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“Schimbarea esen Ńială  -  care le va face posibile pe toate celelalte – trebuie s ă fie 

o schimbare a modului în care ne definim sarcina. Î ntr-o formulare direct ă şi, probabil, 
cât de brutal ă posibil, trebuie s ă încet ăm să mai «pred ăm» literatur ă şi să începem s ă 
«studiem» texte. Viziunea noastr ă restructurat ă trebuie s ă se centreze asupra studierii 
textelor, prin corelarea strâns ă a consumului şi producerii de text. În cadrul acestei noi 
întreprinderi, operele literare favorite nu trebuie  să se piard ă, trebuie doar renun Ńat la 
prezen Ńa exclusiv ă a categoriei literaturii. Toate tipurile de text, vizuale, dar şi verbale, 
polemice, dar şi seduc ătoare, trebuie folosite ca ocazii pentru producerea  de text nou. 
Mai mult, studiul textului trebuie împins dincolo d e grani Ńele discrete ale paginii şi ale 
cărŃii, înspre practici institu Ńionale şi structuri sociale ce pot fi, ele însele, studiate  drept 
coduri şi texte. Iat ă ceea ce trebuie s ă realizeze o viziune restructurat ă a limbii şi 
literaturii engleze.” 
 

Robert Scholes, Textual Power, Literary Theory and the Teaching of 
English, Yale University Press, New Haven şi London, 1985. (trad. A.P.) 

 
 
“...opera literar ă nu poate fi «predat ă», ci «receptat ă», prin implicarea personal ă, 

direct ă, a cititorului într-un proces de comunicare intim ă cu ea şi, în consecin Ńă, nu poate 
fi ‹‹înv ăŃată››, pentru c ă nu e de natur ă conceptual ă, nu se reprezint ă ca o sum ă de 
informa Ńii şi cuno ştin Ńe logice, ci ca un complex emo Ńional-imaginativ implicat într-un 
limbaj ambiguu şi, ca atare, deschis unor interpret ări multiple. Opera literar ă se 
recepteaz ă şi se situeaz ă în contextul determin ărilor sale subiective şi colective. Pot fi 
‹‹predate›› observa Ńiile critice acumulate, succesiv, de-a lungul timpu lui, despre operele 
literare, dar în asemenea situa Ńii nu mai putem vorbi de lectura operelor literare ca de un 
eveniment al cunoa şterii şi autocunoa şterii, ci de istoria modului cum au fost 
receptate...” 

 
Constantin Parfene, Problematizarea şi studiul literaturii, în Constantin 
Parfene (coord.), Aspecte teoretice şi experimentale în studiul literaturii în 
şcoal ă, Ed. Universit ăŃii „Alexandru Ioan Cuza”, Ia şi, 2000. 

 
 

“… logica tradi Ńional ă şi cea modern ă au impus procesului de cunoa ştere dou ă 
valori: da şi nu, adev ărat ori fals. Adic ă, afirm ă Noica, un fel de ‹‹învingem›› sau 
‹‹murim››. De aceea filosoful o nume şte logica lui Ares, zeul r ăzboiului, pentru c ă uzează 
de arme conven Ńionale. Acesteia el îi opune o logic ă nou ă […]. Pe aceasta o nume şte 
logica lui Hermes, zeul comunic ării şi al interpret ării. Dac ă, în cazul logicii lui Ares, 
postulatul cunoa şterii este considerarea p ărŃii în întreg, în cazul logicii lui Hermes, 
întregul este în parte şi se las ă interpretat de ea. 
 Ce fereastr ă deschide în plus în procesul cunoa şterii logica lui Hermes? Una mai 
larg ă şi care înlesne şte multitudinea interpret ărilor, deci dep ăşirea valorilor exprimate 
prin da sau nu, adev ărat sau fals şi acordarea libert ăŃii răspunsurilor […]. În termenii 
didacticii, aceasta ar însemna pasul f ăcut de la gândirea reproductiv ă la cea creativ ă. 
   
   Vistian Goia, Ipostazele înv ăŃării, Ed. Napoca Star, Cluj, 1999. 

 
 


