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Povestirea Fantana Dintre Plopi De
POVESTIREA "FÂNTÂNA DINTRE PLOPI" - povestire în ramă - de Mihail Sadoveanu "FÂNTÂNA DINTRE
PLOPI" face parte din volumul "Hanu-Ancuţei" de Mihail Sadoveanu şi este o povestire în ramă,
deoarece întâmplările evocate se petrecuseră demult, tot pe aceste meleaguri, pe vremea celeilalte
Ancuţe.
POVESTIREA FÂNTÂNA DINTRE PLOPI - Bacalaureat
Fântâna dintre plopi. de Mihail Sadoveanu Povestirea este o specie a genului epic, în proză, limitată
la relatarea unui singur fapt.
Povestirea Fantana dintre plopi de Mihail Sadoveanu ...
Fântâna dintre plopi Soarele b ătea piezi ş în hanul Ancu ţei, scânteind geamurile z ăbrelite. L
ăutarii se sculaser ă din cotloanele lor şi-şi sticleau din ţii; Ancu ţa cea sprâncenat ă a ţâţa iar focul
în covrul vechi de spuz ă; noi, gospodarii şi c ărăuşii din ţara-de-Sus, ne uitam numai cu coada
ochiului la oalele goale în şirate pe lâng ă pro ţapuri. Dar ...
Fantana dintre plopi - deeaschannel.files.wordpress.com
Fântâna dintre plopi este o povestire în ramă, a patra din volumul Hanul Ancuţei a lui Mihail
Sadoveanu. Într-o seară de toamnă, Niculai Isac, un bătrân călător prin meleagurile Sucevei, se
opreşte la Hanul Ancuţei pentru a-şi trage sufletul.
Hanul Ancutei (Fintina dintre plopi) rezumat.. - Wattpad
Datorită structurii de povestire în ramă, incipitul şi finalul naraţiunii “Fântâna dintre plopi” sunt
duble. Astfel, povestirea începe cu un fragment din rama în care se descrie sosirea la un han a unui
boier, pe care unul dintre călători îl cunoaşte ca fiind Neculai Isac, prietenul lui din tinereţe.
Fantana dintre plopi (Hanul Ancutei) de Mihail Sadoveanu ...
Argumentare povestire. Termenul de povestire se confundă adeseori cu cel de naraţiune.
Povestirea este o specie literară situată ca dimensiuni între schiţă şi roman, în care se reliefează
naratorul şi actul narării, iar accentul cade nu asupra persoanei, ci asupra întâmplărilor pilduitoare.
Fantana dintre plopi de Mihail Sadoveanu - RDZ.RO
"FÂNTÂNA DINTRE PLOPI" face parte din volumul "Hanu-Ancuţei" de Mihail Sadoveanu şi este o
povestire în ramă, deoarece întâmplările evocate la han sunt incluse în interiorul naraţiunii iniţiale.
"FÂNTÂNA DINTRE PLOPI", de Mihail Sadoveanu - povestire
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