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Cartea cercului
În 2009, la nivelul mare al proiectului, am 
convenit că Cititorul din peșteră de Rui Zink 
(trad. Micaela Ghițescu, Humanitas, 2008) 
va fi cartea anului. Se potrivea cu „filozofia” 
cercurilor. Era o poveste despre descoperirea 
cărților de către un mic vagabond și, implicit, 
despre rolul formativ al lecturii. E adevărat 
că Hanibalector, mentorul său, se potrivea 
mai puțin cu rolul de consilier în ale lecturii 
așa cum l-am construit noi în cei șase ani de 
existență a Cercurilor... Dar „consilierii” ar fi 
avut satisfacția să se regăsească în Necazuri cu 
școala (trad. Ileana Cantuniari , Polirom 2008) 
o carte a lui Daniel Pennac despre vocația 
de profesor și mai ales despre vocația de 
profesor de literatură. 
Anul acesta a fost mai greu să ne fixăm 
pe o singură carte și atunci am recurs 
la un subterfugiu. Am cerut elevilor și 
coordonatorilor de cercuri să facă ei înșiși 
propuneri. Am fixat și câteva condiții: să fie o 
apariție recentă iar propunerea să fie însoțită 
de o scurtă motivație. Ideea a fost lansată în 
decembrie și până în martie am primit un mare 
număr de astfel de propuneri. Unele au fost 
făcute în nume individual, altele în numele 
membrilor unui cerc; unele sunt recomandări 
ale unei singure cărți, altele sunt un top de 
10 sau 10+. La propunerile „cerchiștilor” se 
adaugă și cele ale „consilierilor”, uneori în 
același document cu ale elevilor, alteori făcute 
pe listele de discuții sau trimise ca recenzii 
pentru „cărțile bune de citit în cercuri”. 
Selectez câteva.

Mădălina Bejan din clasa a VIII-a C de 
la Școala cu clasele I-VIII Nr. 8 din Mediaș 
propune Pescărușul Jonathan Livingston de 
Richard Bach: „cartea aceasta atrage, în 
general, mințile tinere, îi atrage pe adolescenții 
care vor să se remarce, să fie originali.“ iar 
Cristian Călbează, elev în clasa a VIII-a la o 
școală din Arad, susține candidatura unui 
SF, Poarta de Frederik Pohl, încheindu-și ritos 
motivația: „Ce să mai spun în afară de faptul 

că merită cu adevărat să citești Poarta, dacă 
vrei să fii numit fan al literaturii SF.”.

Un grup de elevi din clasa a VII-a de la Școala 
Episcop Dionisie Romano din Buzău: (Cătălin, 
Ioana, Andreea, Mihnea, Carla) recomandă 
cartea lui Petru Popescu, Urme în timp, (apărută 
în 2008 în limba engleză, tradusă în românește la 
Editura Corint Junior și lansată la Târgul de carte 
Gaudeamus, în 2009), deoarece au constatat că: 
se înscrie prin conținut în literatura de aventuri 
în care eroul trebuie să depășească bariere 
insurmontabile; se parcurge ușor și repede, are 
limbaj accesibil, fir narativ incitant; personajul 
are 13 ani, adică vârsta lor; întâmplările oferă 
momente de suspans; cititorul se informează 
despre savana tanzaniană; romanul aduce în 
discuție existența humanoizilor – un subiect 
de cercetare actual; conține un mesaj educativ 
„necesar tinerilor de azi”.

Dintre cărțile recomandate de liceeni rețin trei 
propuneri făcute de membrele cercului de lectură 
Animus de la Colegiul Național Mihai Viteazul 
din Slobozia: Mâine în bătălie să te gândești la mine 
de Janvier Marias, Editura Univers, Colecția 
„Cotidianul”, 2009 („Frumusețea acestui roman 
ia naștere din numeroasele reflecții asupra 
existenței umane.” Roxana Alecu); Fortăreața albă 
de Orhan Pamuk (propune Camelia Ghițuleanu) 
și Seducătoarea din Florența de Salman Rushdie 
(„oferă perspective încântătoare asupra lumii 
celor din trecut, spre a căror viață ar trebui să ne 
întoarcem cu patimă” scrie Mihaela Gheorghe).

Se întâlnesc în preferințele pentru aceeași 
carte (Torturați-l pe artist de Joey Goebel, 
Editura Humanitas Fiction, 2007) Andrei 
Niga din clasa a XII-a de la un liceu din Arad 
și Sorana Cancel, clasa a IX-a B de la Colegiul 
Național Vasile Alecsandri din Bacău, membră 
a cercului de lectură LecturAșii. Motivele 
pentru care recomandă cartea sunt aproape 
identice: „Deși incredibil de amuzant, 
romanul lui Goebel este o prezicere sumbră 
asupra viitorului: moralitatea se va degrada 
din ce în ce mai mult, iar adevărata artă 
va avea un preț uriaș: fericirea artistului.” 
(Sorana Cancel) și „Îți va plăcea această 
carte care-ți propune o poveste haioasă, 
inteligentă și zguduitoare. Torturați-l pe artist 

reia eterna idee că arta adevărată se naște din 
suferință.”(Andrei Niga).

Dintre propunerile profesorilor pentru cărți 
„bune de citit în cercuri” în acest an:
Mihaela Nicolae: „Nick Hornby, Slam - 
povestea unor adolescenți care se confruntă cu 
tot felul de crize (de identitate, de sexualitate, 
financiară, morală etc.) și constată că istoria se 
repeta, dar nu neapărat în rău.” 
Luminița Medeșan. „Viața începe vineri de Ioana 
Pârvulescu, Humanitas 2009. Mi se pare că se 
poate face bună școală pe ea, în sensul că e 
aproape un roman documentar. Are și o tenta 
polițistă... Nu e o capodoperă, dar e plăcută.”
Monica Halaszi: „Propun pentru cercuri o carte 
pe care am citit-o și  mi-a plăcut: Băiatul cu pijamale 
în dungi de John Boyne, Editura RAO, 2007.” 
Ana Boariu, Mediaș „Aș recomanda pentru 
elevi Barbarii. Eseu despre mutație a lui 
Alessandro Baricco (Humanitas, 2009, trad. 
Dragoș Cojocaru). Se poate discuta, mai ales, 
la liceu. Iar pentru colegi, de același Baricco, 
Soie, apărut în 1997, la Editura Albin Michel, 
tradus din italiană de Francoise Brun.”
Mona Coțofan: „Vă recomand două cărți, poate 
ca simplă sugestie de lectură pentru vacanță: 
Isabel Allende – Paula (poveste emoționantă 
și firească) și Cinghiz Aitmatov – Stigmatul 
Casandrei (am testat-o la elevii mei de liceu și 
reacțiile au fost favorabile), ambele aparute la 
Humanitas, în 2008.”

Nu am epuizat nici pe departe propunerile 
pentru cartea anului. Sunt convinsă că acei 
care vor participa la „Concursul de proiecte” 
din anul acesta vor pleda și pentru alte titluri, 
de data aceasta pentru cartea cercului lor. Nu 
pot să nu mă gândesc acum la recomandarea 
de lectură pe care o face Ana Boariu și mă 
întreb: procedăm oare ca „barbarii” de care 
vorbește Baricco, adoptând cu toții cărțile care 
vorbesc în „limba lumii”, sau noi, care ne-
am asumat de bună voie rolul de consilieri, 
ar trebui ca măcar din când în când să ne 
amintim că o carte nu e numai „comunicare”, 
este și „expresie”.

Monica Onojescu
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