind că este în pragul 
morŃii, Stefano merge pe mare să întâlnească 
monstrul. Se poate insista pe activitatea de 
segmentare a textului narativ, deoarece este o 
oportunitate pentru înŃelegerea de către elevi a 
tipului de discurs narativ.  
Astfel, cele patru secvenŃe ale povestirii Monstrul 
Colombre corespund structurii interne a 
discursului oricărei naraŃiuni: a. situaŃia iniŃială: 
prezentarea personajelor, spaŃiul şi timpul 
acŃiunii; intervenŃia factorului dilematic; b. 
acŃiunea: evoluŃia personajului principal în 
raport cu conflictele, soluŃionarea pasageră; c. 
revenirea factorului de conflict, confruntarea; d. 
situaŃia finală, al cărei deznodământ readuce 
misterul în limitele ficŃiunii.  
Indicăm câteva dintre întrebările posibile pentru 
fiecare secvenŃă a textului:  
SecvenŃa I: De ce fiul a trebuit să asculte de tată 
la început? De ce Colombre îl urmăreşte tocmai 
pe Stefano Roi? 
 SecvenŃa a II-a: De ce monstrul Colombre îl 
însoŃeşte pretutindeni pe Stefano Roi?  
SecvenŃa a III-a: Ce s-ar fi putut întâmpla cu 
Stefano până la împlinirea celor douăzeci şi doi 
de ani, dacă nu ar fi respectat sfatul tatălui? De 
ce simte nevoia să reia meseria tatălui şi să se 
întoarcă în oraşul natal? 

SecvenŃa a IV-a: De ce perla monstrului se 
transformă într-o piatră? De ce oamenii nu îşi 
dau seama că fericirea se află „în curtea lor”?  
4. Întrebarea noastră: Cine este Monstrul Colombre 
pe de o parte, pentru Stefano Roi, pe de altă parte, 
pentru ceilalŃi? reprezintă o aprofundare a 
problematicii textului narativ, problematizantă. 
Se lucrează în echipă, fiind notate argumente 
din text pentru cele două situaŃii alternative. 
Pentru marinari, Colombre este un monstru 
teribil, cauzator de moarte, de care trebuie să te 
fereşti. Pentru Stefano Roi, devine „tainică 
obsesie”, un „funest şi totodată fascinant 
miraj”, „atracŃia abisului”, „blestemul şi osânda 
sa” etc.  
5. Următorul moment al activităŃii mizează pe o 
identificare a fiecărui cititor/elev cu personajul 
şi situaŃia: „Dacă aş fi Stefano Roi, aş proceda la 
fel.../aş schimba...” ExerciŃiul propus în acest 
moment realizează trecerea de la planul evaluării 
înŃelegerii la evaluarea de tip interpretare. De 
asemenea, presupune întâlnirea dintre 
experienŃa proprie de viaŃă cu situaŃia 
excepŃională din naraŃiune. Complexitatea 
relaŃiei personaj-colombre reconstituie în 
termeniii ficŃiunii relaŃia dintre om şi destinul 
propriu.  
6. Un ultim moment al exerciŃiului de lectură 
poate fi constituit din realizarea conexiunilor cu 
alte texte, care să permită o aprofundare a 
textului şi intuirea „marelui text cultural”. 
Prelungirea meditaŃiei prin interferenŃa cu alte 
texte se justifică, mai ales în cadrul textului 
narativ, prin motivul reconstituirii unui univers 
fictiv comun, analogic şi coerent. Fiecare dintre 
cele patru echipe primeşte fişe care conŃin patru 
fragmente extrase din texte literare diferite: 
toate actualizează versiuni ale temei destinului: 
Iona de Marin Sorescu, Cartea lui Iona din Vechiul 
Testament, Infernul, I, 32 de J.L. Borges şi Procesul 
de F. Kafka. Pornind de la fragmentele 
complementare, fiecare echipă are de formulat 
două, trei idei prin care textele respective „se 
întâlnesc”. De exemplu: în Cartea lui Iona din 
Vechiul Testament sunt prezente sensurile 
predestinării şi metafora peştelui. În Iona lui 
Marin Sorescu, ideea comună ar fi dorinŃa 
schimbării destinului sau a renaşterii. 
Substituirea om-animal (leopard), rostul vieŃii şi 
captivitatea fiinŃei sunt câteva dintre ideile 
comune exprimate în Infernul lui J.L. Borges. 
Parabola din finalul romanului Procesul de F. 
Kafka exprimă ratarea sau şansa alegerii 
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destinului. Se poate solicita fiecărei echipe 
operarea pe câte unul din cele patru fragmente 
complementare sau, ca sarcină suplimentară, 
pentru toate cele patru fragmente.  
 
B. În conceperea testului de evaluare se pot fixa 
cerinŃe aplicate pe cel puŃin patru niveluri 
diferite: a. ÎnŃelegerea textului Monstrul Colombre; 
b. Interpretarea textului Monstrul Colombre; c. 
Scrierea creativă, plecând de la text; d. Nivelul 
conexiunilor, luând în calcul şi textele conexe.  
Pentru fiecare dintre cele patru praguri ale 
evaluării oferim câteva posibile variante:  
a. 1. Care sunt vârstele care-i dictează personajului 
atitudinile diferite faŃă de Colombre? 2. Care sunt 
metamorfozele peştelui pe parcursul povestirii? 3. 
Care este intenŃia reală a lui Colombre în ceea ce îl 
priveşte pe Stefano?  
b. 1. Ce semnifică „marea” pentru erou şi 
pentru voi? 2. Care sunt semnificaŃiile peştelui 
Colombre? 3. SunteŃi de acord cu ideea potrivit 
căreia Stefano Roi şi-a ratat destinul? 
c. 1. ScrieŃi începutul unui alt text cu titlul 
„Monstrul Colombre”; 2. ImaginaŃi un alt final 
textului;  
3. RedactaŃi un text narativ în care să inseraŃi 
următoarele cuvinte: corabie, mister, victimă, rechin, 
perlă. 
d. 1. IdentificaŃi o asemănare şi o deosebire 
între Stefano Roi şi un alt personaj dintr-o 
operă literară studiată; 2. IdentificaŃi două 
ipostaze ale raportului realitate-ficŃiune în textul 
dat, pornind de la citatul „Dar asta nu-i o 
poveste?”; 3. Cum vă raportaŃi propria existenŃă 
la experienŃa lui Stefano Roi? 4. Scrie o 
compunere liberă, pornind de la citatul din 
Infernul, I, 32 de J.L. Borges: „căci mersul lumii 
este prea complex pentru naivitatea unui om”. 

 
III. Concluzii 
ExerciŃiul didactic propus constituie un mod de 
a aborda lectura textului narativ prin prisma 
evaluării. Povestirea selectată este reprezentativă 
pentru specificul textului narativ şi, în mod 
particular, pentru înŃelegerea relaŃiei 
realitate/ficŃiune. ÎnlănŃuirea situaŃiilor ascunde 
o logică internă a naraŃiunii, care nu ascultă, de 
regulă, de logica „realităŃii”. De asemenea, 
planurile temporale pot exprima subiectivitatea 
percepŃiei temporale, cu vagi trimiteri la 
psihologia abisalului. S-ar putea crede că în 

textul narativ cititorul regăseşte coordonatele 
esenŃiale ale lumii şi reprezentarea lor în text: 
spaŃiu, timp, actant, intrigă, acŃiune, 
deznodământ, mister, valori.  
Activitatea complexă de evaluare a lecturii şi a 
competenŃelor culturale a vizat demonstrarea 
faptului că inclusiv procesul evaluării poate fi 
plăcut dacă se transformă într-un scenariu 
creativ. Provocarea permanentă cu noi întrebări 
conduce în mod sigur la „întâlnirea” cu 
„monstrul”: pentru unii cu valenŃe negative, 
pentru alŃii cu disponibilităŃi pozitive.  
În evaluarea lecturii trebuie avute în vedere 
câteva etape: mai întâi, verificarea gradului de 
înŃelegere a textului, pentru ca ulterior să se 
ajungă la evaluarea nivelurilor de interpretare. 
Pe de altă parte, evaluarea competenŃelor 
culturale presupune corelarea achiziŃiilor şi 
sedimentarea nouă a informaŃiilor pe baza 
conexiunilor descoperite între texte. Reuşita 
actului evaluării depinde într-o mare măsură de 
măiestria profesorului evaluator, de aplicarea 
oportună a testelor în funcŃie de nivelurile 
învăŃării. Nu în ultimul rând, esenŃială în 
evaluarea lecturii şi a competenŃelor culturale 
este componenta creativă a testului, care să 
antreneze gândirea elevului într-o serie 
constructivă de valori şi atitudini.  
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