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ăăăăAmăputeaădedicaăăacesteăportreteălunilorăanului,ăunăană
alălecturii,ăcareăseădesfășoarăăetern…ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 



 

ăăăăI.ăCarpăCorneliu 

 

 Acestădomnămi-aăacordatăprimulăinterviu,ăîntr-oăfrumoasăădimineaţăădeă

primăvară.ăAăfostăsurprinsăcândăm-amădusăspreăelăaşaăhotărâtă.ăÎmiăamintescăcăă

înainteăsăădeschidăeuăguraăelăaăspus:ă“eăfărăăbani?”.ăŞiăamăînceputăsăărâdemă

amândoi.ăUnătipăamuzantădupăăcumăseăpoateăobserva.ăÎnăvârstăădeă68ădeăani,ădom-

nulăCarpăesteăpensionar,ădeciăareămultătimpăliberăpeăcareăsăăîlăacordeălecturii.ăÎnă

majoritateaătimpuluiăciteşteăacasă,ăundeăesteălinişteăşiănuăîlăderanjeazăănimeni.ăDină

spuseleăluiăamăaflatăcâtevaătitluriădeăcărţiăinteresante,ăprintreăcare:ă“Guvernareaă

dinăumbră”-ădupăăătitluăamăcrezutăcăăeăpeătemeăpolitice,ăînsăăm-amăînşelat;ăesteăoă

carteăînăcareăseăvorbeşteădespreătemplieriăşiăTemplulăluiăSolomon,ăpuţinăăistorie.ă

 Unăaltătitluădeăcarteădespreăcareămi-aăvorbitădomnulăCarpăesteă“Confesiunileă

unuiăasasinăeconomic”;ăeuănuăamăauzitădeăcarteaăaceasta,ăiarădumnealuiăaăfostă

dezamăgităsăăaudăăasta;ăcarteaăesteăscrisăădeăoăpersoanăăcareăaăpracticatăaceastăă

meserieăfictivăădeă“asasinăeconomic”;ăcarteaăăseăbazeazăăpeăoăpovesteărealăăşiă

vorbeşteădespreăintervenţiaăamericanilorăînădemocrații,ăpentruăaădestabilizaă

guverne.ăÎnăultimaăperioadăăaăcititădespreăviaţaăluiăEminescu,ăaăcompusăelăînsuşiă

poeziiădespreăEminescu,ădespreăGrigoreăVieruă(aăparticipatădeăcurândălaăcomemor-

areaăacestuia,ăcareăaăavutălocăînăParculăCopouădinăIași).ă 

 Amăfostăîncântatăăcândăamăauzităcăădomnulăacestaăcompuneăpoezii.ăŞi,ăcaă
oriceăomănormalăîntr-oăastfelădeăsituatie,ăl-amărugatăsăăîmiăreciteăuna.ăMi-aăfăcută

 



 

 

“Nebunulă-ăelăe 

Îlăvădămereu. 

Râzând,ăcântând,ăşiăparcăănu-ăiănebun. 

Şiăparcăătotămereuăs-arăface, 

Poateăcă-iăpreaăbun. 

Darăce-areăface-miăspuneăunul? 

Nebunu-iătotănebun. 

Şiătotuşiăjoacăăteatru-miăzic; 

Şiăn-amăcrezutăcândăelămi-aăspusăzâmbindăînăcolţulăgurii 

Nebunăamăfostăşiăsuntănebună-ăşiăaăplecat. 

Iarăeuăcuăgândulăne-mpăcatăprivindălaăelădinăurmă 

Înăzadarăm-amăîntrebatădacă-iănebunăcu-adevarat, 

Căciăelătotădusăaăfost.” 

ăăăPoezieăămi-aăplăcutămult,ămaiăalesăcăăamăavutăprilejulădeăaăoăauziărostităătocmaiă
deăguraăceluiăaăcăruiămânăăaăşiăscris-o.ăMi-aămărturisitădeăaltfelăcăăintenţioneazăăsăă
publiceăoăcarteăcuăpoezii,ăcamăîntr-oălunăădeăzile.ă 

ăăăDumnealuiănuăs-aăarătatăiubitorăalăcărţilorădigitale,ăpreferăăvariantaăvecheăaă
cărților,ăpentruăcăăesteămaiă“old-fashioned”.ăSuntămulteăcărțiăcareăl-auăfascinat,ăşiă
nuăareăoăcarteăpreferată.ăDarăcândăl-amăîntrebatăcareăcarteăi-aăatinsăcoardaăsensi-
bilă,ăaărăspunsărapid:ăpoeziaăluiăMinulescuă(într-adevăr,ăMinulescuăareăacestăefectă
asupraăoamenilor,ămaiăalesăasupraăcelorăsensibiliă-ăvorbescădinăexperienţăăproprie). 

 



ă Mi-aăpovestităcăăareăunăfelădeăgrupăcuăcareăseăîntâlneşteăsearaăînăparcăşiă

vorbescădespreăcărţi,ăschimbăăimpresii.ăPrintreăprieteniiăluiădinăacestăgrupăseăaflăă

şiăfoştiăprofesoriăaiăcatedreiădeălaăFacultateaădeăLitereădinăcadrulăUniversităţiiă

AlexandruăIoanăCuzaădinăIaşi.ăAăavutădeăasemeneaăşiămiciăpublicaţiiăînărevistaăPro

-Basarabia. 

 Unăcititorăfoarteăplăcut,ădupăăpărereaămea.ăBineăarăfiăsăăfieătoţiăpensionariiă

aşaăcaăel,ăpasionaţiădeăcărțiăşiăpoezie. 

ăCorneliu Carp – un cititor conștient de propria misiune! 

 



 

II.ăCozmaăViviana 

 Vivianaăesteăprietenaămeaăceaămaiăbună,ăşiădeăasemeneaăpersoanaăcareăaăacceptatăcelă

maiărepedeăsăăîmiăacordeăinterviulădespreăcarte.ăEaăareă21ădeăaniăşiăesteămomentanăstudentăălaă

asistenţăămedicală.ăÎiăplaceăsăăciteascăătotătimpul,ădarăproblemaăeăcăătimpulănuăîiăpermiteăsăăfacăă

asta.ăDeăaceeaăciteşteăînăgeneralănoapteaăşiănuălasăăsăătreacăănicioăziăfărăăsăăciteascăămăcarăcâ-

tevaăpagini.ăăPlusăcăăcititulăoăfaceăsăăadoarmăămaiărepede,ăoăcalmeazăăşiăoăduceăînălumeaăviselor. 

ăăăLoculăînăcareăciteşteăesteăoarecumăirelevantăpentruăea,ăatâtaătimpăcâtăCITEŞTE!ăDarăoăsăă

enumărăcâtevaădinălocurileăînăcareăs-aăbucuratădeălecturiăbuneă:ămalulăBahluiului,ăpatulădinăcam-

eraăei,ăbăncileădinăliceu,ăscaraăblocului,ăparcul,ăîntr-oăbarcă,ăaproapeăoriunde.ăCâteodatăăciteşteă

douăzeciădeăpagini,ădarăcâteodatăăciteşteăşiăoăcarteăpeăzi.ăAstaădepindeădeăcâtădeăcaptivantăăeă

carteaădarăşiădeătimpulăpeăcareăîlăare. 

ăăCaăşiămine,ăVivianaăesteăgenulădeăcititorăcare,ăatunciăcândăîntâlneşteăunăcitatăfrumos,ăşi-lă

noteazăăşiăchiarăîlăfoloseşteăînăviaţaăpersonală.ăUnulădinăcitateleăeiăpreferateăesteăcelăalăluiăTudoră

Arghezi:ă“Nuăesteăsuficientăsăăfiiăbun,ădarătrebuieăsăăfiiăşiăbunădeăceva.”ăUltimaăcarteăcitităăaă

fostă“Cândăgreieriiăplâng”,ăs-aăscuzatăpentruăautor,ăpeăcareănuăşi-lăamintea,ăcăci,ăînăgeneral,ănuă

reţineădecâtănumeleăcărţii.ăÎnăfond,ăceăeămaiăimportant:ănumeleăceluiăcareăaăscris-oăsauăfelulăînă

careăaăscrisăşiăte-aăfăcutăpeătineăsăăteăsimţi?ăEuăzicăcăăaădouaăvariantă…ăAlteătitluriădeăcărţiăarăfi:ă

“Legiuneaăblestemaţilor”,ăcărţileădeălaăEdituraăChic,ă“Străinul”ădeăAlbertăCamus.ăAăînceputăsăă

citeascăă“Idiotul”ădeăDostoievski,ădarăaăpierdutăcarteaă(oăciteaăpeănoulăeiăe-book).ăÎnainteăsăăîşiă

cumpereăunăe-book,ăciteaănoapteaăcuăoălanternăămică,ăpeăcareăi-amăfăcut-oăcadou,ăpentruăaănuăoă

treziăpeăsoraăeiămaiămică.ăDeşiăeăiubitoareădeătehnologie,ănuăvaărefuzaăniciodatăăcărţileă

“tradiţionale”,ăpentruăcăăîiăplaceăsăăsimtăătexturaăfoiiăşiăsăămiroasăăcarteaă(iarăasta,ădragiiămei,ăeă

unămotivăpeăcareătoţiăcititoriiătradiţionaliştiăîlăcunoscăşiăîlărecunosc!ă). 

 



ăăă 

 

 

 Peălaăşaseăaniăaăfostăprimaădatăăcândăi-aăspusămameiăeiăcăăvreaăcărșțăînăloculă

jucăriilorăobişnuite;ămamaăeiăoăînvăţaseăsăăciteascăăînainteăsăăintreălaăşcoală.ăMi-aă

povestităcăăpeăatunci,ăînăperioadaăsărbătorilorădeăiarnă,ămerseseăcuămamaăeiălaăoă

librărieăcaăsăăcumpereăhârtieădeăîmpachetatăcadouri;ăşiăvăzuseăacoloăoăcarteăcareăi-

aăplăcut.ăŞiăîiăspuneămamei:ă-mamă,ăceăspui,ăîmiăcumpărăăMoşăCrăciunăasta?ă(ăştiaă

dejaăcăămamaăeiăesteăMoşăCrăciun).ăDarăcândăaăvenită“MoşăCrăciun”ăaăprimităună

setădeăbucătărie.ăAăfostăfoarteădezamăgităăşiăaăspus:ă“Euănuăvreauăasta!!!”ăPrimaă

carteăpeăcareăaăprimit-oăaăfostăunaădinăcolecţiaă”CronicileădinăNarnia”ăaăluiă

C.S.Lewis. 

 Vivianaăesteăoăfireăputernică,ădarăsensibilăăînăacelaşiătimp,ăastfelăcăăaăvărsată

multeălacrimiălaăcărţileăcareăauăimpresionat-o.ăAăfostăoăplăcereăsăăvorbescăcuăeaă

despreăcărţi,ămaiăalesăcăănuăaăfostăniciăprima,ăniciăultimaădată.ă 

 



 

Viviana Cozma – o cititoare greu de convins să renunțe la citit! 

 



 

III. Şişcanu Cristina 

 Cristinaăesteăoăfatăăexcepţională,ăînăvârstăădeă22ădeăani,ăstudiazăăsociologiaă

şiăresurseleăumaneălaăUniversitateaăAlexandruăIoanăCuzaădinăIaşi.ăÎnăliceuăaăstudi-

atălimbileăstrăine,ăfaptăpentruăcareăvăăanunţăcăăvorbimădeăoăcititoareăcomplexă,ă

careănuăseămulţumeşteăsăăciteascăădoarăînălimbaăromână.ăAmăvorbităcuăeaăînăjurădeă

oăoră,ătimpăînăcareămi-aăspusătotăceăeraănevoieăpentruăa-iăfaceăportretulădeăcititor.ă

Pentruăea,ăcititulăesteăoăactivitateăpeăcareăoăfaceăaproapeătotătimpul,ăfieăcăăesteă

vorbaădeăcitităpentruăşcoală,ăfieăcăăesteăvorbaădeăsatisfacereaăunorănevoiăinteri-

oare…ăPreferăăsăăîşiăîmpartăălecturaăpeăcategorii:ăbeletristicăăciteşteăîndeosebiă

seara,ăiarălecturileăstrictăpentruăfacultate,ăleăciteşteăînătimpulăzilei.ăCelămaiămareă

sporăîlăareăatunciăcândămergeăcuătrenul,ăatunciăcândăcălătoreşteăseăpoateăconcentraă

multămaiăbine,ăşiăfaceătreiăcălătoriiălaăpreţădeăuna:ăcălătoriaăpropriu-zisă,ăacoloăun-

deăteăduceătrenul;ăapoiăcălătoriaăînăcareăteăpoartăălectura;ăşiăaătreiaăesteăcălătoriaăînă

careăteăpoartăăgândurile,oăcălătorieăăintrospectivăă.ăPentruăcă,ădupăăpărereaăei,ă

atunciăcândăciteşti,ăfărăăsăăvreiărezoneziăcuăceăaăscrisăautorulăşi,ălaăunămomentădat,ă

maiăridiciăochiiădinăfoaie,ăteăgândeştiălaăexperienţeleăpeăcareăle-aiăavut,ălaăexperi-

enţeleăpeăcareăaiăputeaăsăăleăai,ăşiăcumăaiăputeaăsăăapliciăceeaăceăciteşti,ăexperi-

enţeleăpeăcareăleăciteştiăpeăparcursulăunuiăroman.ăEsteăoăactivitateădeăpetrecereăaă

timpuluiăpeăcareăoărecomandăăoricui. 

 



  

 Ultimaăcarteăpeăcareăaăcitit-oăaăfostă’’Munteleăvrăjit’’ădeăThomasăMann.ăAă

fostăoăcarteădificilădeăparcurs;ănuădinăcauzaăfaptuluiăcăăesteăoăcarteăscrisăăînăaşaă

manierăăîncâtăsăăînainteziălent,ăcaăşiăacţiuneaădinăromanăcareăesteăunaătotălentă,ă

careăstagnează.ăAceastaăniciănuăesteăoălecturăăcareăsăăpoatăăfiăfăcutăăînătren,ăpentruă

căăesteănevoieădeămultăălinişte;ăsuntăfoarteămulteăconcepţiiălaăcareătrebuieăsăămedi-

tezi,ăunăromanăenciclopedieăs-arăputeaăspune,ăfiindăvorbaăşiădeăThomasăMann,ăînă

stilulăluiăclasic,ăcuăoăpaletăăvariatăădeăinformaţiiădinăistorie,ăsociologie,ăfilozofie,ă

artă. 

 MaiănouăciteşteănuveleăpsihologiceădeăăPaulăHezse,ăconsideratăfondatorulă

acestuiătipădeăscriere.ăUnăautorăaăcăruiămanierăădeăscriereăesteăunaăşireată,ădară

totuşiăunăstilăatâtădeăaparte,ăcareănuăteălasăăsăăpărăseştiălectura,ăspuneaăCristina.ăEiă

iăseăîntâmplăăfoarteărarăsăănuăpoatăălăsaăcarteaădinămână,ătotuşiăacestăautorăaăreuşită

săăoăcaptivezeăînăaşaămanierăăîncâtăsăănuăseămaiăpoatăădezlipiădeăpaginileăscrise.ăă 

 Înăseriaălecturilorăpentruăcareăprietenaămeaăaăvărsatălacrimi,ăseănumărăăcar-
teaăcopilarieiăei,ăcareăaăfostă‘’UnăyankeuălaăcurteaăregeluiăArthur’’,ădeăMarcă
Twain,ăpentruăcăăaăavutăunăimpactăfoarteăputernicăasupraăsa.ăAltăăcarteăesteă
‘’Dragosteaăînăvremeaăholerei,ădeăGabrielăMarciaăMarquez,ăoăcarteăfoarteăbună,ăpeă
careămulţiădintreăcititoriăprobabilăoăcunosc,ăpentruăcăăacestăautorăesteăunăclasic,ăună
adevăratătitanăalăliteraturiiăuniversaleăşiăunălaureatăalăPremiuluiăNobelăpentruăLit-
eratură.ăCristinaăspuneaăcăăeăprobabilăsăăseăîntâmpleăcaăînăfenomenulăMichaelă
Jackson,ălumeaăsăăînceapăăsăăciteascăămaiămult,ăsăăasculteămaiămultădupăăceăcrea-
torulăaătrecutăînănefiinţă.ă 

 



 

 Dinăaceastăăserieănuălipseşteă‘’Bătrânulăşiămarea’’,ădeăErnestăHemingway,ăoă

carteăpeăcareăaăcitit-oăînăclasaăaăşapteaăşiăaăplânsăcumplit.ăÎnărest,ăauăexistatăşiă

lacrimiădeăbucurie,ăpentruăcăăprietenaămeaănuăpoateăsăăciteascăăăI.L.Caragialeăşiăsăă

nuărâdăăpânăălaălacrimi,ăsauăTudorăMuşatescu,ăVladăMuşatescu..ăOăcarteăpeăcareă

eaăoăconsiderăăteribilădeăamuzantăăesteă‘’LaăMedeleni’’ăaăluiăIonelăTeodoreanu,ăcuă

oălecturăădeăunădeliciuăşiăunăumorăăfoarteăinteligent,ăceăi-aăatinsăşiăcâtevaăcorziă

sensibile:ăideeaădeăîntoarcereălaăbunici,ăideeaădeăîntoarcereălaăţară,ălaăvalorileăcareă

erauăodată,ăcareămaiăsuntăşiăacum,ădarăcare,ăcândva,ăaveauăaltăăpondere. 

 Suntăşiăcâtevaăromaneăpeăcareăeaăle-aăreluat,ădeoareceăle-aăcitităprimaădatăă

preaădevreme.ăSpreăexempluă‘’AnnaăKarenina’’ăaăluiăLevăTolstoi,ăaăcitit-oăînăclasaă

aăşaseaăşiăaăreluat-oăpentruăcăăeraăclarăcăănuăaăînţeles-oăaşaăcumătrebuie.ăLaăfel,ă

‘’Numeleătrandafirului’’,ădeăUmbertoăEco,ăl-aăcitităînăclasaăaăcinceaăpeăcândăstudiaă

EvulăMediuăşiăprinăaceastăălecturăăaăvrutăsăăaibăăoăprivireădeăansambluăasupraăaă

totăceăaăînsemnatăepocaăîntunericului. 

 Citiorăfoarteăcomplexădupăăcumăseăpoateăobserva,ăînăaăcăruiăgustăpentruălec-

turăămi-amăpusăsperanţeleăşiăamăcerutăcâtevaărecomandări. 

 



 

Cristina Şişcanu – cititorul experimentat! 

 



IV. Vanda-Maria Huci 

 VandaăMariaăesteăoăfemeieăinăvarstaădeă51ădeăani.ăEiăîiăplaceămultăsăă

citeascăănumaiăcărţiăBUNE.ăDeămulteăoriăciteşteăchiarălaăserviciu,ăatunciăcândănuă

areăclienţi.ăEaăciteşteăcâtăseăpoateădeămult,ădeoareceăi-aăplăcutălecturaădeătânară,ă

aniăînăcareăîşiănotaădiferiteăcitateădinăromaneleăpeăcareăleăcitea.ă 

 Ultimaăcarteăpeăcareăaăcitit-oăseănumeşteă“ÎmpărăteasaăOrhidee”.ăÎnăaceastăă

carteăesteăprezentatăăpovesteaăcaptivantăăaăuneiătinereăfeteămanciurieneăcare,ă

pentruăa-şiăsalvaăfamiliaădinăgheareleăsărăcieiăşiăpentruăaăevitaăcăsătoriaăcuăvărulă

eiăretardat,ăparticipăălaăselecţiaăconcubinelorăimperiale,ăînănumărădeătreiămii.ăDeă

asemenea,ădragosteaăpentruăcărti,ăaăfăcut-oăsăăreţinăăunăcitatăpeăcareăîlăfoloseşteăşiă

înăviaţaăpersonalăăşiăanume:ă“Toţiăpentruăunulăşiăunulăpentruătoţi!”-ăsloganulă

muşchetarilorădinăromanulă“Ceiătreiămuşchetari!”ădeăAlexandreăDumas.ă 

 Caăoricareăaltăcititor,ăcareătrăieşteăemoţiileăpersonajelor,ăs-aăşiăbucurată

alăturiădeăele,ădarăaăvărsatăşiălacrimiăcauzateădeălecturaăînăsine.ăUnăexempluăbună

esteăromanulăluiăIonelăTeodoreanuă“LaăMedeleni”.ăUnaădintreăcărţileăcareăi-auă

placutăînămodădeosebităesteă“Peăaripileăvântului”ădeăMargaretăMitchell.ă 

 Îiăfaceăoămareăplăcereăatunciăcândăiăseăcerăsfaturiădespreăcărţiăşiăesteărugatăă

săărecomandeăcuivaăuna,ăcumăşiăeaădeăaltfelăprimeşteăbucuroasăăcărţi,ăcareăiăseă

propunădeăcătreăalteăpersoane.ăMi-aăspusădeăaltfelăcăăaăîncercatăsăăinsufleădragos-

teaăpentruăcărţiăşiăproprieiăsaleăfiice,ăDaniela.ăAăreuşităsăăfacăăasta,ăşiăacumăeă 

 



foarteăbucuroasăăcăăîntreagaăeiăfamilieăciteşteă-soţulăşiăfiica.ăÎiăplaceăsăăvadăăşiăalţiă

oameniăcăăcitesc,ăpentruăcăădupăăpărereaăei,ăcititulăesteăoănecesitate. 

 Aăîncercatăpeăcâtăposibilăsăăcumpereătoateăcărţileăcareăauăapărutălaăcolecţiaă

”Adevărul”,ăînălimitaăbugetului.ăAăspusăcăădacăăarăaveaămaiămulţiăbani,ănuăarăde-

ranja-oăsăăîiăcheltuiascăăpeătoţiăpeăcărţi,ăpentruăcăăpreferăăsăăîiădeaăpeăcevaăutil. 

 Esteăoăcititoareă”înăvârstă”,ăcumărarămaiăvezi.ăMajoritateaăoamenilorădeă

vârstaăei,ăînătimpulăliberămaiăales,ăpreferăăsăăpiardăăvremeaăînăfaţaătelevizorului.ă

Maria,ăînsă,ănuăvreaăsăăfieăcaărestulălumii.ăÎncearcăăpeăcâtăposibilăsăăîşiăţinăăminteaă

înăformă,ăcuălecturiăcâtămaiăvariate! 

 

 

 

Maria-Vanda Huci – cititoarea 

care are urmași pe măsură! 

 



 

V. Ruxandra Călin 

 NumeleăăăeiăăesteăăRuxandraăăCălin.ăAreă19ăaniăşiăesteăînăclasaăaăXII-aălaăCo-

legiulăNaţionalăGarabetăIbrăileanuădinăIaşi.ăLuându-iăunăinterviu,ăamăconstatatăcuă

surprindereăcă-iăplaceăfoarteămultăsăăcitească.ăRuxandreiăîiăplacăromaneleăpoliţisteă

dar,ăcaăoăromanticăăînnascută,ăciteşteădeseoriăşiăromaneădeădragoste,ăsauă

“siropoase”,ăcumăîiăplaceăsăăleănumească.ăPrintreăacesteăromaneădeădragosteăseă

numărăăfaimoaseleăscrieriăaleăSandreiăBrown,ăcareăîiăalinăădurereaăcauzatăădeăulti-

maăeiăiubireă-ăîncăăvieăînăsuflet.ăCeeaăceămăăfaceăsăăcredăcăăgăseşteăînăcărţiăunăme-

dicamentăpeăcareănuăoăsă-lăgăseascăăniciodatăăînăfarmacie. 

 Chiarădacăăesteăocupatăăcuăşcoalaăşiăimplicităcuăbacalaureatul,ăînătimpulăli-

berărămasăpreferăăsăăcitească.ăUneori,ăcândăesteăcaptivatăădeăoăcarte,ăciteşteăşiăînă

locuriănonconformisteăăprecumăautobuzulăceăoăduceăspreăşcoală,ăpeăsoclulăstatuiloră

dinăcentrulăoraşului,ăundeăseăpoateăjucaăşiăcuăporumbeii. 

 Cititoareăînrăită,ăRuxandraăcolecţioneazăăcitateăpeăcareăleăpăstreazăă

dumnezeieşteăîntr-unăcaiet,ăpeăcareăîlăconsiderăăuneoriămultăpreaăpersonalăpentruăa

-lăîmpărtăşi.ăAcumăaăfăcutăînsăăoăexcepţie,ăşiămi-aămărturisităunulădintreăcitateleă

saleăpreferate,ăcareăîiăaparţineăluiăMarinăPreda:ăă“Sinceritateaănuădeschideă

întotdeaunaăuşile,ăcumăs-arăpărea”. 

 



 Sensibilăădinăfire,ăRuxandraădeseoriăăascultăămaiămultădeălaturaăsaă

emoţionalăă,ăconfirmândăcăăauăexistatăăanumiteăcărţiăînătrecutăcareăauăfacut-oăsăă

verseălacrimi.ăCarteaăeiăpreferatăăăesteă“1984”ădeăGeorgeăOrwell,ăăsusţinândăcuă

tărieăcăăaceastaăi-aăschimbatăviziuneaădespreăsocietateaăînăcareătrăim.ăPlăcereaă

Ruxandreiăăpentruăăcărţiăaăînceputăăîncăădinăcopilărieă,ăpărinţiiăacesteiaăavândăăgrijăă

întotdeaunaăsăăîiăhrăneascăăapetitulăpentruălecturăăşiăsăăîiăcumpereăcuăoriceăocazieă

cărţi,ăpeăcareăeaăleăconsideraăceleămaiăfrumoaseăjucării. 

 Atunciăcândăamăîntrebat-oădacăăobişnuieşteăsăărecomandeăcărţi,ărăspunsulăaă
fostăafirmativ.ăLaărugăminteaămeaădeăa-miărecomandaăoăcarte,ăevidentăînăafaraădeă
“1984”,ămi-aărecomandatăcuăcăldurăă“CarteaăMironei”ădeăCellaăSerghi. 

 

 

 

Ruxandra Călin –  

chiar și o cititoare pa-

sionată își are 

 tainele ei! 

 



VI. Bogdan Dumitriu 

 Bogdanăareă18ăaniădinăianuarieăanulăacesta,ădarăniciodatăănuămi-aădatăimpre-

siaăcăăîntr-adevărăîiăare!ăÎnsăăînăziuaăcândăaăacceptatăofertaămeaădeăaăaveaăoădis-

cuţieădespreălectură,ăamăînceputăsă-lăprivescăaltfel. 

 Mi-aădezvăluităoăparteădinăel,ăpeăcareăeuănuăoăcunoşteam,ăşiăniciăalţiiădeăalt-

fel.ăEăunăbăiatăcult,ăcareăciteşteăoriceăîiăcadeăînămână,ănuăareăunăgenăanumeăpeăcareă

să-lăprefere. 

 Avândăînăvedereăpuţinulătimpăliberăpeăcareăîlăare,ănuăîşiăpermiteăluxulădeăaă

rezervaălecturiiăanumiteămomenteăaleăzilei;ăciteşteăcândăîiăesteăîngăduităsăăoăfacă.ă

Îiăplaceăsăăciteascăăfoarteămultăînăcafenele;ăaăparticipatădeăaltfelălaămulteăcafeneleă

literare,ăfaptăcareăm-aăluatăprinăsurpindereătotal!ăMaiăciteşteăşiălaăşcoală,ăcândănuăîlă

preaăintereseazăăsubiecteleăpropuseădeăprofesori.ăIarăprinăaceastaănuăîiăsfidează,ă

doarăleăaratăăîntr-unămodăcâtămaiădelicatăcăăvineălaăoraălorădinărespect,darăpreferăă

săăfacăăaltceva. 

 Nuăesteăfanăalăreading-uluiăonline.ăEsteămaiădeămodăăvecheăsiăpreferăăcărţileă

tradiţionale,ăcaămulţiăalţiăcititori.ăPreferăăsăăcumpereăcărţiăpentruăa-şiămăriăbibli-

oteca,ăpeăcareăintenţioneazăăsăăoălaseăviitoareiăăgeneraţii!ă 

 Înădiscuţiaăcuăel,ămi-aămărturisităcăăaăcititădejaă”Iona”ăşiănuăl-aăimpresionat,ă

i-aădisplăcut!ăăAăspus,ăşiăciteză,,esteăoăporcărieădeăcarteăpeăcareăoăsăăoăavemăşiălaă

bac”.ăAăcitit-oătoatăăchiar,ăînăsperanţaăcăăîşiăvaăschimbaăpărereaăpeăparcursulălec-

turii.ă 

 



 

 Aceastaăeăunaădinăcărţileăcareăl-auălăsatărece,ăînsăăexistăăunaăcareăl-aămişcat,ă

baăchiarăl-aăfăcutăsăăplângăăşiăaceeaăseănumeşteă,,Colţăalb,,.ăMotivulăpentruăcareăaă

fostăimpresionatădeăaceastăăcarteăesteădragosteaămareăpentruăanimale,ămaiăexact,ă

pentruăcâineleăluiăpeăcareăîlăareădeălaăzeceăani. 

ăăReţineăcitateădinăcărţi,ăleăfoloseşteăşiăînăviaţaăpersonală,ăuneoriăfărăăsăăîşiădeaăsea-

ma.ăEsteăfanăBukowski;ăaăcitităunaădinăcărţileăluiă,,Dragosteaăesteăunăcâineădină

iad,,ăşiăaăfolosităunăcitatădinăaceastăăoperă:ă”teărogăsăănuăaduciăoădamăădeăcompa-

nieăpeălângăămineăpentruăcăămăăvoiăîndrăgostiădeăea”.ăUnăaltălucruăpeăcareăelăşiăl-aă

amintitădespreăBukowskiăaăfostămomentulăcândăacelaăaăzisăcăăareănevoieădeăoă

femeieăbunăălângăăel,ămaiămultădecâtăareănevoieădeămaşinaăluiădeăscris. 

ăăAmăobservatălaăelăoăanumeătendinţăăpentruămaiămariiătitaniăaiăliteraturiiăuniver-

sale.ăCăciăpeălângăăBukowski,ăBogdanăciteşteăşiădinăDostoievski,ăunaădinăcărţileă

scriseădeăacestaăfiindă”Idiotul”,ăoăcarteăsuperbă. 

ăăNuăaărecomandatăniciodatăăcărţi,ăşiăniciănuăaăluatăînăseamăărecomandărileă

primite;ăesteădeăpărereăcăăfiecareăpoateăsăăîşiăaleagăăsingurăceăanumeăsăăaibăăînă

bibliotecă. 

 



Bogdan Dumitriu – pentru el lectura este o plăcere, intersectată cu multe  

altele! 

 



VII. Paul Leibovici 

 PaulăLeiboviciămi-aăacordatăunăinterviuăfoarteăbun.ăNiciănuăaveamăaşteptăriă

maiămiciădeălaăel.ăScriitorăisraelianădeălimbăăromână,ădomnulăPaulăaăvenităînăvizităă

înăRomâniaăcuăocaziaălansăriiănoiiăluiăcărţi.ăAăfostăfoarteăamabilăsăăaccepteă

propunereaămeaădeăaădiscutaăpuţinădespreăcărţi. 

 Eramăfoarteăsigurăăpeămine,ăaşaăcăănuăvoiamăsăăîlăîntrebădacăăciteşte,ăcăci,ă

pentruăunăscriitorămiăseăpăreaănormalăsăăoăfacă.ăDarăelăm-aăcontrazis.ăAăzisăcăă

citeşte,ădarănuăseămaiădăăînăvântădupăăromane,ăînsăăesteăunămareăadmiratorăală

operelorăluiăMoliere;ăaăscrisămulteăarticoleădespreăacesta.ăAălucratămultăcuăopereleă

clasiceăaleădramaturgilorăromâni.ăAăfăcutăchiarăoăcercetareăaăprimeiăopereădra-

maticeădupăăIonăCreangă,ădespreăcareăspuneaăcăăacumăpatruzeciădeăaniăaăfostăpub-

licatăăînărevistaă”Tribuna”,ălaăCluj.ăLaăînaintataăsaăvârstaădeăoptzeciăşiăşaseădeăani,ă

nuăpreaămaiălucreazaăcuăromaneleăşiăcontemporanii,ăpentruăcăăareăaltăinteresăper-

sonalăşiăoăaltăăpaletăădeăgusturi.ăÎnăcontinuareăîlăintereseazăădramaturgiaămondialăă

deălaăoraăactuală,ăcuătemeăcontemporane,ăpentruăcăăvreaăsăăfieăînărândăcuăin-

formaţiileăteatraleăcareăl-auăinteresatăşiăîlăinteresează.ăCredăcăășiăacum,ădupăăapro-

apeă40ădeăaniădeăcândăaăplecatădinăRomânia,ăciteșteăînălimbaăromână,ăceeaăceăseă

vedeăatunciăcândăîlăasculți:ăpentruăelălecturaăesteă”patriaădeăacasă”,ăaceeaăînăcareăteă

afliăcuăadevărat. 

 DinăceăamăextrasăeuădinăinterviulădomnuluiăLeibovici,ăacestaăesteăunăcititoră

careăiubeşteăcalmulăuneiăscrieriăşiălocurileăliniştiteăînăcareăaceastaăîlăpoartă;ăfaptă

datorat,ăcredăeu,ăşiăfiriiăblândeăaăscriitoruluiăPaul.ă 

 



 

Paul Leibovici – un scriitor care citește pentru a se regăsi! 

 



VIII. Mitrea Ionuț 

ăăăăăăăăăăăăăDomnulăIonuţăareătreizeciăşiătreiădeăaniăşiălucreazăălaăoălegătorieădeăcărţi.ă

Preferăăcărţileădeămitologie,ăaventurăăşiăînăspecialăăromaneleăistorice.ăCiteşteăori-

unde;ădacăăareăoăcarteăcareăiăseăpareăinteresantă,ăciteşteăchiarăşiăpeăloculădină

tramvai.ăTimpulănuăesteăniciodatăăoăproblemăăînăaărăsfoiăcatevaăpagini.ăDacăăareă

dispoziţiaănecesară,ăîşiărezervăăoricândătimpăpentruăaăciti.ă 

ăăăăăăăăăăăăUltimaăcarteăcitităăaăfostă”Axaălupului”,ăînăcareăesteăvorbaădespreăunăgrupă

careăaăevadatădintr-unălagărădinăSiberia,ătraversândăAsiaăpânăăînăIndia,ăpeăjos,ănea-

jungândătoţi;ăaăfostăfascinatădeăaventurileăşiăsituaţiileătrăiteădeăpersonaje.ăCândăl-

amăîntrebatăpeădomnulăIonuţădacăăaăplânsălaăvreoăcarte,ăaăspusăcăănuăs-aăconfundată

niciodatăăcuăpersonajele,ăpărereăpeăcareănuăoăîmpărtăşesc,ăpentruăcăănu-țiăpoțiăpro-

gramaăăsăăciteştiăcevaăşiăsăănuăplângi,săănuăteăconfunziăcuăpersonajele.ă 

ăăăăăăăăăăăEsteădeăpărereăcăăînăbibliotecaăoricăruiăomătrebuieăsăăexisteă”Dicţionarul”ăşiă

”Istoriaăliteraturiiăromâne”ădeăCălinescu.ăIarăcaăautoriăpeăcareăîiăpreferăăaăspusă

JamesăClavell,ăAlexandreăDumas,ăPaulăFevale,ăMichelleăZevaco,ăKarlăMay. 

ăăăăăăăăăCândăamăadusăînădiscuţieăreadingulăonline,ăamăvăzutăînăochiiăluiădezgust.ăEs-

teăgenulădeăcititorăcareănuăarădaăpentruănimicăînălumeăplăcereaădeăaăcitiăoăcarteăpeă

careăoăareăÎNăMÂN !ăNuăoăvedeăcaăpeăoăalternativăămaiăcomodăăaăcititului. 

ăăăăăăăăăMereu,ădupăăoăcarteăcitită,ăcautăăsăăoăşiărecomandeăcuivaăcâtămaiărepedeă

posibil.ăIarăcândăiăseărecomandă,ăciteşteănumaiăgenulăthrillerăsauăS.F.ă 

ăăăăăăăăăNuăaărealuatăniciodatăăoăcarteăpentruăcăăiăs-aăpărutăinteresantăăcitităăoăsingurăă

dată. 
 



ăIonuţ Mitrea – cititorul care luptă din răsputeri să nu se identifice cu  

personajele! 

 



 

IX. Calistru Anca 

 Ancaăareă18ăaniăşiăesteăoăcititoareăînrăită.ăEaăaăfăcutăunăpactăsecretăcuălec-

tura,ăîncăădinăcopilărie,ăurmândăsăăcontinuieășiăînăadolescenţă.ăPrimaăcarteăcitităăaă

fostă”Apollodor”,ăcândăînvăţaăsăăcitească.ăÎnătimpăşi-aămărităorizonturileălecturii,ă

devenindăoămareăiubitoareăaăcărţilorădeădragosteăşiădeăacţiune.ă 

ăăăăăăPreferăăsăăciteascăăînălocuriănonconformiste,ăcumăarăfiăbalansoarulădinăcurteaă

caseiăsauălaăumbraănuculuiăbătrân,ăbătutădeăsoareăşiădeăvînt.ăLecturaăeiăvariazăăînă

funcţieădeăgradulădeăinteresăpeăcareăaceastaăîlădeșteaptăărespectivaăcarte,ăputândăsăă

ajungăăsăăciteascăăpînăălaăpatruăoreăpeăzi.ă 

ăăăăPrintreătitlurileădeăcărţi,ăcareăseăaflăăînămicuţaăeiăbibliotecă,ăseănumără:ă“Surâsulă

gheişei”,ă“Memoriileăuneiăgheişe”,ă“Sonsăandălovers”,ă“Theăvirginăandătheăgyp-

sy”,ă“SeriaăAmurg”.ăUltimaăcarteăcitităăesteă“Theăvirginăandătheăgypsy”,ăscrisăădeă

D.H.ăLawrence,ăunăbineăcunoscutăautorăbritanic,ăfiindădeăaltfelăşiăautorulăeiăpref-

erat.ăAncaăîmiăpovesteaăcăăînăaceastăăcarteăesteăvorbaădespreădouăăsuroriăcareăsuntă

nevoiteăsăăîşiămuteălocuinţa,ăacesteaăajungîndăsăăîşiăîmpartăăcasaăcuăoăbătrânăămo-

rocănoasă,ămaiăspreăfinal,ăajungândăsăăpleceăîntr-oăcălătorieăundeăunaădintreăsuroriă

ajungeăsăăîşiăîntâlneascăămareaădragoste-ăunăţigan.ăToatăăîntorsăturaăsituaţieiădină

acestăroman,ămanieraăprofundăădeăscriereăşiăvocabularulăfoarteăvastăinclusăîntr-oă

carteăpeăînţelesulătuturor,ăauăfăcut-oăpeăAncaăsăănuămaiălaseăcarteaădinămână. 

 



 

 Atunciăcândăîiăplaceăfoarteămultăoăcarteăîşiănoteazăăcitateleăînăcareăseă

regăseşteăşiăchiarăleăutilizeazăăînăviaţaăpersonală.ăUnulădinăcitateleăeiăpreferateădină

carteaă”Theăvirginăandătheăgypsy”ăeste:ă“Desireăisătheămostăwonderfulăthingăină

life.ăAnybodyăwhoăcanăreallyăfeelăit,ăisăaăking,ăandăIăenvyănobodyăelse.”ăAcestăsen-

timentăîiăinundăădeăceleămaiămulteăoriăsufletul,ăfăcând-oăsă-şiădepăşeascăăanumiteă

limite,ăpentruăa-şiăatingeăscopurile. 

 Iăs-auărecomandatămulteăcărţi.ăDarănuătotătimpulăaăprimităcuăbucurieăofer-

tele.ăUnaădinăcărţileăcareăiăs-auărecomandatăşiăcareăchiarăi-aăplăcut,ăaăfostă“Sonsă

andălovers”,ăscrisăădeăLawrence,ărecomandatăădeăprofesoaraădeăengleză.ăLaărândulă

ei,ăşiăAncaăaărecomandatăcărţiăcelorădragi,ăşiăanumeăuneiăcolege,ăcarteaă”ăPortetulă

luiăDorianăGray”,ăscrisăădeăOscarăWilde. 

 Nuăseădăăînăvântădupăăreadingulăonline,ăpreferîndăcititulătradiţional.ăÎiăplaceă

săădeaăpaginile,ăsăăsimtăătexturaăfoii,ăsăămiroasăăpaginile,ăăsăăsubliniezeădirectăpeă

carteăcitateăpentruăaăreveniămaiătîrziuăasupraălor. 

 Esteăunăbunămodelădeăcititorăpentruătineriiădeăvârstaăei. 

 



Anca Calistru – o cititoare îndrăgostită! 

 



X. Bordianu Simona 

 SimonaăesteăelevăăînăclasaăaăXII-aălaăColegiulăNatională„Garabetă

Ibrăileanu”.ăEaăiubeşteăcărţileăîncăădinăclaseleăprimare,ăcândăaăînvăţatăsăăcitească.ă

Citeşteăînăgeneralăromaneăpoliţisteăşiădeădragoste.ăÎiăplaceăsăălecturezeăpeămalulă

laculuiăVeneţia,ădinăapropiereaăcartieruluiăînăcareălocuieşte,ăînăcafeneleăliniştite,ă

feriteădeăzgomotulăexterioră(cumăarăfiă”Acaju”),ăsauăînăcompaniaăpisiciiăeiăPsian.ă

După-amiezileăleărezervăăcitituluiăşiăunuiăpuiădeăsomn,ăpentruăcaămaiătârziu,ăpeă

seară,ăsăăaibăăminteaăodihnităăpentruăîncăăunămaratonădeălectură. 

 Simoăareăînăsaculădeăcărţiăcititeăoăduzinăădeătitluriăinteresante:ă“Amurg”ă(deă

StephenieăMeyer),ă“UcigaşulăAăBăC”ă(deăAgathaăChristie),ăă“Aleph”ă(deăLuisăBor-

ges),ă“50deăumbreăaleădomnuluiăGrey”ă(deăE.L.James),ă“Lolita”ă(Nabokov),ă“Belă

ami”ă(deăGuyădeăMaupassant).ăSimonaăarăfiăvrutăsăăîmiădezvăluieăşiăalteătitluri,ădară

amădecisăcăăsuntădestule,ăm-aăconvinsăcăăesteăoăcititoareăpasionată.ă 

 Ultimaăcarteăcitităădeăeaăaăfostă”PortretulăluiăDorianăGrey”ă(deăOscară

Wilde),ăcarteăcareăaăsensibilizat-oăpeăpritenaămea.ăAceastăăcarteăaăîncurajat-oăsăă

vadăăoăaltăăperspectivăăasupraăvieţiiăşiătotodatăăaăajutat-oăsăăpreţuiascăăceeaăceăareă

şiăsăăînţeleagăăcăăceeaăceăiăs-aădat,ăiăs-aădatăcuăunăscop.ăAutorulăcărţiiăaălăsatămereuă

oăurmăăînăsufletulăSimonei,ăceeaăceăaădeterminat-oăpeăeaăsăănuăseăopreascăălaăoă

singuraăcarteăaădomnuluiăWilde.ăAăcititădeăaltfel:ă“Importan’aădeăaăfiăonest”,ă

“Baladaăînchisoriiădinăreading“. 

 



  

 Înăprezent,ăOscarăWildeăesteăautorulăeiăpreferat,ădarăastaănuăminimizeazăăînă

faţaăeiămarileăopereăaleăunorăscriitoriădeătaliaăluiăF.ăScottăFitzgerald,ăAgathaăChris-

tie,ăBukowskiăşiămulţiăalţii. 

ăăMereuăcândăciteşteăareălângăăeaăunămicăcaieţelăînăcareăîşiănoteazăăcitate.ăCitatulă

eiăpreferatăesteădeălaăFitzgeraldăşiăaăpreferatăsăămi-lăspunăăînălimbaăengleză,ăaşaă

cumăl-aăscrisăautorulăsău:ă“Andăinătheăend,ăweăwereăallăjustăhumans,ădrunkăonătheă

ideaăthatălove,ăonlyălove,ăcouldăhealăourăbrokeness.” 

 MulteădintreătitlurileădinăbibliotecaăSimoneiăauăfostăiniţialănişteăsimpleă

recomandăriădeălaăprieteniăeiămaiăapropiaţi.ăDeămulteăoriăaăfostăscepticăăînăprivinţaă

acestora,ăînsă,ăînăfinal,ăcândăseăaflaăcuăcarteaăînămâini,ărealizaăcăăaăfostăoăideeă

foarteăbunăăsăăiaăînăconsiderareărespectiveleărecomandări.ăPovesteaăcuăOscară

Wildeăaăînceputătotăcaăoărecomandareădinăparteaăceleiămaiăbuneăprietene.ăAcumă

SimonaăîiămulţumeşteăMonicăiădinătoatăăinimaăpentruăcăăaăfăcutăacestăgestăpentruă

eaăşi,ăpentruăcăăacum,ăcândăareăoădurereăpoateăsăălecturezeăpuţinădinăOscarăWilde.ă

Şiăeaălaărândulăsăuăaăîntorsăfavoareaăprietenilor,ărecomandându-leăcuădragămulteă

cărţi. 

 Înăfinalămi-aărecomandatăşiămieăoăcarteădeălaăF.ăScott.ăFitzgerald! 

 



Simona Bordianu – o cititoare de cafenea! 

 



XI. Pîntia Simonaă 

 

ăăAceastăăSimonaăareădouăzeciădeăaniăşiăesteăoăblondăăînfocată;ăiarăpeălângăăastaă

esteăstudentăălaăLitereălaăFac.ăAl.I.CuzaădinăIaşi,ăînăprimulăan.ăCeeaăceăaăinfluenţat

-oăînădeciziaăeiădeăaăoptaăpentruăaceastăăfacultateăaăfostădragosteaăpentruălectură,ăală

căruiăgustăl-aăprinsăîncăădinăliceu.ăPeăatunciănuăaveaăgusturiăpreaărafinateăînămate-

rieădeăliteratură,ădarăcuătimpul,ăacesteaăs-auădiversificatăşiăauăfăcutădinăeaăoăiubi-

toareădeăliteratură. 

ăăSimonaăeăînnebunităădupăădecorurileăluminoaseăşiăaerisite.ăAceştiădoiăfactoriăîiă

creeazăăcondiţiileănecesareăpentruăoălecturăă“caălaăcarte”.ăÎşiăorganizeazăăprogram-

ulăastfelăîncâtăsăăaibăămereuătimpădeăoăcarteăbunăă(darăastaăbineînţeles,ăînăfuncţieă

deăoreleădeălaăfacultate).ăÎnăgeneralăareădimineţileălibere,ăpeăcare,ădeăceleămaiămul-

teăoriăleădedicăăcititului. 

ăăÎnătimpulăliceuluiăaăfostăunămareăfanăalăAgatheiăChristie,ăoăscriitoareădeăthrillereă

şiăromaneăpoliţiste.ăAreăînăbibliotecăăoămulţimeădeăcărţiăaleăacesteia,ătoateăcititeădeă

altfel;ăprintreăcareăenumăr:ă“CrăciunulăluiăPoirot”,ă“Zeceănegriămititei”,ă“Crimaă

dinăOrientăExpres”,ă“13ălaăcină”,ă“Ceiă5ăpurceluşi”,ă“Crimaăpeăterenulădeăgolf”,ă

“Nemesis”,ă“PericolălaăNăhouse”.ăAcesteăcărţiăauăţinut-oădeăfiecareădatăăînăsus-

pans,ăfaptăpentruăcareăciteaăfoarteărepedeă(ajungândăsăătermineăoăcarteăşiăînădouăă

zile).ăPersonajulăeiăpreferatădeălaăAghataăChristieăaăfostăHerculeăPoirot,ăunădetectivă

foarteăinteligent. 

 



 Înăprezentăşi-aălărgităorizonturileăcunoaşterii,ăcitindădinămariiăclasiciămoder-
ni:ăDostoievski,ăHemingway,ăCeline,ăBalzacăşiămulţiăalţiătitaniăaiăliteraturiiăuniver-
sale.ăUltimaăcarteăcitităăaăfostă“Femeiaălaă30ădeăani”ăaăluiăHonoreădeăBalzac.ăSi-
monaămi-aămărturisităcăăaăfostăoălecturăăcaptivantăăpentruăoăfemeieăînădevenireăcaă
ea.ăÎnăcarteăseăpovesteşteăsoartaăuneiăfemeiădinăepocaănapoleoniană,ădarăaleăcăreiă
fapte,ăemoţiiăşiăstăriăsuntăactualeăşiăastăzi.ăLecturaăaceastaăaăajutat-oăpeăSimonaăsăă
îşiăschiţezeăîntr-unăanumităfelăcăsătoriaăşiăviaţaădeăfamilie.ăDacăăpânăăacumăeraăoă
fetiţăăcuăcapulăînănoriăcareăvisaălaăfăt-frumosăşiălaăpoveştiădeădragosteăase-
mănătoareăcelorăaleăluiăShakespeare,ăacumăşi-aăschimbatăpărerea.ăAceastăăcarteăaă
învăţat-oăsăăvadăădincoloădeăplapumaărozăcuăcareăsuntemăminţiţiăcăăeăacoperităăso-
cietatea.ăAcumăconştientizeazăăfaptulăcăănuătotăceăzboarăăseămănâncăăşiăcăălucru-
rileăcareăparăaăfiăbuneălaăînceput,ăteăpotăpurtaăpânăăînăceleămaiăurâteăcoşmaruriădină
care,ăoricâtăaiăvrea,ănuăveiăputeaăscăpa.ăă 

 Totodatăăaăînvăţatăsăănuăseămaiăgrăbeascăăînădeciziileăpeăcareăleăiaăşiăsăă
asculteădeăsfaturileătatăluiăeiă(amărămasăuimităăcâtădeămultăaăpututăînvăţaădeălaăoă
carte!!!). 

 CitatulăeiăpreferatăseăgăseşteătotăînăoperaăluiăBalzac,ăînăcarteaăcareăaă„marcat

-oădefinitivăşiăiremediabil”,ăspuneaăea:ă 

„Oătânărăădomnişoarăăareăpreaămulteăiluzii,ăpreaămultăălipsăădeăexperienţă,ăpeă

cândăoăfemeieăcunoaşteăîntreagaăgravitateăaăsacrificiilorăceătrebuiescăfăcute.ăAcoloă

undeăunaăesteăatrasăădeăcuriozitate,ădeăispiteăstrăineăiubirii,ăcealaltăăseăsupuneăunuiă

sentimentătemeinic.ăUnaăcedează,ăcealaltăăalege...ăÎnarmatăăcuăcunoaştereămaiă

întotdeaunaăscumpăplătităăprinămulteănefericiri,ăfemeiaăexperimentatăădăruindu-se,ă

pareăcăăoferăămaiămultădecâtăpeăsineăînseși,ăînăvremeăceătânăraădomnişoară,ă

ignorantăăşiăîncrezătoare,ănecunoscândănimic,ăacceptăădragosteaăşiăoăînvaţă... 

 



 Unaăpreaăsupusăăvăăoferăătristaăsiguranţăăaătihnei;ăcealaltăăpierdeăpreaămultă

pentruăaănuăcereădeălaădragosteătoateămiileăeiădeămetamorfoze.ăUnaăseădezonoreazăă

doarăpeăea;ăcealaltăăucideădeădragulăceluiăiubit,ăoăîntreagăăfamilie.ăDeăaltfel,ăseă

răscolescăatâteaăspaime,ăatâteaătemeriăşiătulburăriăşiăfurtuniălaăoăfemeieădeă30ădeă

ani,ăceăniciodatăănuăseăpotăvedeaăînăochiiăuneiăfeteătinere.” 

 Nuăaăprimitărecomandăriădeăcărţi,ăînăschimbăaărecomandatămulteăcărţiădeălaă

AgathaăChristie. 

 

 

 

Simona Pîntia – o 

cititoare foarte 

înțeleaptă! 

 



 

XII. Anghel Elena 

 

 DoamnaăElenaăesteăprofesoarăădeălogică,ăpsihologie,ăsociologieăşiăfilozofieă

laăliceulăînăcareăînvăţăeu.ăLaăsfârşitulăuneiaădintreăoreleăei,ăm-amădusălaăeaăsăăoă

întrebădacăăarăvreaăsăăvorbimăpuţinădespreăcărţi.ăAăfostădeăacord,ăşiăăstaăaăfostăunulă

dintreăceleămaiăbuneălucruriăcareămiăs-auăîntâmplatăînăsăptămânaărespectivă.ăAmă

descoperităunăomăminunat,ătotalădiferităfaţăădeăcelăcareăîlăvedeamămereuălaăore. 

 Dumneaeiăciteşteăfoarteămult.ăCândăeraăadolescentăăseăduceaălaăbibliotecă,ăă

îșiăluaăcâteăunăteancădeăcărţiăînăfiecareăsfârşitădeăsăptămînăăşi,ăpânăăduminicaă

următoare,ăîncercaăsăăîlătermineăşiăsăăiaăaltul;ăpentruăcăăatunci,ăspuneaăea,ătineriiă

deălaăţarăănuăaveauăinternet,ăşiăsingurulămodădeăaăseădestindeăeraăcititul.ăPărinţiiăeiă

erauăoameniădeălaăţară,ăoăpuneauămereuălaătreabăăşiăeaănuăputeaăsăăsteaănumaiăsăă

citească.ăNuăeraăpretenţioasăălaălecturileăei;ăciteaădeălaămariiăclasici:ăBalzac,ăTol-

stoi,ăTurgheniev,ăZola;ăpînăălaăRebreanu,ăBlaga,ăArghezi,ăSadoveanu.ăAdicăăoriceă

găseaăînăbibliotecaădinăTg.Frumos,ăcuăcareăsatulăeiăeraăvecin.ăBineînţelesăcăăacumă

nuămaiăareătimpăsăăciteascăălaăfelădeămult,ăpentruăcăătrebuieăsăăciteascăășiăcărţiădeă

specialitate,ăareăşiăoămeserieăcareăoăsolicităăfoarteămult.ă 

 

 



 Peăparcursulăanilorăşi-aădezvoltatăunăritmăfoarteărapidădeăaăciti;ăaşaăcumă

spuneaăşiăIorga,ăciteșteătransversală(cărţiădeăbeletristică,ăpentruăcăăceleădeă

specialitateănecesităămultăăatenţie).ă 

 Toateăcărţileăbuneăauăavutăcevaăcareăauăinfluenţat-o;ăuneleămaiămult,ăalteleă

maiăpuţin,ăînăfuncţieădeămăiestriaăautorului.ăUltimaăcarteăcitită,ăsauărecitităăesteă

”Fataăcuăcercelădeăperlă”.ăPoeziileăluiăEminescuăsauăaleăluiăBlagaăsimteănevoiaăsăă

leărecitească,ăsuntăcaăunămedicamentăpentruăsuflet.ăPrintreăalteătitluriărecititeăseă

numărăăşiă”Mândrieăşiăprejudecată”,ăsauăromaneleăbritaniculuiăThomasăHardy. 

 Doamnaăprofesoarăăvedeăcititulăcaăpeăoăgimnasticăăaăminţii.ăNuăarăputeaăsăă

recomandeăcevaămaiăbunădecâtălecturaăpentruăunătânărăcareăvreaăsăăseădezvolte,ăsăă

îşiăfacăăunăvocabularăşiăoăexprimareăfrumoasă.ăEsteăprofundădezamăgităădeăsărăciaă

intelectualăăaătinerilorădinăziuaădeăazi,ăcareăpreferăăinternetulăînădetrimentulăuneiă

lecturiăbune.ăMaiărecomandăăelevilorăeiăşiăsăăaibăăunăcaietăînăcareăsăăîşiănotezeă

citate.ăChiarăşiădumneaiăaveaăunulăcândăeraăadolescentă,ăpeăcareăîlămaiăgăseşteă

uneoriăprinăcasă. 

 Pentruădumneaeiăesteămultămaiăpăcutăsăăciteascăăcărţiăcuăoăcopertăăcareă

sugereazăăcevaăanume;ăcuăfonturiămaiămariăcareănuăîiăobosescăochiiăşiăcuăoătexturăă

aăfoiiăfineălaăatingere.ă 

ă Areăacasăăoăbibliotecăăfoarteămare;ăîmiămărturiseaăcăătotăapartamentulăesteă

plinădeăcărţi..ăÎiăpareăfoarteărăuăcăănuămaiăareăochiiăbuniăcaăsăăpoatăăciti,ăacumă

oboseşteămultămaiărepede...  

 



Elena Anghel – cititoarea surpriză! 

 





 

Despreălecturăăcu… 

 

Carp Corneliu- 

un cititor conștient de propria misiune!    4 

 

Cozma Viviana-  

o cititoare greu de convins să renunțe la citit!   7 

 

Şişcanu Cristina- 

cititorul experimentat!       10 

 

Vanda-Maria Huci- 

cititoarea care are urmași pe măsură!    14 

 

Ruxandra Călin- 

chiar și o cititoare pasionată își are tainele ei!   16 



Bogdan Dumitriu- 

pentru el lectura este o plăcere, intersectată cu multe altele! 18 

 

Paul Leibovici-  

un scriitor care citește pentru a se regăsi!     21 

 

Mitrea Ionuț-  

cititorul care luptă din răsputeri să nu se identifice cu  

personajele!          23 

 

Calistru Anca- 

o cititoare îndrăgostită!        25 

 

Bordianu Simon- 

o cititoare de cafenea!        28 

 

Pîntia Simona-  

o cititoare foarte înțeleaptă!       31 

 

Anghel Elena- cititoarea surpriză!      34 




