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realiza o discuţie interesantă despre felul în care 
percepem/înţelegem, citind, lumea lui Caragiale, 
despre caracteristicile textului dramatic, dar, 
mai ales, despre cum citim un text, în așa fel 
încât să-l înţelegem „din interior”. Lectura 
fragmentelor și provocarea la dialog au urmărit:
- realizarea unor lecturi succesive, de tip 
explorator, în vederea comprehensiunii;
- acomodarea cu textul dramatic și identificarea 
elementelor specifice genului; 
- implicarea activă în discuţie și influenţarea 
reciprocă, pozitivă, a elevilor;
- stimularea gândirii autonome, reflexive și 
critice, în raport cu diverse probleme; 
- realizarea unui exerciţiu de interpretare 
actoricească;
- identificarea unor elemente de reprezentare 
culturală, de percepţie a valorilor.
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Abstract. As in a play. This paper gives an answer to the question: 
how do students understand literature and how is it related to the 
sense-making, as an act of self-development. Although meaning 
resides in the reader, not in the text, readers follow certain textual 
conventions which are signalled by linguistic issues in the literary 
text. Thus, we tried to connect the reader to the text, in two 
steps, Being In and Moving through Envisionment and Step Back 
and Rethinking What One Know (see J. A. Langer). As J.S. Langer 
suggests in her works, from the very first few words the readers are 
drawn into the text, leaving the everyday world behind. Keywords: 
Relationships between the Reader and the Text; readers experience; 
construct meaning
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LECTURI ÎN PAS DE MENUET: 
APROPIERI ȘI ÎNDEPĂRTĂRI 
SUCCESIVE SAU DE CE ESTE 
IMPORTANTĂ ANALIZA DE TEXT

 MIRELA TOMOIAGĂ

„emoţiile cele mai profunde le trezește în noi tocmai 
asocierea dintre iubire și moarte”

 (Denis de Rougemont, Iubirea şi Occidentul)

O experienţă de lectură și de predare absolut 
fascinantă a constituit-o pentru mine, în 
ultimii ani, textul Astăzi ne despărţim de 
Ștefan Augustin Doinaș, propus la clasa a 
IX-a, în cadrul unităţii de învăţare Iubirea. 
La acest capitol am introdus texte din mai 
multe manuale (deși dominante au fost cele 
din manualul editurii Humanitas), dar și din 
afara lor, încercând să variez receptarea uneia și 
aceleiași teme în funcţie de epoci și să urmăresc 
gustul estetic al elevilor. Am propus texte și 
dintr-o afinitate personală, dar și în urma unor 
„negocieri” cu clasa, insuflându-le, totodată, 
dorinţa de a citi texte cât mai diverse, despre 
„niveluri” și forme ale iubirii (eros, philia, storge, 
agape, dar și act de narcisism, creaţie etc. – fiind 
termeni pe care i-am introdus treptat în legătură 
cu această temă). În acest sens, am citit, printre 
altele, Tristan și Isolda, Romeo și Julieta, Izabel 
și apele diavolului, Cuplul, Vorbește-ncet, o 
mulţime de scrisori de dragoste, dar și Nora sau 
Balada zânei de la Bâlea-lac, Creanga de aur, 
Narcis și Gură-de-Aur, Astăzi ne despărţim… 
Cam de cinci ani, de când am ales să introduc 
acest din urmă text poetic citat în planificare, 
am tot variat modalităţile lui de abordare, 
strategiile unor lecturi succesive, experimentând 
cu clasele felul în care acesta se pretează 
etapelor „unghiulare” și tabulare. Anul acesta, 
succesiunea lecturilor mi s-a părut a da roadele 
cele mai bune din punctul de vedere a ceea ce 
a însemnat, la final, scrierea despre text: m-am 
bucurat să constat răbdarea pentru relectură a 
elevilor, acuitatea lor critică, înclinaţia înspre 
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detaliu și, nu în ultimul rând, puterea de 
reasamblare a sensului. Toate acestea au fost 
proiectate pe fundalul coroborării permise între 
bibliografie și biografie, pentru că nu am evitat 
nici amănunte din viaţa poetului care au putut 
servi interpretării. Apropierile și îndepărtările 
succesive de text au devenit, astfel, un soi de 
ritual solemn, „de curte”, în care condiţia sine 
qua non a fost „să rămânem, totuși, în dans”, să 
ne întoarcem adică la text, indiferent de câte ori 
am fi ieșit din el pentru alte curiozităţi, pentru 
faptul divers, pentru analogii etc. Modalitatea 
acesta de abordare a textului a legat prietenii, 
elevii învăţând să preia și să completeze viziunile 
colegilor, să construiască pas cu pas sensul, chiar 
dacă, adesea, a fost intuit în prealabil. În jocul 
hermeneutic au fost atrași și elevii mai „leneși”, 
pentru că lecturile s-au făcut „la firul ierbii”, atât 
frontal, cât și în grupe.
Prelectura textului, cu toate avantajele și 
dezavantajele ei, a urmărit un brainstorming, 
dublat ulterior de un ciorchine, în care elevii 
au făcut asocieri între verbul „a se despărţi” 
și alte cuvinte. De exemplu, „a se certa”, „a se 
contrazice”, „a se îndepărta”, „a se înstrăina”, „a 
se separa”, „a se distanţa”, „a se urî”, „a muri”, 
„a dispărea” etc., dar și „dezbinare”, „ruptură”, 
„barieră”, „limită”, „impas”, „suferinţă”, 
„dezamăgire”. Modalitatea lor de selecţie 
a funcţionat, bineînţeles, după principiul 
sinonimiei sau al câmpului semantic. Le-am 
centralizat împreună pe toate, nepierzând 
din vedere o obligatorie revenire asupra 
acestor convenţii lingvistice (potrivit cărora 
despărţirea este conotată negativ) după lectura 
și relectura textului, când urma să constatăm 
abaterea poetică, faptul că într-un astfel de 
limbaj antonimele pot constitui relaţii de 
sinonimii, spulberându-se, așadar, ordinea 
firească a lucrurilor (la final, s-a constatat că 
despărţirea este o continuitate…). Prin urmare, 
rolul central al prelecturii a fost acela de a crea 
cadrul receptării de mai târziu a figurării, a 
metamorfozei („Astăzi ne despărţim” → „Nimeni 
nu va ști că suntem tot atât de aproape”), chiar 
dacă la sfârșit am asociat-o cu o antilectură. 
Astfel, elevii au învăţat să fie mai atenţi la 
capcana titlului, la posibile eufemisme, litote, 
antifraze etc. Nu întotdeauna titlul trebuie să 
„creeze un orizont de așteptare”, să fie „liantul 

dintre text și cititor” sau „element de paratext” 
etc. Sătulă de aceste prefabricate pe care le-
am tot citit în zeci de simulări și de examene 
naţionale, pur și simplu scrise fără a fi digerate, 
mi-am propus, așadar, să deconstruiesc, să 
demitizez importanţa titlului, dar, în același 
timp să mă servesc de el în configurarea sensului.
1. Prima lectură, în gând, a fost una „de plăcere” 
și de intimizare cu textul. Primele reacţii 
subiective au fost, deja, unele comparative, 
elevii exprimându-și prematur opţiunea pentru 
acest text sau pentru altele, studiate la același 
capitol. Mari intuiţii păreau să se contureze, 
când am propus lectura „pe voci”, încercând să 
identificăm instanţa „sonoră”, mai exact cine 
este „tu”, cine este „eu” în text, care ar fi ipostaze 
ale femininului și care ale masculinului. Un 
elev a invocat sonetul eminescian Vorbește-ncet 
pentru a susţine și aici ambiguitatea poetică; 
altul a căutat paralelisme între azur și pământ, 
între cerul răsfrânt și soarele negru, între ţărm și 
ape, convingându-mă de alternanţa masculin-
feminin etc. Îmi confirmam, o dată în plus, că, 
în mod categoric, comprehensiunea textului nu 
putea fi delimitată de interpretare! Ceea ce eu 
îmi propuneam, ca demers, a face succesiv, se 
făcea în mintea elevilor simultan, depășindu-mi 
așteptările, bucurându-mă și dezarmându-mă 
deopotrivă. Citind un text în limba maternă, 
comprehensiunea devine un proces aproape 
implicit actului de lectură. Dacă în textul epic 
această comprehensiune poate verifica în mod 
clar înţelegerea cronologică a evenimentelor 
sau ordinea apariţiei personajelor etc., în textul 
poetic ea nu mai verifică această logică, această 
tranzitivitate a limbajului. De aceea, este absolut 

Succesiunea lecturilor unui text diferă în funcţie de 
specificul acestuia, de miza demonstraţiei didactice, 
de rolul lecţiei respective în ansamblul tematic al 
unităţii de învăţare. Particularitatea textului poetic ales 
evidenţiază convergenţele morfologice în crearea sensului 
global, subliniază prelectura ca antilectură, necesară, 
totuși, pentru punerea în lumină a figurării poetice. 
Comprehensiunea și interpretarea sunt etape simultane 
în însăși succesiunea lecturilor. Cuvinte-cheie: lectură, 
prelectură, relectură, sens, formă, tabularitate, receptare, 
figurare, succesiune, simultaneitate.
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firesc ca ea să fie dublată de interpretare într-un 
mod simultan. Majoritatea afirmaţiilor elevilor 
(care desfăceau deja textul în simboluri după 
prima lectură) au probat acest fapt, în ciuda 
întrebărilor mele cât mai simple cu privire la text.
2. La a doua relectură, pe strofe, am propus 
esenţializarea fiecărui catren într-un cuvânt, o 
sintagmă sau o propoziţie. S-au obţinut, prin 
urmare, șapte idei centrale care, de aici încolo, 
urmau să adune sensurile textului:
1. „anotimp fermecat”
2. „umbra albastră”
3. „azurul” vs. „pământul”
4. „fiare cu blana vărgată”
5. „suntem tot atât de aproape”
6. „cum s-au despărţit apele de uscat”
7. „vântul” 
Întrucât strofa întâi și a șasea erau parţial 
identice, am propus să punctăm alte cuvinte-
cheie la punctul 6, ca să nu repetăm „anotimpul 
fermecat” de la punctul 1. Au urmat discuţii 
generale cu privire la semnificaţia acestor cuvinte 
și astfel s-a încheiat prima oră, elevii având ca 
temă să găsească o primă legătură a celor șapte 
cuvinte sau sintagme-cheie și tema textului. A 
doua relectură a culminat, așadar, cu scrierea 
despre text. S-au obţinut fragmente demne de 
critica literară, deși au fost semnate de cititori 
încă neavizaţi. De exemplu, s-a constatat că la 
o primă analiză, tema morţii și cea a iubirii par 
proiectate într-un un illo tempore, că sintagma 
„anotimp fermecat” (1), evidenţiată în prima 
strofă, simbolizează arta morţii, pentru că 
„anotimpul fermecat” se sustrage din curgerea 
celor patru anotimpuri, se delimitează de timpul 
efemer și se contopește cu atemporalitatea. Un 
alt simbol interpretat a fost „despărţirea apelor 
de uscat” (1 și 6), care a fost resimţit atât ca 
despărțirea instanţei feminine de cea masculină, 
cât și ca despărţirea vieţii de moarte, care este 
întemeietoare de o nouă lume, făcându-se, 
astfel, trimitere la textul biblic (intertext). 
„Umbra albastră” (2), ca simbolul al celei de-a 
doua strofe, a fost percepută ca semnificând 
sufletul, prin aspiraţia lui spre infinit (albastru), 
dar și moartea (umbra opusă luminii solare, 
umbra inconștientului etc.) „Azurul din mări” 
și „pământul cu toate păcatele” (3) au fost 
corelate prin antiteză, prin complementaritate, 
prin oglindire, conţinând sugestia punţii 

între moarte și viaţă; totodată, pământul a 
fost receptat ca un simbol bivalent, sugerând 
principiul simultan masculin și feminin, dar și 
profanul și sacrul. Interpretarea celorlalte patru 
strofe a subliniat varietatea periplului fiinţei 
umane. Alteritatea a fost privită prin tot ceea ce 
înseamnă „fiarele cu blană vărgată” (4), în vreme 
ce îndrăgostiţii își continuă, la un alt nivel, a lor 
„folie à deux”: „Nimeni nu va ști că suntem tot 
atât de aproape” (5). În fine, în ultima strofă, 
elevii au evidenţiat sugestia Thanatos-ului prin 
substantivul articulat hotărât „vântul”.
3. La a treia relectură am schimbat organizarea 
clasei, împărţind elevii în cinci grupe care au 
urmărit crearea sensului la nivel morfologic. 
Am ales cu precădere acest nivel de lectură 
pentru că de multă vreme fusesem în căutarea 
unui text care să probeze convergenţa valorilor 
morfologice în construirea sensului global. 
Nu în mod forţat, nu cu orice preţ, ci natural, 
de la sine curgător, neostentativ. Or, acest 
text se preta unei asemenea abordări. Astfel, 
elevii din prima grupă au avut de selectat și de 
interpretat ocurenţele adjectivelor propriu-zise 
în text; a doua grupă s-a ocupat de pronumele 
și adjectivele pronominale, cea de-a treia – de 
adverbe, a patra – de substantive, iar a cincea 
– de verbe. Prezentarea fiecărei grupe a avut 
în vedere coroborarea propriilor constatări 
cu cele anterior enunţate, creându-se, astfel, 
lecturi concentrice. Dificultatea mai mare au 
întâmpinat-o elevii din prima grupă, care nu 
avut nciun alt cadru de referinţă, dar care au 
constatat, totuși, că primul adjectiv din text, 
„fermecat”, se corelează cu ultimul, „negru”, 
accentuându-se ideea de despărţire prin moarte. 
Apropierea dintre iubire și moarte a devenit, 
astfel, din ce în ce mai evidentă. Următoarele 
grupe au venit în susţinerea aceleiași idei: grupa 
pronumelor a pus în lumină motivul cuplului, 
aferent temei iubirii, sugerat de pluralul „ne”, 
dar și despărţirea iminentă, simbolizată de 
singularul „eu” și „tu”, în alternanţă; grupa 
adverbelor a atras atenţia asupra sugestiilor 
temporale corelate cu moartea („astăzi”, ca 
prezent etern, „nu peste mult”, ca imprecizie, 
ca necunoscut, „seara”, ca simbol nocturn și 
romantic, simbolizând deopotrivă iubirea și 
moartea); grupa substantivelor s-a pretat și 
la un exerciţiu de numerologie, observând că 
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numărul substantivelor este de 33, punând 
în relaţie cuplul cu alteritatea Totodată, elevii 
din această grupă au sesizat legătura dintre 
primul și ultimul substantiv din text (anotimp 
– vântul), venind în sprijinul afirmaţiilor grupei 
adjectivelor, susţinând, așadar curgerea înspre 
moarte. În fine, grupa verbelor a reliefat nu 
doar trecerea dinspre prezent („nu mai cântăm”) 
înspre viitor („are să bată”), ci și alternanţa 
formelor negative (care presupun senzorialul), 
cu formele afirmative (care –  ciudat! – reclamă 
tot senzorialul, însă la un alt nivel, metafizic): 
„nu mai cântăm”, „nu mai zâmbim”, „nu ne 
sărutăm”, „nu ne dorim” vs. „ne despărţim”, 
„ia (forma)” etc. Pe scurt, lectura morfologică a 
inclus un întreg proces de relecturi, de reveniri 
în text, de numărări, de căutări a simetriilor, care 
ar putea fi redate în următoarea schemă:
1. fermecat – negru
2. ne (noi) – tu, eu
3. astăzi – nu peste mult
4. anotimp – vântul
5. nu mai cântăm – are să bată
Această schemă subliniază întrepătrunderea celor 
două teme esenţiale, iubirea și moartea, dar și 
forma poeziei, care îi protejează sensul.
4. În sprijinul ideilor de mai sus, a urmat 
relectura la nivel sintactic, de data aceasta 
frontal, subliniindu-se și importanţa 
punctuaţiei. De exemplu, majoritatea versurilor 
(inclusiv primul) se termină cu punct, semn 
care realizează simultan parataxa și ritmul 
și supraordonează întregul text, depășindu-
și valoarea de simplu semn de punctuaţie și 
devenind simbol al despărţirii. Cu toate acestea, 
versul cheie „astăzi ne despărţim” nu este urmat 
de punct, semn că despărţirea este înţeleasă așa 
doar din exterior, în vreme ce, din interior, ea 
continuă să fie percepută ca o întregire. În plus, 
nu există limită nici la stânga, versul începând 
cu minusculă.
În sfârșit, o ultimă relectură (deocamdată) a 
sesizat legătura și contradicţia dintre cel mai 
scurt vers al textului („astăzi ne despărţim”) și 
cel mai lung („Nimeni nu va ști că suntem tot 
atât de aproape”), insistând asupra insignifianţei 
morţii în raport cu forţa nemaipomenită a 
iubirii, dar și asupra capcanei din titlu. În 
urma lecturilor succesive, Astăzi ne despărţim a 
devenit, așadar, Astăzi suntem tot atât de aproape.

În consecinţă, demersul didactic prezentat 
în rândurile de faţă a pornit, pe de o parte, 
din dorinţa de a experimenta urmările unei 
libertăţi deplin asumate a strategiilor de lectură, 
iar, pe de altă parte, din frustrarea că foarte 
adesea pierdem din vedere structura atât de 
armonioasă a textului poetic. „Miezul” acestei 
analize, simbolizat, de data aceasta, de nivelul 
morfologic, a evidenţiat, cred, cel mai bine 
legăturile indestructibile ale textului și reiterarea 
sensului în paliere ale textului. Împărtășirea 
unei astfel de experienţe a lecturii solemne, 
simetrice, concentrice, are ca scop respingerea 
prefabricatului, dezvoltarea adevărată a 
abilităţilor de analiză și, cel mai important, 
clădirea sistematică a sensului, ca și cum în dans 
împreunarea mâinilor este esenţa graţiei și a 
mișcării.
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Anexe
Astăzi ne despărţim 
de Ștefan Augustin Doinaș

Astăzi nu mai cântăm, nu mai zâmbim.
Stând la început de anotimp fermecat,
astăzi ne despărţim
cum s-au despărţit apele de uscat.

Totul e atât de firesc în tăcerea noastră.
Fiecare ne spunem:   Așa trebuie să fie ...
Alături, umbra albastră
pentru adevăruri gândite stă mărturie.

Nu peste mult tu vei fi azurul din mări,
eu voi fi pământul cu toate păcatele.
Păsări mari te vor căuta prin zări
ducând în gușă mireasmă, bucatele.
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Oamenii vor crede că suntem dușmani.
Între noi, lumea va sta nemișcată
ca o pădure de sute de ani
plină de fiare cu blană vărgată.

Nimeni nu va ști că suntem tot atât de aproape
și că, seara, sufletul meu,
ca ţărmul care se modelează din ape,
ia forma uitată a trupului tău...

Astăzi nu ne sărutam, nu ne dorim.
Stând la început de anotimp fermecat,
astăzi ne despărţim
cum s-au despărţit apele de uscat.

Nu peste mult tu vei fi cerul răsfrânt,
eu voi fi soarele negru, pământul.
Nu peste mult are să bată vânt.
Nu peste mult are să bată vântul ...

Resumé. Lectures suivant le menuet: approchements 
et eloignements succesifs ou pourquoi l’analyse du texte 
est importante. Les lectures successives soulignent que la 
compréhension et l’interprétation du texte vont de pair et qu’il est 
impossible de les séparer. Les convergences morphologiques créent 
le sens global et la figuration poétique peut être soulignée voire par 
la pré-lecture. Mots-clés: lecture, pré-lecture, rélecture, sens, forme, 
tabularité, réception, figuration, succession, simultanéité.
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JOC CU JOCUL SECUND

INTEROGAREA TEXTULUI, 
RESCRIEREA GRAFICĂ ȘI ANALIZA 
NIVELURILOR TEXTUALE

MONICA HALASZI

ALINA IOANA TONEA

„Elevilor nu le place Barbu, e prea dificil…”, 
am auzit adesea spunându-se. „Eu predau Riga 
Crypto și lapona Enigel. Joc secund e un text prea 
greu.” 
Este adevărat că poezia lui Ion Barbu, 
reprezentativă pentru modernismul ermetic, 
este o adevărată aventură în activitatea didactică 
datorită încifrării mesajului, dar, poate tocmai 
de aceea, oferă fiecărui profesor libertatea de a-și 
construi un demers didactic propriu. 
Poezie fără titlu, Joc secund sau Din ceas, dedus 
deschide volumul din 1930 și este o veritabilă 
artă poetică ce ilustrează viziunea lui Barbu 
asupra poeziei care, din punctul lui de vedere, 
ar trebui să fie „o sărbătoare a intelectului”. 
Analizând laboratorul creaţiei acestei poezii 
Ioana Em. Petrescu1 consideră că până să ajungă 
la varianta finală, a cunoscut cel puţin trei 
variante: o poezie intitulată Idol și două purtând 
același titlu, Stil, poezii ce au în comun ideea 
principiului transfigurator – în prima, iubirea, 
în a doua, pământul, iar în a treia, poetul.
Este oare Joc secund / Din ceas, dedus o poezie 
atât de dificilă? Aceasta este întrebarea la care 
vrem să răspundem prin demersul pe care îl 
vom prezenta, un demers exersat în ultimii ani 
de noi și care corespunde deopotrivă nevoilor 
elevului și didacticii actuale prin faptul că pune  
accentul pe competenţa de comprehensiune și 
interpretare a textului literar.

Punctul de plecare 
Demersul nostru valorifică modelul configurativ: 
prelectură-lecturi succesive-postlectură și 
tiparul formalizat de Judith Langer2, pornind 
de la relaţiile dintre text și cititor: intrarea în 

„Nu încape îndoială că «cititorul 
ipocrit» al lui Baudelaire este în primul 
rând poet sau «făuritor» (poietes, în greacă). 
Aceste lector este un meșteșugar de înaltă 
calificare și bun cunoscător al literaturii 
sau, ca să-l parafrazăm pe Henry James, 
unul care stoarce materialul literar, ca 
să obţină nu atâta sens, cât mai multe 
nebănuite posibilităţi de sens și joc literar 
creator. Chiar și când parcurge pentru 
prima oară textul, un astfel de cititor este 
și un re-cititor sau un re-scriitor mental. 
Cititorii creatori nu doar construiesc un 
«text virtual» (orice cititor procedează 
astfel), ci sunt și pe de-a-ntregul conștienţi 
că o fac.” 
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