
Clasa a VI-a – Momentele subiectului 

Opera epică 
 

Opera epică este opera literară în care autorul îşi exprimă gândurile, ideile şi sentimentele în 
mod indirect, cu ajutorul personajelor şi al acţiunii.  

☺ Autorul apare în text sub forma unei voci aparte, aceea a naratorului. Când naratorul este 
şi personaj, naraţiunea este la persoana I (ca în „Amintiri din copilărie”, de I. Creangă). Când 
naratorul îşi exprimă ideile prin intermediul personajelor, naraţiunea este la persoana a III-a (ca în 
„Sobieski şi românii” de C. Negruzzi). 

☻ Modul de expunere predominant în opera epică este naraţiunea (povestirea). Aceasta se 
poate împleti însă şi cu alte moduri de expunere precum descrierea, dialogul sau monologul. 

☺ În opera epică, întâmplările sunt plasate în spaţiu şi timp. 
 

Subiectul operei literare 
 

 Subiectul operei literare este constituit din succesiunea faptelor, a evenimentelor la care ٭
participă personaje literare, caracterizate tocmai prin intermediul întâmplărilor relatate. 
 

Momentele subiectului operei literare 
 

Subiectul operei literare este alcătuit din mai multe momente: 
 

1. EXPOZIŢIUNEA: partea introductivă a operei literare în care autorul prezintă locul, 

timpul acţiunii şi unele dintre personaje. 
 

2. INTRIGA: momentul sau faptul important, cauza care determină cursul acţiunii. 
 

3. DESFĂŞURAREA ACŢIUNII: partea cea mai întinsă din operă care cuprinde 
faptele, întâmplările determinate de intrigă.  

 

4. PUNCTUL CULMINANT: partea care cuprinde momentul de maximă încordare, 
intensitate în desfăşurarea acţiunii. 

 

5. DEZNODĂMÂNTUL: ultima parte a operei literare care cuprinde sfârşitul acţiunii, 
al evenimentelor. 

 
 
 

 
1. Expoziţiunea  
- locul acţiunii: pe   
drumul spre Cetatea 
Neamţului; 
- timpul acţiunii: 
Moldova anului 
1686; 
- personajele: 
regele Poloniei, 
Ian Sobieski şi 
hatmanii:Potoţki 
şi Iablovovski  
- retragerea 
armatei polone 
prin Moldova din 
faţa turcilor şi a 
tătarilor; 
 

 

2. Intriga (faptele 
care declanşează 
acţiunea): 
- apariţia Cetăţii 
Neamţului în calea 
oştirii polone; 
- hotărârea regelui 
Sobieski de a o 
cuceri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Desfăşurarea 

acţiunii: 
- pregătirea 
plăieşilor pentru 
rezistenţă; 
- solia regelui 
polon; 
- răspunsul 
plăieşului român; 
-asediul cetăţii; 
- lupta eroică a 
moldovenilor; 
- capitularea 
garnizoanei în 
anumite condiţii. 
 
 

 

4. Punctul 

culminant:  
hotărârea pripită 
a lui Sobieski de 
a-i spânzura pe 
cei nouă plăieşi 
supravieţuitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.Deznodământul 
- intervenţia 
înţeleptului hatman 
Iablonovski; 
- aprecierea 
eroismului 
plăieşilor de către 
Sobieski; 
- plecarea celor 
nouă moldoveni 
spre munţi; 
- retragerea armatei 
polone. 

„Sobiseski şi românii”, de C. Negruzzi 


