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„ CITIREA” UNUI TEXT 
POSTMODERN 
Un model în trei trepte –  
pre-lectura, re-lectura şi 
interpretarea 

CrenguŃa Bratu 
 

“N-aveai cum să mă auzi, dar totuşi Ńi-am şoptit: 
«ÎnŃelegi acum? Da?»  

Apoi, gândindu-mă că nicăieri n-o să găsesc 
scrise cuvintele acestea, am spus:  

«Draga mea, stăm pe o carte. Asta e».”   
(Ioan Groşan Insula,) 

 
Argument pentru alegerea temei: :     
• Sfera complexă a cunoştinŃelor (limbă şi 

literatură) şi orientarea diferită a abilităŃilor 
(comprehensiune şi producere de text scris 
şi oral) impun adoptarea unor strategii 
flexibile; 

• Reforma operată în învăŃământ tinde să 
mute accentul de pe asimilarea de 
cunoştinŃe pe formarea de competenŃe; 

• Formarea de competenŃe presupune 
aşezarea elevului în centrul activităŃii 
didactice; 

• CompetenŃa lectorală devine un obiectiv în 
sine având în vedere dezideratul nostru de 
a forma cititori cu gustul, plăcerea şi 
nevoia lecturii şi nu specialişti în 
teoretizarea actului lecturii şi a textului 
literar;  

• Receptarea şi interpretarea textului trebuie 
dă devină etape interiorizate de cititor 
astfel încât ele să se desfăşoare fără efort, 
spontan în beneficiul plăcerii lecturii; 

• Proza postmodernă, ca produs al lumii în 
care elevii noştri s-au născut, se 
adresează cititorului postmodern, adică şi 
lor. 

Argument pentru alegerea textului Insula  
de Ioan Gro şan: 
• Am considerat că este complet 

necunoscut elevilor;  
• Poate fi citit pe parcursul unei ore de curs; 
• Oferă o sinteză a elementelor şi 

trăsăturilor care caracterizează 
postmodernismul, fiind un text emblematic 
al generaŃiei optzeciste; 

• Este un text incitant care oferă garanŃia 
trezirii interesului pentru lectura şi a altor 
texte de aceeaşi factură. 

Modelul didactic adoptat: 
 Am optat în demersul meu didactic pentru 
un scenariu care porneşte de la modelul 
propus de J. Langer.1 Aici actul lecturii este 
redat prin patru tipuri de relaŃii cititor-text. Se 
conturează astfel un parcurs vizând 
apropierea de universul creaŃiei, pătrunderea 
în intimitatea acestuia şi apoi părăsirea lui. 

Aceste etape s-ar putea transcrie astfel: 
1. A păşi dinspre exterior spre interior: 

intrarea în lumea textului; 
2. A fi în interior şi a explora lumea textului; 
3. A păşi înapoi şi a regândi datele cu care s-

a pornit la drum; 
4. A ieşi din lumea textului şi a obiectiva 

experienŃa. 
Etapele propuse aici definesc două 

perspective asupra textului: una deschisă din 
interiorul textului (1, 2) şi cealaltă deschisă 
prin distanŃare (3, 4). Etapele pe care mi-am 
propus să le urmez sunt conturate în modelul 
prezentat. 

Primul tip de relaŃie cititor – text este cel al 
pre-lecturii, care valorifică tehnici ce 
conturează orizontul de aşteptare al cititorului.2 
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Cel de-al doilea tip de relaŃie este cel al 
relecturii şi valorificării tehniciI de reconstruire a 
textului în vederea interpretării lui.  
 
Desfăşurarea activit ăŃii:  
I. Comprehensiunea textului 
I.a. Pre-lectura 

Prima etapă (o oră) este rezervată pre-
lecturii. Optez pentru lectura silenŃioasă, 
nedirijată. 

După ce textul este citit, elevii completează 
un chestionar pe care l-am realizat având în 
vedere următoarele tehnici de verificare şi 
aprofundare a înŃelegerii: 
1. Strategii ce vizează etapa pre-lecturii, 

momentul proiecŃiei iniŃiale a sensului; 
2. Strategii ce vizează exprimarea şi 

valorificarea reacŃiilor emoŃionale pe care 
lectura le provoacă, reacŃii ce se pot 
constitui în puncte de pornire ale 
interpretării textului; 

3. Strategii ce urmăresc corelarea aşteptărilor 
iniŃiale cu rezultatele primei lecturi. 
La sfârşitul acestei etape elevii completează 

un chestionar cu următoarele cerinŃe: 
1. Redă succint conŃinutul textului citit. 

Încearcă să fixezi în enunŃurile tale cine, 
ce, de ce, unde, când şi cum “vorbeşte”. 

2. łi-a plăcut textul? 
3. Ce (nu) Ńi-a plăcut? 
4. Care sunt 

întâmplările/imaginile/problemele care te-
au surprins? 

5. Cum Ńi s-a părut finalul? 
6. Cum a răspuns textul aşteptărilor tale 

iniŃiale? În ce măsură le-a depăşit, a 
dezamăgit, a provocat? 

7. Ce sentimente Ńi-a provocat lectura 
textului? 

 Prin întrebările 2 şi 3 am urmărit în mod 
special exprimarea unui punct de vedere cu 
privire la receptarea şi aprecierea textului prin 
gradul de plăcere trezit de lectură. Majoritatea 
elevilor a gustat frumuseŃea textului răspunzând 
că textul a plăcut mai ales prin noutatea acestui 
tip de scriitură şi prin finalul surprinzător.  
I.b. Relectura 
 Umberto Eco crede că “Există două moduri 
de a parcurge un text narativ. Acesta se 
adresează mai întâi de toate unui cititor-model 
de primul nivel, care doreşte să ştie (în mod 
îndreptăŃit) cum anume o să se termine 
povestea. Dar textul se adresează şi unui 
cititor-model de al doilea nivel, care se 

întreabă ce tip de cititor îi cere povestirea 
aceea să devină, şi vrea să descopere cum 
procedează autorul model care îl instruieşte 
pas cu pas. Pentru a afla cum se termină 
povestea şi nimic mai mult, de obicei e de 
ajuns să citească o singură dată. Pentru a 
recunoaşte autorul-model trebuie citit de 
multe ori, iar unele povestiri trebuie citite la 
infinit. Numai atunci când cititorii empirici vor fi 
descoperit autorul-model şi vor fi înŃeles (sau 
măcar vor fi început să înŃeleagă) ceea ce El 
vroia de la ei, aceştia vor fi devenit cititorul-
model în adevăratul sens al cuvântului”3. 
 În cea de-a doua etapă (orele a doua şi a 
treia), se efectuează relectura4. Aceasta are în 
vedere tehnici de comprimare (oral: explicarea 
cuvintelor necunoscute, identificarea ideilor 
principale şi rezumatul). 

Textul este recitit, de această dată cu voce 
tare, iar elevii identifică planurile şi secvenŃele 
acestuia. Relectura este condusă spre 
activităŃi de “reconstruire a textului”, de redare 
a tuturor secvenŃelor lui. 

Pe parcursul acestei a doua etape elevii 
desfăşoară (sub forma unor teme pentru 
acasă) şi alte tipuri de activităŃi care conduc la 
o mai mare apropiere de text şi la depăşirea 
impresiei iniŃiale că textul prezintă dificultăŃi de 
interpretare insurmontabile. 

Astfel, la secvenŃa care descrie insula din 
vis, elevii realizează desene urmărind 
îndeaproape şi respectând detaliile textului 
(Anexa 1). Asemenea activităŃi complementare 
mai pot avea loc şi în cadrul unei lecŃii în 
parteneriat literatură - informatică, în care elevii 
încearcă să surprindă şi să redea semnificaŃiile 
textului în prezentări PowerPoint (Anexa 2). 

Elementele obŃinute prin analiza 
secvenŃială a textului se consemnează într-un 
tabel care vizează comprehensiunea textului 
prin identificarea planurilor, secvenŃelor şi prin 
înŃelegerea conŃinutului.  

La finalul etapei de relectură, elevii sunt 
solicitaŃi să răspundă în scris la două cerinŃe:  
1. Fixează în trei enunŃuri semnificaŃiile pe 
care le-ai desprins din textul Insula. 
2. Exprimă-Ńi punctul de vedere cu privire la 
textul citit. Notează şi câteva impresii după 
relectură.  
 Aceste cerinŃe au fost formulate având în 
vedere următoarele tehnici de verificare şi 
aprofundare a înŃelegerii: 
1. Strategii ce vizează etapa relecturii, 
momentul comparării proiecŃiei iniŃiale a 



sensului cu achiziŃiile, nuanŃările şi adâncirea 
înŃelegerii textului prin recitirea textului; 
2. Strategii ce vizează exprimarea şi 
valorificarea reacŃiilor emoŃionale pe care 
relectura le provoacă, reacŃii ce se pot 
constitui în puncte de pornire ale interpretării 
textului. 
 Răspunsurile date de elevi au demonstrat 
necesitatea şi importanŃa relecturii. Locul 
surprizei, curiozităŃii şi al interesului în faŃa unui 
astfel de text, manifestate în etapa prelecturii, 
este luat, în etapa relecturii, de bucuria 
desluşirii şi a înŃelegerii nuanŃate a acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Interpretarea textului 
A treia etapă  (ora a patra) conduce la 

interpretarea textului, propunându-şi să 
evidenŃieze specificul prozei postmoderne, 
aşa cum se conturează din textul Insula.  
 “Regula fundamentală pentru a aborda un 
text narativ este ca cititorul să accepte, tacit, 
un pact ficŃional cu autorul, pactul pe care 
Coleridge îl numea «suspendarea 
incredulităŃii». Cititorul trebuie să ştie că ceea 
ce i se povesteşte este o întâmplare 
imaginară, fără ca prin asta să considere că 
autorul spune o minciună. Cititorul poate să 
conchidă din text ceea ce el nu spune explicit 
(iar cooperarea interpretativă e bazată pe 
acest principiu), dar nu poate să facă textele 
să spună contrariul a ceea ce au spus.”5 
 Din relaŃionarea planurilor şi secvenŃelor 
identificate în etapa a doua cu interpretările de 
text realizate în etapa a treia, se desprind 
semnificaŃiile profunde, ascunse ale textului (şi 
implicit trăsăturile specifice postmodernismului). 
 Concluziile obŃinute din interpretarea 
textului se consemnează într-un tabel 
obŃinându-se astfel un tablou fidel al trăsăturilor 
postmodernismului. Selectăm câteva: 
• coborârea în banal; 
• scriitorul-narator refuză să-şi folosească 

talentul  în texte mimetic-evocatoare 
(literaturizarea mătuşilor) sau realist-
descriptive (caravana cinematografică); 

• reŃetele literare încercate: ironia ascuŃită, 
ludicul, manevrarea parodică a 
intertextelor, metaficŃiunea şi 
autoreferenŃialitatea; aerul improvizat, 
jucăuş, lipsit de angoase, nostalgia fiinŃei; 

• generaŃia postmodernistă scrie cu toate 
cărŃile la vedere, fiindcă ştie deja că totul a 
fost scris şi că toate cărŃile sunt de fapt 
colaje, plagiate, repunere în circulaŃie a 
unor alte cărŃi; 

• biblioteca devine natură, rafturile ei sunt 
surpate, tomurile grele şi broşurile par să 
existe aici dintotdeauna; 

• textele eteroclite de pe Insulă îi vor furniza 
singurul limbaj posibil, cel compus dintr-un 
“repertoriu de fraze-tip din clasici”; 

• decontextualizate, fragmentate mărunt, 
textele arată cât de puŃin literară poate fi 
uneori literatura;  

• insula îi va Ńine loc de memorie naratorului, 
o memorie în întregime literară, care va 
reface puntea de legătură cu viaŃa 
anterioară; 

• reperele sale existenŃiale sunt episoade 
calchiate şi amestecate din amintiri literare; 

• după ce eroii au descoperit că natura nu 
este decât un circuit al hârtiei scrise şi că 
limbajul viu nu e decât repetare a unui text 
dintr-o carte, nu mai rămâne decât ca ei să 
descopere că vieŃile lor şi lumea lor 
întreagă este deja pre-scrisă în vreo carte; 

• textul se construieşte pe trei axiome:  
CărŃile sunt parte a naturii; 
Întreg limbajul a fost deja arhivat în 
biblioteci; 
Toate cărŃile sunt aşezate pe o unică, 
mare carte.… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzii : 

Parcursul dinspre lectura inocentă a textului 
(pre-lectură, relectură-comprehensiune) spre 
lectura competentă (relectură-interpretare) s-a 
dovedit o cale mai accesibilă pentru elevi. 
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Trecerea de la o etapă la alta s-a făcut fără 
presiunea ideii că se vor lua în discuŃie termeni 
abstracŃi, “grei”, care ar putea crea 
aprehensiuni. Pornind dinspre exemplu către 
teoretizare s-a constatat că elevii lucrează 
efectiv, nu numai evitându-se momentele de 
pasivitate, ci chiar ajungându-se la reala trezire 
a interesului şi la dezbateri constructive. 
 Etapa pre-lecturii (elevii nu au fost preveniŃi 
că va fi urmată de un test) a dovedit, prin 
completarea chestionarului, o destul de bună 
înŃelegere a textului. ReacŃiile emoŃionale au 
fost, în general, de surpriză în faŃa acestui gen 
de proză, dar şi de curiozitate şi de interes.  
 Relectura a prilejuit reluarea sistematică, 
dirijată a textului. Planurile şi secvenŃele 
identificate, activitatea de comprehensiune şi 
apoi cea de interpretare au condus la 
evidenŃierea trăsăturilor postmodernismului 
literar românesc, fără ca elevii să-şi piardă 
atenŃia “primară” faŃă de text. 
 La sfârşitul acestei etape, s-a răspuns din 
nou unor cerinŃe prin care s-a vizat verificarea 
gradului de înŃelegere a specificului acestui tip 
de proză. Răspunsurile au confirmat 
necesitatea relecturii şi deschiderea deosebită 
pe care adolescenŃii o au spre acest tip de 
literatură. Elevii chiar au sesizat că finalul 
textului este de fapt o invitaŃie la relectură. 
Fraza finală, ca reluare a celei de deschidere a 
textului, nu este decât o invitaŃie la reluarea 
lecturii care de fiecare dată va adânci sensurile. 
 Nu este de altfel deloc surprinzător că tinerii 
“rezonează” la acest gen de proză atâta timp 
cât el este produsul lumii în care s-au născut şi 
pe care fac eforturi să o înŃeleagă. De aceea 
prejudecata potrivit căreia postmodernismul 
este rezervat “aleşilor”, cititorilor care şi-au 
pierdut inocenŃa, se poate demonta cu uşurinŃă 
la clasă. În consecinŃă nici rezerva autorilor de 
programe şcolare nu se justifică. În acest 
context, este greu de înŃeles de ce elevii de la 

profilurile şi specializările la care studiul limbii şi 
literaturii române este prevăzut în trei ore pe 
săptămână au parte de informaŃii trunchiate 
(pentru ei, postmodernismul se opreşte la 
poezie...). 
 
Note 
1 J. A. Langer, Rethinking Literature Introduction, în J.A. 
Langer, (coord), Literature Introduction, A Focus on 
Student Response, Urban, II., National Council of Theacher 
of English, 1992, p.40, apud Alina Pamfil, lucr. cit., p. 142. 
2 vezi Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu.  
Structuri didactice deschise, Piteşti, Paralela 45, p. 140-143. 
1 Umberto Eco, Şase plimbări prin pădurea narativă, 
ConstanŃa, Pontica, 1977, p. 39 
4 vezi şi Matei Călinescu, A citi, a reci. Către o poetică a 
(re)lecturii, Iaşi, Polirom, 2002, pp. 125-151 
5 Umberto Eco, Şase plimbări prin pădurea narativă, 
ConstanŃa, Editura Pontica,1997,  p.99. 

 
Bibliografie   
1.  Adam, Jean-Michel, Revaz, Françoise, Analiza 

povestirii, traducere de Sorin Pârvu, Iaşi, Institutul 
European, 1999. 

2.  Călinescu, Matei, A citi, a reciti, Către o poetică a 
(re)lecturii, Iaşi, Polirom, 2003. 

3.  Cărtărescu, Mircea, Postmodernismul românesc, 
Bucureşti, Humanitas, 1999. 

4.  Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, Iaşi, 
Polirom, 1998. 

5.  Eco, Umberto, Şase plimbări prin pădurea narativă, 
(colecŃia “Biblioteca italiană”), traducere de Ştefania 
Mincu, ConstanŃa, Pontica, 1997. 

6.  Eco, Umberto, Lector in fabula, traducere de Mariana 
Spalas, Bucureşti, Univers, 1991. 

7.  Iosifescu, Silvian, ConstrucŃie şi lectură, Bucureşti, 
Univers, 1970. 

8.  Marino, Adrian, Comparatism şi teoria literaturii, Iaşi, 
Polirom, 1998. 

9.  Vattimo, Gianni, Etica interpretării, traducere de 
Ştefania Mincu, Pontica, 2000. 

10.  Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-
Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Pamfil, Alina, Limba şi 
literatura română în gimnaziu. Structuri didactice 
deschise, Piteşti, Paralela 45, 2003.  

11.  Stan, Emil, Pedagogie postmodernă, Iaşi, Institutul 
European, 2004. 

12.  Alexandru Crişan, Liviu Papadima, Ioana Pârvulescu, 
Florentina Sâmihăian, Rodica Zafiu, Limba şi 
literatura română, manual pentru clasa a X-a, 
Bucureşti, Humanitas EducaŃional, 2000. 

 
Naratologie 
Disciplină care se ocupă cu studierea mecanismelor şi a structurilor naraŃiei; analiză modernă a naraŃiei 
[…] 
În prezent, studiile de naratologie se extind asupra tuturor formelor care presupun relatarea secvenŃială 
a unor evenimente, indiferent dacă acestea sunt verbalizate sau nu şi dacă fac ori nu obiectul unui text 
scris: cinematografie, scenarii, benzi desenate, romane în fotografii. 

A. Bidu-Vrânceanu, C. Călăraşu,L. Ionescu-Ruxăndoiu, M. Mancaş, G. Pană-Dindelegan, 
DicŃionar de ştiinŃe ale limbii, Nemira, 2001, p.335 

NaraŃie 
Formă de discurs raportat (oral sau scris) care integrează relatarea unei succesiuni de evenimente, 
reale ori fictive, de interes uman, în unitatea aceleiaşi acŃiuni. Trei condiŃii – cuprinse în definiŃie – sunt 
obligatorii pentru realizarea naraŃiei: 



a. trebuie să existe o secvenŃă a evenimentelor povestite, ceea ce introduce ideea unei 
subordonări temporale; fără succesiune nu există naraŃie. 

b. pentru ca un text să fie narativ, acesta trebuie să cuprindă transpunerea verbalizată a unei 
acŃiuni unitare. 

c. evenimentele relatate trebuie să se desfăşoare într-un cadru spaŃio-temporal precizat. 
Din definiŃie rezultă, deci, cele trei componente ale situaŃiei narative: timpul, persoana şi modalitatea 

A. Bidu-Vrânceanu …, 
DicŃionar de ştiinŃe ale limbii, Nemira, 2001, pp.336-337 

Narativ 
Determinare care priveşte toate elementele constitutive ale naraŃiei, concepută atât ca proces de 
enunŃare, cât şi ca rezultat al acestuia.  
A. Bidu-Vrânceanu …, DicŃionar de ştiinŃe ale limbii, Nemira, 2001, p.332 
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