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LECTURA IMAGINII – O NOUTATE?
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Când, în jurul anului 2000, lucram, alături de alţi colegi, la programele de liceu și încercam să 
argumentăm de ce abilitatea de a „citi“ imagini ar trebui să intre în zona disciplinei limba și literatura 
română, aveam, în primul rând, în vedere prezenţa acestei perspective și în alte programe și manuale 
europene de maternă. Cele pe care le văzusem eu erau manuale de franceză (ca maternă), în care 
imagini foarte diverse (de la hărţi, benzi desenate, fotogra� i, caricaturi, până la reproduceri de artă) 
făceau obiectul unor activităţi bazate pe înţelegerea și discutarea imaginilor respective din punctul de 
vedere al temei abordate, al personajelor/elementelor de peisaj reprezentate, al unor elemente speci� ce 
limbajului plastic (cromatică, compoziţie etc.) sau al relaţiei cu textele pe care le însoţeau. Care erau 
argumentele noastre? Asumând, ca bază a � loso� ei programelor de limba și literatura română, rolul 
fundamental al comunicării, am îmbrăţișat o perspectivă semiotică largă, care se referă la mesaje sau 
„texte“ foarte diverse (literare, nonliterare, dar și mesaje construite prin diverse limbaje). Fie că este 
vorba de receptarea textelor, de construirea, în procesul lecturii, a unor înţelesuri proprii despre lume, 
� e că este vorba despre producerea unor texte sau mesaje realizate în coduri diferite prin care ne 
exprimăm propria perspectivă asupra unei teme, aceste procese de comunicare sunt, în fapt, și procese 
de cunoaștere care sunt ușor de asimilat studiului maternei. Pentru că materna are, între altele, rolul 
de a le dezvolta elevilor competenţe de comunicare care să le permită să abordeze domenii diverse ale 
cunoașterii, să se bucure de comunicarea artistică, dar și să poată �  e� cient în situaţii de comunicare 
uzuale. Cum trăim într-o lume în care vizualul este omniprezent, abilitatea de a înţelege mesajele 
transmise prin imagini este vitală. 

Îmi amintesc că, la vremea aceea, au fost voci care spuneau că profesorii de limba și literatura 
română nu au pregătirea necesară pentru a aborda lectura imaginii. Uitându-mă din nou în manualele 
franţuzești de la Bordas, constat și acum, la fel ca odinioară, că activităţile de acest tip nu sunt tehnice 
(acestea își au locul în cadrul educaţiei plastice), ci se bazează pur și simplu pe capacitatea de a observa, 
de a focaliza atenţia pe anumite elemente, de a interpreta ceea ce vezi și de a discuta despre ceea ce 
observi, înţelegi, interpretezi. Miza era pur și simplu înţelegerea reprezentărilor din jurul nostru, 
indiferent de limbajul în care ele sunt transpuse. Dar au fost și profesori pentru care discutarea unei 
picturi sau a imaginilor dintr-un � lm nu era ceva nou și au îmbrăţișat cu bucurie prezenţa unui modul 
de tipul Literatura și alte arte în programele pentru liceu.

Trebuie să recunosc că, la vremea aceea, consideram că introducerea unui astfel de modul reprezintă 
o deschidere, o noutate în domeniul maternei la noi.

Dar... am descoperit de curând, cu surpriză și încântare, că lucrurile nu stau tocmai așa, răsfoind 
un manual de limba română din 1931. Este vorba „Manual de limba română, clasa a III-a. Gimnazii 
și licee de băieţi și fete, școli normale, seminarii etc.“, de Const. Botez și Gh. Nedioglu, ediţia a II-a, 
apărut la Editura Cartea Românească, în 1931. În prefaţă, autorii explică noutăţile acestei ediţii a 
manualului faţă de prima, apărută în 1927. Una dintre noutăţi se referă la compoziţiile după un plan 
dat și compoziţii libere prevăzute în programă (probabil cea din 1929, cf. Alina Pam� l1), pentru care 
autorii, plecând de constatarea că profesorilor le lipsește un material intuitiv adecvat, propun o serie 
de „planșe artistice“. Care sunt avantajele unui astfel de suport pentru compoziţiile după un plan sau 
pentru cele libere? Cităm:

„[...] profesorul, ori de câte ori vrea să iasă din seria compoziţiilor banale, se isbește de lipsa unui 
material intuitiv pe care elevii să-l aibă vreme mai îndelungată sub ochi și asupra căruia să-și exercite 
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spiritul de observaţie, puterea de judecată, " neţea de simţire, exactitatea notării, deprinderea expresiei 
alese și în sfârșit mânuirea artistică a limbii. Acestei adânc simţite nevoi de mai multă vieaţă, varietate 
și interes, am căutat să răspundem prin lecţiile de compoziţie pe care le prezentăm în noua ediţie a 
manualului de faţă.“

Dacă am compara modul în care descriu autorii ceea ce pot face elevii pornind de la o pictură (vezi 
sublinierile din text) cu o de& niţie actuală a literaţiei vizuale („abilitatea de a observa cu atenţie, de 
a înţelege și, în & ne, de a interpreta imagini sau chiar de a comunica prin limbaj gra& c”), vedem că 
diferenţele se referă la modul în care sunt puse accentele: în primul caz, lectura imaginii este folosită ca 
pretext sau ca impuls pentru scopul de a iniţia elevii în arta scrisului (mai exact, în „mânuirea artistică 
a limbii“, ceea ce reprezintă un scop ambiţios), în vreme ce în al doilea caz scopul este chiar abilitatea 
de a recepta și de a produce imagini. 

Autorii explică, în continuare, motivele pentru care au ales ca punct de plecare al compoziţiilor 
după plan dat și al celor libere planșele artistice: „Grupate, ca și bucăţile de lectură, împrejurul ideii 
de neam și ţară, care, în ultima clasă a cursului inferior de liceu, trebuie să concentreze ca într’un 
focar, tot interesul copiilor, aceste compuneri pun în aplicare mult recomandatul principiu pedagogic 
al corelaţiunii materiilor [interdisciplinaritate, i-am spune noi astăzi, n.n.] și dau elevilor prilejul de 
a-și sintetiza cunoștinţele în câteva din momentele cele mai caracteistice pentru desvoltarea poporului 
românesc. Monumentele noastre culturale și artistice nu vor mai rămâne astfel simple abstracţiuni în 
mintea școlarilor ci, observate și cercetate de aproape, în gravurile ce se înșiră cronologic, vor căpăta 
vieaţă sub condeiul copiilor începători în meșteșugul scrisului și le vor da linia sigură a evoluţiei pe 
care a urmat-o su* etul neamului. În sfârșit aceste compoziţii încearcă să aducă la îndeplinire un 
vechiu deziderat al profesorimii: educaţia estetică în școală. Mulţumită planșelor artistic executate, 
pe care le prezentăm și pe care se va exercita puterea de observaţiune a copiilor, aceștia vor ajunge să 
iubească monumentele noastre și-și vor forma astfel gustul pentru frumosul în artă.“

Să sintetizăm obiectivele pe care autorii le întrevăd ca urmare a introducerii acestor „planșe artistice“: 
formarea conștiinţei naţionale, printr-un parcurs istoric al patrimoniului artistic și printr-o selecţie 
tematică speci& că (planșele sunt „grupate... împrejurul ideii de neam și ţară“), dar și educarea gustului 
pentru frumos. Aceste opţiuni sunt consonante cu a doua paradigmă a maternei la noi (dezvoltată în 
prima jumătate a secolului XX și echivalentă cu cristalizarea disciplinei), așa cum este aceasta descrisă 
de Alina Pam& l în studiul citat.

Conform cuprinsului, planșele incluse în manual ca suport pentru compoziţii, sunt următoarele: 
Pieptenele scitic (podoabă din bronz); Podul lui Traian de peste Dunăre (scenă de pe Columna lui Traian 
de la Roma); Monumentul de la Adam Clisi; Coșuleţul exagonal de la Pietroasa; Biserica domnească din 
Curtea de Argeș; Cei trei crai în faţa lui Irod (pictură din biserica de la Curtea de Argeș); Paftaua lui 
Radu-Negru; Mircea-cel-Bătrân și " ul său Mihail; Portretul lui Ștefan-cel-Mare; Biserica Sf. Gheorghe din 
Hârlău; Mănăstirea Argeșului; Mormântul Radului Vodă de la Afumaţi; Maica Domnului îndurerată; 
Mihai Viteazul (după gravura lui E. Sadeler); Vara, tablou de George Tătărescu; Nicolae Bălcescu; Iarna 
de Teodor Aman; Bătuta, gravură de T. Aman; Petrecere cu lăutari de T. Aman; Moartea lui Alexandru 
Lăpușneanu; În Valea Rahovei, tablou de N. Grigorescu; Atacul de la Smărdan de N. Grigorescu; Spionul de 
N. Grigorescu; La vatră de N. Grigorescu; La pășune de N. Grigorescu; Primăvara de N. Grigorescu. 

Varietatea celor 26 de planșe poate &  raportată la tematică (istorică, religioasă, obiceiuri, natură), la 
ce reprezintă planșele (obiecte de tezaur, basoreliefuri, monumente, fresce, ilustraţii, gravuri, picturi, 
fotogra& i), la cunoștinţele din varii domenii convocate pentru compoziţiile pe marginea planșelor 
(istorie, arhitectură, religie, literatură, artă plastică), dar și la modul de structurare a comentariilor în 
funcţie de tipul reprezentării (portret, scenă, planul unei clădiri etc.). Pentru 22 dintre aceste „planșe“, 
Gh. Nedioglu propune un plan amănunţit de structurare a compunerii. Doar patru (Mormântul Radului 
Vodă de la Afumaţi, Mihai Viteazul, Moartea lui Alexandru Lăpușneanu, Primăvara de N. Grigorescu) 
sunt punct de plecare pentru compuneri libere, în care elevii nu primesc un plan de lucru. 

Am ales planurile propuse pentru două portrete (unul istoric și unul alegoric), pentru a identi& ca 
atât constantele urmărite în observarea și interpretarea acestui tip de reprezentare, cât și diferenţele 
impuse de subiectele abordate.
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Iată cum este structurat planul compunerii pentru Portretul lui Ștefan-cel-Mare (după Evangheliarul 
de la Humor):

„Introducerea – Unde se păstrează portretul?

Tratarea
1. Atitudinea. – În ce atitudine este reprezentat Ștefan cel Mare? În faţa cui a îngenunchiat voevodul? 
(În faţa icoanei Maicii Domnului, din care în ilustraţia noastră, nu se vede decât partea de jos.) Ce 
oferă el S& ntei Fecioare? Cum este evanghelia pe care o hărăzește și în care se a* ă zugrăvit portretul 
Domnului? Ce vedeţi pe scoarţa de deasupra a acestei evanghelii ferecate? Cum sunt prinse cele două 
scoarţe ale cărţii? Vedeţi chiotorile roșii care-i leagă scoarţele?
2. Figura. – Cum este & gura voevodului? Dar ochii, nasul și mustăţile acestei feţe rotunde? Cum 
își poartă părul? Ce impresie vă face & gura tânără și frumoasă și mai ales ochii plini de vieaţă ai 
Domnului îngenunchiat?
3. Îmbrăcămintea. – Din câte vesminte este întocmită îmbrăcămintea Domnului? Ce haină poartă 
pe dedesupt? Cum sunt mânecile tunicii? Observaţi ce încinge mijlocul trupului domnesc, peste 
tunică? Cum este această cingătoare? Care este vesmântul de deasupra al voevodului? Cum este această 
mantie? După ce se vede lărgimea ei? Ce observaţi în dreptul braţelor? Știţi cum se numește ștofa de 
mătase ţesută cu * ori și & guri, în & re de aur și argint, care se întrebuinţa pentru vesmintele de pompă 
ale domnitorilor noștri? De ce culoare e brocartul din care sunt făcute mantia și tunica lui Ștefan 
cel Mare? Observaţi câte o bandă albă dealungul poalelor mantiei și pe marginea deschizăturii din 
dreptul braţelor? (Sunt urmele vechilor chenare de aur care tiviau marginile mantiei și a căror culoare 
cojindu-se, a căzut.)
4. Ce acoperă capul Domnului? Cum sunt ramurile coroanei? Dar baza ei din ce e formată? Ce 
podoabe decorează acest cerc? Care este forma pietrelor scumpe? Cum sunt ele prinse în cercul de bază 
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al coroanei? Unde am mai văzut încrustate astfel de pietre scumpe?
5. Ce formă au încălţămintele Domnului? Dar culoarea lor cum e? Observaţi ceva în partea de sus a 
condurilor domnești?

Încheierea. – Când a fost zugrăvit acest portret? Prezintă vreo însemnătate istorică faptul că a fost 
zugrăvit de un contimporan al lui Ștefan cel Mare?“ (pp. 102-103)

Ce reprezintă de fapt acest plan? O ghidare atentă a privirii elevilor, foarte asemănătoare cu ceea 
ce înseamnă receptarea dirijată a textului. Doar că aici acest ghidaj este aplicat pe o reprezentare 
vizuală. Structura planului evidenţiază cele trei părţi obligatorii ale unei compuneri (introducere, 
tratare, încheiere). Majoritatea întrebărilor sunt factuale, punându-i pe elevi să reproducă informaţii 
referitoare la portret (în introducere li se cere să precizeze unde se a# ă acesta, iar în încheiere să 
menţioneze data realizării portretului), dar există și o gradare spre întrebări care solicită formularea 
unei opinii („Ce impresie vă face $ gura tânără și frumoasă și mai ales ochii plini de vieaţă ai Domnului 
îngenunchiat?“, s.n. – întrebare care punctează elementul-cheie al portretului; „Prezintă vreo 
însemnătate istorică faptul că a fost zugrăvit de un contimporan al lui Ștefan cel Mare?“ – această 
ultimă întrebare provoacă gândirea critică a elevilor).  „Tratarea“, echivalentă cuprinsului, vizează 
trei aspecte diferite pe care elevii sunt îndrumaţi să le observe: atitudinea, $ gura și îmbrăcămintea 
domnitorului. Tehnica întrebărilor cuprinde întrebări închise – predominante – și deschise – cele 
două care solicită exprimarea unei opinii –, dar cele mai interesante sunt întrebările conducătoare, 
care dau răspunsul la o întrebare anterioară (vezi cuvintele subliniate: „Ce oferă el S$ ntei Fecioare? 
Cum este evanghelia pe care o hărăzește și în care se a# ă zugrăvit portretul Domnului?“; „Cum sunt 
prinse cele două scoarţe ale cărţii? Vedeţi chiotorile roșii care-i leagă scoarţele?“). Pare o  tehnică naivă 
de indicare a răspunsurilor, dar ea conduce, pas cu pas, privirea elevilor spre găsirea elementelor 
relevante ale portretului analizat.

Trebuie remarcat, în acest caz, evitarea unei introduceri sau încheieri bombastice și preferarea 
informaţiei exacte, care reliefează contextul frescei, dar și, în încheiere, o evaluare critică a acestor date 
(perspectiva contemporanilor faţă de domnitor, judecată prin prisma contemporaneităţii).
Iată şi planul unui alt portret, pe marginea picturii Vara de George Tătărescu.

„Introducerea – De cine este zugrăvit tabloul? Ce loc ocupă George Tătărescu în istoria picturii 
noastre? (Vezi notiţa biogra$ că de mai jos.)

Tratarea
1. Atitudinea. – Pe cine reprezintă tabloul? În timpul cărei munci e prinsă această tânără ţărancă? 
Ce anume vă arată că-i la seceriș? Pe care umăr își poartă snopul? Ce face cu mâna stângă? Dar cu 
dreapta? O ajută secera cu ceva la transportarea snopului? Ce credeţi atunci despre ridicarea braţului 
drept, deasupra capului: este ea motivată de o necesitate sau e numai o mișcare de graţie? Determinată 
de nevoia susţinerii snopului, această frumoasă mișcare arcuită a braţului nu face în acelaș timp ca 
întreaga făptură a ţărăncii să capete o graţie simplă și $ rească? Și iarăș de ce-și înclină ea ușor capul spre 
dreapta? Adaogă și această înclinare, provocată de snopul de pe umăr, ceva la frumuseţea graţioasă a 
atitudinii? Ce puteţi spune despre momentul în care pictorul și-a prins modelul? E zugrăvită ţărăncuţa 
’n mers ori stând pe loc? Vă spune ceva în această privinţă vârful cozii de pe spate, ca și coredeaua ’n 
fundă care-o împodobește? 
2. Figura. – Ce formă are $ gura ţărăncuţii? Cum se prezintă partea de sus a acestei distinse feţe ovale? 
Ce vedeţi sub fruntea largă și senină? Dar sub cearcănele puternic umbrite ale sprincenelor? Cum aţi 
putea caracteriza privirile fetei? Încotro se ’ndreaptă aceste priviri pline de copilărească nevinovăţie? 
Cum vi se înfăţișează nasul și gura ei? Contribue cu ceva părul negru întunecat, ca să scoată în 
evidenţă, prin contrast, seninătatea luminoasă a expresiei? Observaţi pieptănătura? Se armonizează ea 
cu nobila simplitate a tinerei zugrăvite?
3. Îmbrăcămintea. – Din ce se compune îmbrăcămintea fetei? Cum este cămașa pe care o poartă? Dar 
mânecile ei? Din ce fel de motive este întocmit chenarul care împodobește gâtul și gura cămășii? Cum 
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se chiamă în popor liniile frânte ori șerpuite care aleargă aici dealungul șirului de cruciuliţe și care se 
văd foarte des cusute pe iile ţărancelor noastre? Găsiţi aceste „râuri“ și pe marginea mânecelor? Ne-a 
înfăţișat bine pictorul mâneca dreaptă, căzută de pe braţul ridicat? Ce vedeţi la gâtul fetei? Câte fote 
poartă ţărăncuţa? Ce deosebire găsiţi între fota de dindărăt și cea dinaitne? Cu ce sunt prinse fotele de 
mijlocul fetei? Ce vedeţi deasupra brâului? Observaţi capetele betelor? 

Încheierea. – Ce-a ţinut pictorul să exprime prin acest tablou? A vrut el să ne înfăţișeze numai o 
tânără ţărancă la seceriș? Care este titlul tabloului? Prin ce ne este sugerată vara? Se poate spune că 
secera și snopul sunt simbolul, adică semnele distinctive și caracteristice acestui anotimp? Spre ce ne 
’ndreaptă gândul spicele grele și pline de pe umărul fetei? Prin ce simţim și noi căldura verii când 
contemplăm acest tablou?
Dar brusca trecere dela lumină la umbră de pe faţa și trupul ţărăncuţei nu ne dă impresia aceluiaș 
anotimp? În sfârșit lanul de grâu pe care-l vedem pierzându-se în depărtare nu ne face să ne vedem în 
toiul verii? Și dacă pictorul a pus toate aceste elemente în slujba gândului de a ne reprezenta sau a ne 
simboliza vara, nu poate #  numit tabloul lui simbolic?“ (pp. 167-169)

Identi# căm cu ușurinţă cele trei constante ale abordării portretului, care apar în secvenţa numită 
„Tratare“: Atitudinea, Figura, Îmbrăcămintea. Așa cum în comentarea unei descrieri sau a unei 
naraţiuni avem o grilă pe care o putem aplica, la fel planurile pentru aceste compuneri pe marginea 
unor portrete oferă reperele importante pe care privirea le poate urmări. Astfel, în ciuda aparentei 
simplităţi a abordării, le formează elevilor o anumită rutină expertă de lectură a imaginii. 

Cu aceeași tehnică a șirului de întrebări, în care a doua constituie și răspunsul la cea anterioară 
(„Ce credeţi atunci despre ridicarea braţului drept, deasupra capului: este ea motivată de o necesitate 
sau e numai o mișcare de graţie? Determinată de nevoia susţinerii snopului, această frumoasă mișcare 
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arcuită a braţului nu face în acelaș timp ca întreaga făptură a ţărăncii să capete o graţie simplă și 
� rească?“, s.n.), privirea e ghidată să observe elementele importante ale celor trei aspecte avute în 
vedere (atitudinea, � gura și îmbrăcămintea). Găsim, însă, aici și o întrebare pentru care elevilor li 
se oferă doar un indiciu, nu și răspunsul: „E zugrăvită ţărăncuţa ’n mers ori stând pe loc? Vă spune 
ceva în această privinţă vârful cozii de pe spate, ca și cordeaua ’n fundă care-o împodobește?“ Este un 
exemplu excelent de învăţare a modului în care se citește o imagine. La fel ca în cazul textelor literare, 
și pentru înţelegerea imaginii receptorul trebuie să facă inferenţe și să folosească strategii speci� ce 
comprehensiunii. O altă întrebare interesantă, la care privitorul este solicitat să răspundă, fără să i se 
ofere alte indicii, vizează percepţia realistă a detaliilor și se referă la felul în care este redată mâneca 
(„Ne-a înfăţișat bine pictorul mâneca dreaptă, căzută de pe braţul ridicat?“). 

Detaliile vestimentare sunt urmărite, la fel ca în primul plan, cu mare atenţie și cu grijă pentru 
reţinerea unor termeni speci� ci portului tradiţional („râurile“ iilor, fote, betele).

Faţă de planul anterior, aici găsim parcă mai multe elemente speci� ce limbajului pictural (dincolo 
de referirea la culori, care apar și pe marginea portretului lui Ștefan, aici apar și referiri la contrast sau 
la armonie sau conceptul de tablou simbolic). 

Modul în care întrebările din încheiere conduc la ideea că portretul este unul „simbolic“ reprezintă 
de fapt sugestii pentru construirea unei argumentări pe această temă. Teza este că tabloul exprimă 
mai mult decât vedem la prima vedere („Ce-a ţinut pictorul să exprime prin acest tablou? A vrut el 
să ne înfăţișeze numai o tânără ţărancă la seceriș?“). Argumentele invocate sunt titlul, prezenţa unor 
simboluri speci� ce anotimpului (secera și snopul), senzaţia de căldură văratică degajată de tablou, 
jocul de lumini și umbre din portretul fetei, lanul de grâu din fundal. Concluzia: Toate aceste elemente 
reprezintă în mod alegoric vara. 

Revin, în � nal, la explicaţiile din prefaţă, pentru a vedea rolul cu care autorii au învestit aceste 
secvenţe didactice: „Planurile compoziţiilor n’au nici decum pretenţia de a stânjeni iniţiativa 
profesorului ori spontaneitatea elevului. Pentru cel dintâiu, ele nu sunt decât doar sugestii, în vederea 
unei activităţi personale, iar pentru al doilea numai un mijloc de a-i trezi cugetarea și de a-l deprinde 
să-și formuleze precis, ordonat și logic observaţiunile proprii.“ 

Tehnica interogativă pe care se bazează planurile se potrivește într-adevăr cu această intenţie de 
stimulare a cugetării elevilor, chiar dacă, sub aparenţa interogaţiei, li se oferă acestora, de cele mai 
multe ori și răspunsurile. Până la urmă, e important că elevii își  formează astfel re! exul de a-și pune 
întrebări referitor la ceea ce văd, de încercare de a lega informaţiile descoperite între ele și de a le 
interpreta. Mai mult, planurile oferă un model clar de structurare a observaţiilor și de formulare 
concisă și logică, pentru că, să ne reamintim, scopul major al acestor compoziţii este de a-i deprinde 
pe elevi cu „meșteșugul scrisului“. Din acest punct de vedere, planurile înseși le oferă un model de 
exprimare clară, coerentă, de „mânuire artistică a limbii“. Riscul este că, din punctul de vedere al unui 
elev comod, acesta aproape ar putea scrie compoziţia trecând la a� rmativ propoziţiile interogative din 
plan.

Este interesant de observat că, în economia manualului, abordarea textelor pare sumară în 
comparaţie cu aceste planuri, căci se limitează la două-trei întrebări, indiferent de complexitatea 
fragmentelor sau a operelor reproduse. În acest context, planurile pentru compoziţii sunt un adevărat 
ghid de lectură a imaginii și dezvăluie o viziune asupra culturii generale în epoca interbelică, în care 
artele ocupă un loc foarte important, dar și responsabilitatea școlii faţă de cultivarea gustului pentru 
frumos și dezvoltarea capacităţii elevilor de a „citi“ frumosul sau valorile din patrimoniul naţional în 
diversele limbaje în care sunt reprezentate. Este o perspectivă justi� cată în contextul cultural, politic 
și istoric despre care vorbim.

În încheiere, pentru noi e important să ne întrebăm ce putem învăţa astăzi din această lecţie privind 
„lectura imaginii“. Între tot felul de literaţii dezvoltate recent (literaţie critică, literaţia mass-media, 
literaţie ecologică sau literaţie pentru sănătate), literaţia vizuală trebuie să rămână o preocupare a 
școlii, ea � ind nu doar o necesitate stringentă a vremurilor actuale, dar, iată, și o legătură cu o tradiţie 
existentă la un moment dat în învăţământul românesc. Disciplina noastră, limba și literatura română, 
este una dintre disciplinele care poate contribui la formarea competenţelor de lectură a imaginii, 
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trebuie găsite doar căile sau contextele potrivite. Un argument pentru a include obiective privind 
lectura imaginilor în programele de limba și literatura română este faptul că atât citirea textului, cât 
și citirea imaginii au la bază strategii asemănătoare de comprehensiune și interpretare. Ceea ce trebuie 
însă revizuit este tipul de „planșe“, de imagini ce pot �  abordate, căci diversitatea acestora este astăzi 
foarte mare, de la benzi desenate, la fotogra� i editate, la ilustraţie de carte, la � lme sau reclame etc. 
Putem reţine și demersul interogativ de abordare a lecturii imaginii, adaptat, desigur, la niște elevi 
care fac parte dintr-o generaţie preponderent vizuală. Aceasta înseamnă să le oferim doar indicii sau 
poate niște variante de răspuns, pe baza cărora să construiască ei înșiși sensul imaginilor analizate. 
Structurarea logică și atent focalizată a activităţilor de citire a imaginilor, ca în exemplele oferite de 
manualul din 1931, îi ajută pe elevi să-și formeze re� exele unor privitori care știu la ce să se uite și cum 
să se uite pentru a înţelege ceea ce văd. 

E o lecţie valoroasă, cred, pentru cei care vor concepe noile programe de limba și literatura română 
pentru toate nivelurile (primar, gimnaziu, liceu).

Note
1Alina Pam� l, Ioana Tămâian, Studiul limbii și literaturii române în secolul XX. Paradigme didactice, Casa Cărţii de Știinţă, 
Cluj-Napoca, 2005.

Florentina Sâmihăian este conferenţiar la 
Facultatea de Litere, Universitatea București.

„[...] Priviţi tabloul Lui Cossa. Unde este Dumnezeu Tatăl? Unde este Sfântul Duh  întrupat 
de porumbel? Trebuie să-i căutaţi cu lupa. Perspectiva și comensurabilităţile ei l-au redus pe 
Dumnezeu la o � gurină îndepărtată, în înaltul cerului, chiar deasupra lui Gabriel. Cât despre 
porumbel, e într-adevăr acolo, în zbor, nu departe de Tatăl; dar abia se vede. E cât o scamă. 
Perspectiva a pus stăpânire peste tot: Vum ar putea să ofere privirii ce e mai important în 
această întâlnire, � nalitatea și sfârșitul ei, Creatorul întrupându-se în creatura lui, invizibilul în 
viziune? Asta ne cere melcul: dacă nu să vedem, măcar să înţelegem.

[...] La marginea construcţiei perspectivale, chiar în pragul ei, anomalia gasteropodă vă face 
semn: cheamă la o convertire a privirii și vă lasă să înţelegeţi că nu vedeţi nimic din ceea ce 
vedeţi.  Sau, mai degrabă, ceea ce priviţi nu este ceea ce vedeţi cu adevărat, ci priviţi pentru a 
ajunge să vedeţi invizibilul întrupat în viziune.

O ultimă întrebare: știaţi că gasteropodele au probleme de vedere? Mai rău, se pare că 
nu se uită la nimic. Se orientează altfel. În ciuda perechii de ochi de la capătul coarnelor 
perfect întinse, nu văd, practic, nimic; disting lucrurile cel mult după intensitatea luminii și 
funcţionează „după miros”. Cossa știa evident toate astea, la fel de mult cât știţi dumneavoastră. 
Dar n-a avut nevoie de astfel de cunoștinţe pentru a face dintr-un melc simbolul unei priviri 
oarbe. Nu știu ce credeţi despre toată povestea, dar pe mine, sincer, m-dat pe spate.” 

Daniel Arasse, Privirea melcului în Nu vedeţi nimic, Descrieri, Editura ART, 2009


