
StilulStilul direct direct 
((vorbireavorbirea directdirectăă))

-pune în valoare INDEPENDENŢA discursului citat faţă 
de cel ce citează; în unele cazuri, discursul care citează 
poate lipsi.
-reproduce exact replica altui personaj sau a naratorului 

însuşi (aflat într-un moment anterior momentului vorbirii).
CARACTERISTICI
a)Introdus în text prin cuvinte de declaraţie 
(facultative)care pot apărea inaintea, în interiorul sau după 
replica introdusă.
b)Caracterizat prin prezenţa unei pauze în intonaţie , 
marcată grafic prin “:” (semn specific de punctuaţie)



c)c)ppăstrează ăstrează (reproduce)(reproduce) intonaintonaţţiaia (interogati(interogativăvă,exclamati,exclamativăvă) ) 
din forma din forma îîn care replica a fost rostităn care replica a fost rostită.. IntonaIntonaţţia esteia este
marcată grafic  prin punctuamarcată grafic  prin punctuaţţieie şşi constituie trăsătura i constituie trăsătura 
definitorie permanentă a vorbirii când verbul de definitorie permanentă a vorbirii când verbul de 
declaradeclaraţţie nu este folosit.ie nu este folosit.

d)d)cconservăonservă ,,îîn reproducerea replicii, n reproducerea replicii, persoana pronominalăpersoana pronominală
şşi/sau i/sau verbalăverbală din momentul rostirii ei (persoana I din momentul rostirii ei (persoana I şşi a II i a II --
a; persoana a III a are funca; persoana a III a are funcţţie referenie referenţţialăială))

e)e)pprezenrezenţţa substantivului a substantivului îîn vocativn vocativ şşi a i a verbului la verbului la 
imperativ e obligatorie.imperativ e obligatorie.



Stilul indirectStilul indirect
(vorbirea (vorbirea indirectăindirectă))

--discursul citat discursul citat ÎÎŞŞI PIERDE COMPLETI PIERDE COMPLET
INDEPENDENINDEPENDENŢŢAA sintactică  sintactică şşi semantică i semantică fafaţţăă
de discursulde discursul care care îîl citează l citează (discursul (discursul 
introductiv care introductiv care îîl conl conţţine ).ine ).
--reproduce replicareproduce replica unui personaj sau a unui personaj sau a 
naratorului (aflat naratorului (aflat îîntrntr--o situao situaţţie anterioară ie anterioară 
momentului de emitere a mesajului ) momentului de emitere a mesajului ) 
folosindufolosindu--se subordonarea sintactică se subordonarea sintactică ..



Caracteristici
a)Prezena)Prezenţţa a obligatorieobligatorie îîn text a unui n text a unui verb de declaraverb de declaraţţieie sau de sau de 

perceppercepţţie, tranzitiv.ie, tranzitiv.
b)b)Introducerea repliciiIntroducerea replicii reproduse reproduse printrprintr--un element de relaun element de relaţţieie

subordonatorsubordonator(conjunc(conjuncţţie, pie, pronume, adverronume, adverb relativ:b relativ:căcă, , săsă, , 
dacădacă, u, unde, cânde, când, cnd, cum, cum, care, ceare, ce etc etc) d) deci realizare eci realizare 
sintactică printrsintactică printr--o relao relaţţie de subordonare.ie de subordonare.

c)Pierderea intonac)Pierderea intonaţţiei (iniei (interogative,exclamative)a replicii terogative,exclamative)a replicii din din 
vorbirea directăvorbirea directă..

d)d)ObligatoriuObligatoriu, pe baza prezen, pe baza prezenţţei subordonăriiei subordonării, , apareapare şşi i 
schimbarea pronumeluischimbarea pronumelui (astfel (astfel îîncât relatarea să se facă din ncât relatarea să se facă din 
punct de vedere al celui care vorbepunct de vedere al celui care vorbeşştete))..



e)e)DisparDispar procedeele adresării directeprocedeele adresării directe, substantivul , substantivul îîn vocativ n vocativ 
devine complement indirect iar imperativul devine devine complement indirect iar imperativul devine 
conjuctiv cu valoare imperativăconjuctiv cu valoare imperativă..

f)Adverbele de loc f)Adverbele de loc şşi timp,i timp, pronumele pronumele, a, adjectivele djectivele 
demonstrative de depărtare se demonstrative de depărtare se îînlocuiesc prin adverbe nlocuiesc prin adverbe 
/pronume de apropiere; pronumele/ adjectivele posesive /pronume de apropiere; pronumele/ adjectivele posesive îîşşi i 
modifică persoanamodifică persoana..



Stilul indirect liber Stilul indirect liber 
(vorbirea (vorbirea indirectă liberăindirectă liberă))

Este o formă mixtă aparEste o formă mixtă aparţţinând limbii literaturii artistice, inând limbii literaturii artistice, 
constând dintrconstând dintr--un amestec al formelor primare.un amestec al formelor primare.
Este un Este un procedeu folosit cu funcprocedeu folosit cu funcţţie expresivăie expresivă, având ca , având ca 
rezultat rezultat interfeinterfeţţele planurilor de ele planurilor de bbază ale naraază ale naraţţiuniiiunii--planulplanul
autorului /naratoruluiautorului /naratorului şşi i planul personajelorplanul personajelor ((al replicilor).al replicilor).
Se realizază Se realizază îîn două tipuri principale n două tipuri principale 

SILSIL--AA--reproduce reproduce îîn planul autorului /naratorului a unei n planul autorului /naratorului a unei 
suite de suite de reflecreflecţţii, reacii, reacţţii interioareii interioare ale personajului ale personajului 

                                --SIL reflexivSIL reflexiv
                                --e o formă e o formă reflexivizarereflexivizare a stilului a stilului, c, caracteristică aracteristică 

prozei artistice moderne.prozei artistice moderne.



SILSIL--BB--reproducere a reproducere a uunui fragment identificabil ca nui fragment identificabil ca 
presupusă presupusă replicăreplică a unui personaj a unui personaj îîn planul autorului/n planul autorului/  
naratorului.naratorului.

                  --e o formă de e o formă de subiectivaresubiectivare a expunerii (a expunerii (îîn planul n planul 
““obiectivobiectiv”” al autorului se introduc elemente subiective ale al autorului se introduc elemente subiective ale 
vorbirii personajelor)vorbirii personajelor)

CARACTERISTICICARACTERISTICI
a)a)absenţa verbului de declaraţie care să introducă replica 

reprodusă 
b)absenţa conjuncţiei subordonatoare.
c)schimbarea persoanei gramaticale a pronumelui şi 

verbului (I-II,III)
d)păstrarea intonaţiei (interogative ,exclamative)a vorbirii 

directe ;



    Păstrarea pronumelor     Păstrarea pronumelor şşi adverbelor interogative , a unor i adverbelor interogative , a unor 
elemente lexicale cu valoare afectivă elemente lexicale cu valoare afectivă (apropiindu(apropiindu--se prin se prin 
aceasta de SD)aceasta de SD)



SILSIL--AA

ŞŞi la drept vorbind ,i la drept vorbind , ce ar fi avut el acum să  ce ar fi avut el acum să îîi spună i spună ?!?!
Toate cele petrecute erau parcă date uităriiToate cele petrecute erau parcă date uitării, , şşi poate că nici nu i poate că nici nu 

era bine ca Ana să afle despre ele era bine ca Ana să afle despre ele (Slavici)(Slavici)
--natanataţţie de tip ie de tip ““obiectivobiectiv””

SIL SIL --funcfuncţţie de interiorizare a narăriiie de interiorizare a narării
--planul personajului(gânduri)planul personajului(gânduri)>>planul naratplanul naratororului/autoruluiului/autorului
-- echivalenechivalenţţă SIL ă SIL ––A (reflexiv) A (reflexiv) --monolog interior (monolog interior (îîn plan   n plan   

expresiv )expresiv )
--diferendiferenţţa SILa SIL--AA--monolog interior:monolog interior:



--îîn naran naraţţia obiectivă ia obiectivă ––transpunere reflectranspunere reflecţţiei /iei /lla persoana persoanaa a III a III --a  a  
--îîn monolog interior n monolog interior --transpunere reflectranspunere reflecţţiei /iei /lla persoana persoanaa II
--îîn naran naraţţia de tip ia de tip memorialisticmemorialistic ––cele două persoane nu se deosebesccele două persoane nu se deosebesc

SILSIL--BB
--ÎÎn sfârn sfârşşit nit n--au ce să mai facăau ce să mai facă.Trebuie .Trebuie să se hotărască a plăti să se hotărască a plăti 

biletul pe care conductorul are săbiletul pe care conductorul are să--l taie din carnetul l taie din carnetul 
lui.lui.PăcatPăcat, , îînsă de pălăriensă de pălărie!...Ce!...Ce--o să facă  do să facă  d.Goe la Bucure.Goe la Bucureşşti ti 
cu capul gol ?cu capul gol ?ŞŞi toate prăvăliile i toate prăvăliile îînchise!nchise![[……]]Cum era să Cum era să 
plece băiatul numai cu pălăria de paieplece băiatul numai cu pălăria de paie?Da?Dacă se că se îîntâmplă să ntâmplă să 
plouă plouă ,ori ,ori răcoarerăcoare? ? ŞŞi mami mam’’mare mare scoate din săculescoate din săculeţţul ei un ul ei un 
beret.(Caragiale)beret.(Caragiale)

--naranaraţţie de tip ie de tip ““obiectivobiectiv””
--SIL. Reproduce SIL. Reproduce îîn diverse forme replici ale personajului n diverse forme replici ale personajului 

aparent aparent îîncadrate ncadrate îîn planul naratorului/autorului.n planul naratorului/autorului.



Funcţiile stilistice ale SIL-B

1.ex:Mateiu Caragiale , 1.ex:Mateiu Caragiale , ““ CraiCraiii de curtea veche de curtea veche ““
--SIL folosit pentru a amesteca (a confunda)redarea SIL folosit pentru a amesteca (a confunda)redarea 
imparimparţţială a scenelor ială a scenelor (apar(aparţţinând unui personaj) inând unui personaj) şşi notai notaţţiile iile 
subiective, specificesubiective, specifice personalită personalităţţii lui Gore Pirii lui Gore Pirggu, u, îîn n 
vorbire indirectăvorbire indirectă..
ÎÎncă de mult plănuia să se ncă de mult plănuia să se îînsoare, nsoare, pentrupentru ccăpătuială ăpătuială , , 
binebineîînnţţeles, fusese  sictirit de câte ori eles, fusese  sictirit de câte ori îîncercase  ncercase  şşi i 
ostracismul acesta nu trebuie pus, cugeta el , decât pe ostracismul acesta nu trebuie pus, cugeta el , decât pe 
seama faptului că nseama faptului că n--avea avea ““carieră carieră ““: : alalttmiltreli cemiltreli ce--i lipsea i lipsea 
ca să fericească oca să fericească o sosoţţie ,fie ,frumos,târumos,tânăr năr , , ““manieratmanierat”” şşi cult i cult 
cum pretindea acum pretindea a fi?fi?[..][..]ŞŞi se vedea i se vedea ““barosanbarosan”” ,,””gagiugagiu”” cu cu 
cotare, palat decotare, palat de casă casă îîn Bucuren Bucureşşti, vie pe rol la Valea ti, vie pe rol la Valea 
Mieilor, moMieilor, moşşie nu mai ie nu mai şştiu unde, ztiu unde, zestre, nu gestre, nu glumălumă, b, bez un ez un 
singur cumnat cu un singur plămânsingur cumnat cu un singur plămân..



2.ex:Mihail 2.ex:Mihail SadoveanuSadoveanu--elemente de originalitate absolutăelemente de originalitate absolută..
--SIL merge până la funcSIL merge până la funcţţia ironică ia ironică şşi aforistică a exprimăriii aforistică a exprimării, prin , prin 

stilizarea arhaismului lexical stilizarea arhaismului lexical şşi sintactic, utilizarea formulelor i sintactic, utilizarea formulelor 
eufemistice.eufemistice.

   Cu ceremonie   Cu ceremonie, a, abatele de Marenne se despărbatele de Marenne se despărţţi de curte.i de curte.[[……]]îîl petrecu l petrecu 
Miron , Miron , căruia căruia îîi strânse mâinile i strânse mâinile îîncredintânduncredintându--l că nul că nu--l va uita l va uita îîn n 
rugăciunile sale niciodată rugăciunile sale niciodată pentru serviciul pe care i lpentru serviciul pe care i l--a făcuta făcut
tălmăcindutălmăcindu--i sentimentele i sentimentele şşi gândurilei gândurile nobile ale unui anobile ale unui aşşa cuminte a cuminte 
prinprinţţ cum se arăta a fi Duca cum se arăta a fi Duca--vodăvodă..

--SILSIL--ascunderea intenascunderea intenţţiei ironice a autorului/naratorului.iei ironice a autorului/naratorului.
--detadetaşşarea personajului de propria sa replicăarea personajului de propria sa replică

3.ex.Marin Preda 3.ex.Marin Preda îîmbinare de SI mbinare de SI şşi SIL.i SIL.
Lipsind atâta vreme din pridvor, Ilinca se neliniLipsind atâta vreme din pridvor, Ilinca se nelinişşti cea dintâi de tatăl ei ti cea dintâi de tatăl ei şşi i 

ieieşşi după el cu un sac i după el cu un sac îîn cap.Când n cap.Când îîl văzu cu sapa l văzu cu sapa îîn mână n mână şşi ud de sus i ud de sus 
până jos până jos îîncepu să strige la el să se ncepu să strige la el să se îîntoarcă numaidecât ntoarcă numaidecât îîn casăn casă, , nunu--şşi i 
dădea seama că putea să răcească  dădea seama că putea să răcească  şşi să moarăi să moară..



Dar Moromete parcă nici nu auzea Dar Moromete parcă nici nu auzea şşi zadarnic fata se i zadarnic fata se 
apropia apropia şşii--l trase de mânăl trase de mână,fugi ,fugi dede--aici , o aici , o izgoni el,nu veizgoni el,nu vezi zi 
că e ploaie caldăcă e ploaie caldă,dar a,dar aşşa caldăa caldă, cum era, fata , cum era, fata îîncepuse să ncepuse să 
clănclănţţăne din dinăne din dinţţi.i.
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