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La intervale de doi ani apare câte o Lecturiadă, 
selecţie a celor mai interesante experienţe ale 
proiectului de cercetare didactică, Cercuri de 

lectură. Anul acesta am ajuns la volumul al 
treilea – despre interpretarea textului literar în 
cercuri –, cel mai ambiţios în intenţie, dar, în 
acelaşi timp, cel mai riscant ca poziţie. Ne-am 
asumat riscul, conştienţi fiind că deschidem o 
discuţie necesară. Proiectul trebuie să meargă 
înainte şi e evident că nu mai puteam rămâne 
doar la stadiul de apropiere oarecum exterioară 
de carte din primele două Lecturiade. Este nevoie 
să justificăm „comunităţile de interpretare”, care 
sunt cercurile, şi în alt fel, dincolo de socializarea 
membrilor şi de crearea stării de bine, date de 
libertatea discuţiilor despre cărţi. 
Ce s-a schimbat în acest al treilea volum faţă de 
primele două? Reiau din „Argumentul” volumului: 
Abordarea: cele 17 articole nu mai sunt „poveşti 
didactice”, ci sunt studii de cercetare. Sunt 
cercetări empirice de durată (de la câteva întâlniri 
până la câteva luni ori un an), cu obiective precis 
formulate, cu descrierea grupului, a tehnicilor 
de lucru şi cu evaluarea rezultatelor.
Cărţile: cele care au stat în centrul acestor 
experienţe intră, dacă nu în categoria 
capodoperelor, cel puţin în ceea ce se poate 
numi carte „bună”, deci capabilă să ridice 
probleme. Inevitabil s-a făcut trecerea de la „a 
citi orice” la a citi cărţi care spun ceva cititorului 
despre sine şi despre lumea în care trăieşte 
Bibliografia: a devenit mai aplicată şi mai diversă. 
Alături de teoreticieni ai lecturii: P. Ricouer şi Iser; 
Umberto Eco şi Paul Cornea; H-G. Gadamer şi 
Jean-François Lyotard; de didacticieni ai lecturii: 
A. Rouxel şi Alina Pamfil, se află şi cei care vin 
din alte domenii, din pedagogie ori filozofie: D. 
Goleman şi M. Lipman.
Tonul: din entuziast şi senin al primelor 
Lecturiade a devenit grav şi interogativ. 
Întrebările sunt multe – toate, în ultimă 
instanţă, variante ale lui „de ce citim? –  şi 
rămân deschise în continuare:
● Ce fel de cititor vreau în ultimă instanţă să 
formez? Dacă am eu însumi un proiect de cititor 
pe care vreau să-l pun în aplicare prin elevii mei, 
nu ies oare din statutul de „consilier” şi reintru 

în cel blamat de „profesor de literatură”?
● Până unde pot folosi literatura în scopuri 
extraliterare? Dacă o pun în slujba unor 
probleme d e ordin etic ori filozofic care ţin 
mai degrabă de dezvoltarea personală, nu-i 
sărăcesc însăşi substanţa ei de „obiect estetic”?
● Oare supralicitând „drepturile” cititorului 
nu lezez „drepturile” textului? Ce să mai 
vorbim de cele ale autorului?
● Cum s-ar putea trasa graniţa între o 
interpretare /„traducere” personală a cărţii şi 
conjectură („alegerea motivată a unei opţiuni 
între mai multe alternative” P. Cornea)?
● Dacă, în cerc, ajungem la un consens în 
ce priveşte interpretarea nu sărăcim de 
semnificaţie cărţile?
● Până unde pot deconspira propria 
interpretare? Şi, mai ales, cum să procedez ca să 
nu o impun prin autoritatea mea de profesor?
● Oare excesul de interpretare nu ucide 
plăcerea? Sau poate o intensifică?
● Şi, la urma urmei, ce este interpretarea şi de 
câte feluri este ea?
Soluţiile nu mai sunt la îndemână sau cel 
puţin nu mai sunt atât de vizibile ca atunci 
când experimentam tehnici sofisticate pentru 
a construi profiluri de cititor, ori exploatam 
virtuţile locurilor pentru lectură.
Pe de altă parte, esenţa programului nu s-a 
schimbat. În continuare punem în centrul 
demersurilor noastre un cititor real şi credem 
că nu a dispărut complet nici farmecul 
poveştilor create de consilierii-naratori.
Este bine? Este rău? Acesta este drumul? 
Să sperăm că vom găsi un răspuns sau mai 
multe în următoarele „cânturi” ale Lecturiadei 

care, inevitabil, vor trebui să ducă problema 

interpretării mai departe.

De şase ani, ANPRO susţine partea de didactică 
a şcolilor de vară organizate de Institutul 
Cultural Român pentru învăţătorii şi profesorii 
care predau în limba română în ţările din 
jurul României. Anul acesta tema cursurilor a 
fost: lectura şi scrierea în cercuri. La sfârşitul 
programului de formare s-a convenit ca, în 
aceeaşi zi, la aceeaşi oră – 16 octombrie, ora 16 
– ,să se deschidă cercurile de lectură în Bulgaria 
şi Serbia, în Republica Moldova şi Ucraina. Lor 
li s-au alăturat şi multe cercuri din România.

Monica Onojescu
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