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Un atelier 
cu tâlc, la 

aproape spartul 
târgului, pe când se 
pritoceau premiile la 
Lecturiada elevilor, 

faza naţională, 2011

Era 5 iunie, era duminică, era mult polen 
în aer şi deja vară într-un fel de campus 
şcolar, situat la marginea Clujului, dar în 
miezul Lecturiadei. Pentru elevii de liceu, 
organizatorii m-au ales pe mine să le ţin de 
urât participanţilor, cu folos şi cu idei, până 
la momentul culminant al premierii. Nu mai 
ştiu cine a propus  folosirea recentei (încă) 
antologii apărute la Humanitas Cărţile care 
ne-au făcut oameni pentru această întâlnire cu 
liceenii în prag de vacanţă. Aşa am intitulat 
şi atelierul, cu gândul, mărturisit dintru 
început, de a afl a de la participanţi care 
sunt acele cărţi care au avut un rol formator 
pentru ei. 
Acum, la patru luni de la momentul 
desfăşurării, ascultând şi transcriind caseta, 
îmi dau seama că atelierul devine o anchetă 
informală printre elevii de liceu, nu atât 
în privinţa cărţilor fondatoare, cât despre 
gustul lor literar, stadiul de maturitate atins 
în privinţa opţiunilor de lectură sau despre 
cărţile citite în cercuri. Mă afl u între două 
tentaţii: să transcriu fi del ce a înregistrat 
reportofonul sau să sintetizez ce a reieşit. 
Fac un compromis şi abordez din ambele 
perspective. Atmosfera a fost destinsă, deşi 
limbile s-au dezlegat mai ales spre sfârşit, 
când timpul nu mai avea răbdare. Copiii au 
fost minunaţi, sinceri, direcţi, deloc snobi 
sau preţioşi. Nu i-am pus la punct niciodată, 
dar am argumentat şi am precizat ceea ce am 
crezut de cuviinţă sub forma unei amicale 
conversaţii. Din păcate, în vâltoarea care a 
urmat chiar în acea zi sau poate în timpul 
vacanţei, am pierdut lista cu participanţii, aşa 
că unele nume nu le-am mai putut reconstitui. 
Pentru aceste cazuri, voi da numele şcolii, 

judeţul sau oraşul de unde provine elevul. În 
prima parte, vocea mea s-a auzit mai mult, 
dar nu voi cădea în narcisismul de a mă cita 
integral. Voi sintetiza. În schimb, pe copii aş 
vrea să-i auziţi cu intervenţii complete.
Am avut două cărţi drept punct de pornire: 
pe lângă antologia coordonată de Dan C. 
Mihăilescu, am dus cu mine şi Maeştri şi 
discipoli de George Steiner, reeditare apărută 
tot la Humanitas. Le-am ales pentru că 
vorbesc, ambele, despre temeiuri ale învăţării 
şi ale formării personalităţii. Fireşte că le-am 
prezentat copiilor, folosind prilejul pentru a 
le vorbi şi despre cea mai urmărită, cea mai 
longevivă, dar şi cea mai scurtă emisiune de 
cultură din televiziunile româneşti, Omul 
care aduce cartea, susţinută de peste 10 ani de 
scriitornicul Dan C. Mihăilescu la PRO TV. El 
a întrebat 19 oameni de cultură importanţi 
(asta o spuneam copiilor în iunie!), care sunt 
cărţile fundamentale din viaţa lor, adică acele 
cărţi despre care vorbeşte titlul antologiei. Şi 
acum încep să transcriu.

Moderator: Haideţi să încercăm să ne 
lămurim: ne fac cărţile oameni?

Ana Maria Mihăilă, Cluj: Ne fac cărţile 
oameni prin cultură. Nu-ţi poţi construi o 
cultură dacă nu citeşti sau dacă cel puţin 
nu-ţi iei informaţiile de pe Internet, asta fi ind 
tot citit. Numai că altfel e când citeşti o carte 
şi subliniezi, scoţi idei şi te scufunzi în ea.

Moderator: Ce preferi, cartea sau 
Internetul?

A.M.M. : Cartea.
Moderatorul face câteva precizări pe 
marginea sintagmei din titlu, care exprimă  
în mod fi gurat faptul că lectura ne duce spre 
valori. Apoi intervine pe marginea celeilalte 
cărţi care cuprinde conferinţele ţinute la 
Harvard de unul dintre cei mai mari oameni 
de cultură cu care suntem contemporani, 
George Steiner. Pentru a lega cele două cărţi, 
moderatorul instigă la un brainstorming 
care să-i enumere pe cei/cele care ne pun în 
contact cu cărţile. Rezultatul arată cam aşa: 
părinţii, fraţii mai mari, învăţătorul, profesorii, 
prietenii şi poţi vedea singur ce e de citit. Acum 
reproduc din nou:

Ileana Zirra, Bucureşti: Adică, singur acasă, 
deschizi o carte din curiozitate, te uiţi prin 
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Lista moderatorului

Pentru elevii din clasa a 
XI-a
1. Lucian Blaga, Poezii
2. George Bacovia, Poezii
3. Tudor Arghezi, Poezii
4. Ion Pillat, Poezii
5. Ion Barbu, Poezii
6. Ilarie Voronca, Poezii
7. Gellu Naum, Poezii
8.Nicolae Labiş, Poezii
9.George Călinescu, Bietul 
Ioanide 
10. Nichita Stănescu, Poezii
11. Marin Sorescu, Poezii, 
Teatru
12. Mircea Dinescu – Poezii
13.Ana Blandiana,  Poezii
14. Marin Preda,  Intrusul
15. Ion Băieşu, Teatru
16. Mircea Cărtărescu, Poezii 
, Postmodernismul românesc
17. Alexandru Muşina, 
Poezii
18. Mircea Nedelciu, 
Adriana Babeţi, Mircea 
Mihăieş, Femeia în roşu
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ea, poate nu înţelegi nimic, dar peste trei ani 
îţi dai seama că ai descoperit ceva supertare. 
De exemplu, să zicem că eu la 3 ani, am găsit 
Cenuşăreasa şi m-am uitat la poze şi n-am 
înţeles foarte bine povestea, dar mi-a plăcut 
mie acolo că e ceva mic şi negru şi voiam să 
ştiu ce e . Şi în acea seară am învăţat să citesc. 
Şi am găsit din nou cartea asta şi mi-am adus 
aminte de momentul când înţelesesem doar 
desenele şi nu înţelegeam ce e cu ele. Şi vă 
daţi seama că o amintire aşa mică, mică, de 
când erai mic, mic şi descoperirea întregului 
când mai creşti e un sentiment foarte... [Acum 
cred că Ileana povestea o amintire de-a ei, 
atunci n-am întrebat-o pentru trebuia să mai 
facem multe lucruri. În plus, ea a anticipat 
una dintre ideile lui Steiner despre căile 
învăţării... O să vedeţi care...]

Moderatorul: De acord, deci când descoperi 
cărţile aşa, tu eşti propriul tău maestru de 
lectură? (abia acum am introdus termenul 
maestru în discuţie).
Ileana Zirra mă aprobă.

Moderatorul: Deci avem nevoie de maeştri 
sau nu?

A.M.M.: Există un fel de literatură 
„didactică”. Una este când începi să citeşti 
cea ce tu consideri că îţi place şi alta când 
evoluezi şi ai nevoie de anumite lecturi care 
să evolueze odată cu tine; adică nu mai pot 
citi în clasa a XI-a ce şi cum citeam într-a II-a. 
De aceea am nevoie ca literatura sau critica 
pe care o citesc să evolueze odată cu mine şi 
aici intervine profesorul, după părerea mea.

Moderatorul: Sigur, voi toţi veniţi din cercuri 
de lectură în care există un parteneriat între 
elevi şi profesori, dar cineva are totuşi un 
ascendent.

A.M.M.: În cercul nostru noi propunem 
cărţile, dar ţinem cont câteodată şi de 
părerea profesorului. Noi propunem cărţile 
până în luna iunie şi în iunie citim o carte 
recomandată de profesorul coordonator.

Moderatorul: Şi cărţile pe care le propuneţi 
voi, de unde le alegeţi?

A.M.M.: Noi propunem cărţi din afara 
programei şcolare şi încercăm să citim ce 
ne atrage, ce ne place. Mie îmi plac scriitori 
sud-americani şi încerc să propun cât mai 
mult Llosa, Sabato, Marquez.

Moderatorul: Şi de unde ai afl at despre ei?

A.M.M.: Un elev mai mare ne-a sugerat 
Rătăcirile fetei nesăbuite Am citit cartea altfel 
decât ceilalţi. Am trecut peste pasajele 
licenţioase şi am încercat să păstrez mai mult 
decât atât din carte şi am găsit o ironie care 
mi-a plăcut foarte tare. Am trecut mai târziu 
la Sabato.

Moderatorul: Aţi zis profesorul, un coleg 
mai mare… Care mai sunt sursele din care 
afl ăm ce ar fi  bine să citim?

Cor: Internetul!

Ileana Zirra: Internetul e o chestie universală, 
prea mare...

Emilia Gavrilă, Rm. Vâlcea: Eu îmi aleg 
cărţile de pe blogul fostei mele profesoare 
din şcoala generală.

Moderatorul: Deci de pe blogul unei 
persoane în care ai încredere.

Anonim: Eu merg la bibliotecă sau la librărie 
şi citesc ce scrie pe coperta a IV-a unde 
se face rezumatul cărţii sau se reproduc 
aprecieri critice sau opinii din reviste sau 
ziare autorizate, după care mă pot ghida.

Moderatorul propune o recapitulare a 
surselor din care afl ăm ce e bine să citim 
şi rezultă  că la prima enumerare trebuie 
să mai adăugăm biblioteca, librăria, coperta a 
IV-a, diverse discuţii, personalităţi cu autoritate 
(critici, scriitori, oameni de cultură), publicaţii 
de încredere. Reiese că, deşi credem că citim 
ce vrem, de fapt, citim destul de orientat. Ne 
orientează cineva, vrând, nevrând.

Ileana Zirra: Mai târziu, ne alegem cărţile 
după gustul pe care ni l-am format. Ştim 
scriitorii care ne plac şi ce trebuie şi e bine 
să citim.

Moderatorul: Toate astea seamănă cu o 
piramidă în vârful căreia e deja propriul 
nostru gust, la care au contribuit, în 
timp, diverse surse. Dintre surse vreau să 
privilegiez aici profesorul, o sursă vie, o 
interfaţă caldă care, cel puţin ca adult, şi 
mai ales ca specialist în cărţi, ştie ce e bine 
să citiţi. Adică profesorii ştiu care sunt cărţile 
care îi fac pe copii oameni, cu alte cuvinte  îi 
învaţă valori, sentimente, atitudini. Acele 
cărţi seamănă cu drojdia pusă în aluat şi care 
face ca din coca informă să iasă o frumuseţe 
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Lecturi pentru viaţă
1. L.N. Tolstoi,  Anna 

Karenina
2. Nikos Kazatzakis, Alexis 

Zorba
3. G.G. Marquez, Un veac de 

singurătate
4. G. Flaubert, Doamna 

Bovary, Educaţia sentimentală
5. Stendhal, Roşu şi negru

6. Balzac, orice roman!!!
7. F.M.Dostoievski, Fraţii 

Karamazov, Idiotul, Demonii, 
Crimă şi pedeapsă

8. Thomas Mann, Casa 
Budenbrock, Narcis şi 

Goldmund  
9. Hermann Hesse, Jocul cu 

mărgele de sticlă
10. Franz Ka* a Procesul, 

Castelul 
11. Albert Camus, Străinul, 

Ciuma   
12.  Mihail Bulgakov, 
Maestrul şi Margareta

13. Mario Vargas Llossa, 
Conversaţie la Catedrala 

14. Ernest Hemingway, 
Pentru cine bat clopotele, 

Bătrânul şi marea
15. Margaret Mitchell,  Pe 

aripile vântului
16. John Fowles, Magicianul
17. Dana Dumitriu, Prinţul 

Ghica
18. Radu Petrescu, Matei 

Iliescu
19. Gabriela Adameşteanu, 

Dimineaţa pierdută
20. Mihail Sebastian, Jurnal

21. Nicolae Steinhardt,  
Jurnalul fericirii

22. I. D .Sârbu, Adio, Europa! 
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de cozonac rumenit. Cu alte cuvinte, cărţile 
sunt un ingredient al umanului. Am folosit 
o metaforă culinară pentru că e sugestivă 
şi pentru că limba română are o minunată 
locuţiune pentru ideea de a învăţa: să mănânci 
cartea, o metaforă a însuşirii, a aproprierii. 
Cel puţin până la un moment, copiii învaţă 
de la adulţi, deşi si cei mari învaţă de la copii, 
chiar dacă unii nu o recunosc. În cartea lui 
Steiner despre care v-am vorbit, el spune că 
se învaţă pe două căi: prin revelaţie (ca atunci 
când simţi că te luminezi, prin descoperire). 
Aţi descoperit lucruri citind?

Cor: Daaaaaaa!

Moderatorul: Uneori descoperim mai mult 
citind decât plimbându-ne prin realitate. 
Realitatea are banalitatea ei, rutina ei, 
plictiselile ei... Şi mai învăţăm, spune Steiner, 
prin imitaţie. Sigur, nu imitaţia prostească, 
prin care copiezi pe cineva. Ce înţelegeţi prin 
imitaţie?

Emilia Ştefania Mocan (cred că e din 
Vâlcea): Să ai un model. Vrând să fi i, ca el să 
te integrezi într-un grup.

Moderatorul: Vreau să fi u ca cineva. Sunt 
multe moduri de a fi  ca cineva.

Voce: Să fi m asemenea unei persoane pe care 
o admirăm.

Ileana Zirra: Asta înseamnă să ai un idol.

Moderatorul: Idolul e opresiv Mai bine 
mentor, model. Cum poţi să imiţi pe cineva? 
Nu ne referim la nivelul epidermic, empiric 
al celor care nu ştiu să-şi aleagă modelul. 
Deci poţi fi  ca cineva citind, ascultând 
aceeaşi muzică, frecventând aceleaşi surse 
culturale, intrând în acelaşi cerc cu persoana 
respectivă, mergând la teatru, la cinema, la 
concerte... Chiar şi televiziunile au nişele 
lor cu emisiuni de calitate... Şi pentru că am 
văzut că noi între noi ne putem fi  maeştri, 
v-am pregătit nişte liste de cărţi pe care le am 
totdeauna la îndemână când mă întâlnesc cu 
tineri. Una e pentru clasa a XI-a şi cuprinde 
o parte de lecturi legate de programa şcolară 
şi a doua parte cu lecturi indispensabile 
unui tânăr care pleacă din şcoală în viaţă, 
adică acele cărţi care consider eu că ne fac 
oameni. 
Fiecare elev a primit listele mele. Sarcinile de 
lucru au fost de tipul lecturii SINELG, elevii 

urmând să marcheze diferit ce cunosc, ce nu 
cunosc şi să adauge pe listă cărţi, pentru ei 
importante şi care lipsesc din propunerile 
mele. Iată ce a ieşit:

Alexandru Sas, Cluj: Orice copil ar trebui 
să înceapă cu Jules Verne, apoi să citească 
Singur pe lume de H. Malot. Mie Agonie şi 
extaz de Irving Stone mi-a schimbat imaginea 
despre Renaştere. Şi Caragiale, foarte mult 
Caragiale… Te face să fi i mai puternic şi să 
adopţi alte atitudini.

Sonia Selicean, Cluj: La răscruce de vânturi 
de E. Bronte, Singur pe lume şi Portretul lui 
Dorian Gray de Oscar Wilde.

Andra Nicoară, Cluj: Viaţa ca o pradă de 
Marin Preda şi Litera stacojie de Nathaniel 
Hawthorne.

Claudia Rognean, Maramureş: Alchimistul 
de Paolo Cohelo şi La răscruce de vânturi.

Veronica Pop, Satu Mare: Aventurile lui 
Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle.

Cosmina Spânoche, Constanţa: La răscruce 
de vânturi şi Dama cu camelii de Al. Dumas 
fi ul.

Isabele Nicole Popa, Iaşi: Invitaţie la vals de 
M. Drumeş.
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Alexandru Stoian Mihai, Caransebeş: Quo 
vadis de Sienkievicz, Surâsul Giocondei de 
A Huxley, Vineri sau limburile Pacifi cului de 
Michel Tournier, Fratricizii de N Kazantyakis 
(care i-a plăcut mai mult decât Alexis Zorba) 
şi 1984 de G. Orwell.

Mădălina Varga, Cluj: De veghe în lanul de 
secară de Salinger şi Pânza de păianjen de 
Cella Serghi.

Ileana Zirra, Bucureşti: Mizerabilii de V. 
Hugo, Borges, orice, Heine, Goethe şi 
Moromeţii de M. Preda.

Ioana Simion, Bucureşti: Caragiale, orice şi 
cât de mult şi, din nou, Litera stacojie.

Sorana Cancel, Bacău: Fructele mâniei de J. 
Steinbeck  pentru că surprinde demnitatea 
umană în faţa unei tragedii pe care oamenii 
nu o pot controla.

Raluca Bătrânu, Bacău: Strada le Havre de 
Paul Grimaud, Mândrie şi prejudecată de Jane 
Austin, Golful francezului de  Daphne du 
Maurier, Fata cu portocale de Jostein Gaarder, 
Cei trei copii Mozart de Al. Ecovoiu şi Olivia 
Jouls şi imaginţia hiperactivă (nu ştiu, zice 
Raluca, dacă e din categoria drojdie de pus 
în aluat, e o carte de divertisment).  

Ana Maria Mihăilă, Cluj: Război şi pace de 
L.N. Tolstoi, mai bună decât Anna Karenina, 
O tragedie americană de Th. Dreisier, Despre 
eroi şi morminte de E. Sabato, Vraciul de 
Tadeusz Dolega Mostowicz, Divina comedie 
de Dante, măcar Infernul şi ceva fi lozofi e, 
măcar Noica...

Mirela, Alba: Cel mai iubit dintre pământeni de 
Marin Preda.

Emilia Gabriela Dumitru, Vâlcea: Cartea de 
la San Michele de A. Munthe, Lupul de stepă de 
H. Hesse, Pânza de păianjen de Cella Serghi, 
Fiul risipitor de Radu Tudoran, Întâlnirea de 
C. Chiriţă, Cianură pentru un surâs de Rodica 
Ojog Braşoveanu, Climate de A. Maurois, 
Leagănul pisicii de Kurt Vonnegut.

Ştefania Luca, Vâlcea: Marile speranţe 
de Ch. Dickens, Singur pe lume, Romanul 
adolescentului miop de Mircea Eliade, 
Confesiuni de J.J. Rousseau, Coliba unchiului 
Tom de H.B. Stowe, La răscruce de vânturi, 
M-am hotărât  să devin prost de Martin Page.

Alexandru Stoian din Caransebeş adaugă 

Zbor deasupra unui cuib de cuci de Ken Kesey 
şi discutăm şi despre ecranizare.

Mădălina, Ciuc, Suceava: Memoriile unei 
gheişe de A. Golden, De ce iubim femeile de M. 
Cărtărescu şi Căpitan la 15 ani de J. Verne. 

Cătălina Vincelean, Reghin: Nimic nou pe 
frontul de Vest de E.M. Remarque, Quo vadis 
şi Shogun de J. Clavell.

Alexandra Bondoc, Tg. Mureş: Micul prinţ 
de A. de Saint-Exupéry, Faust de Goethe, De 
veghe în lanul de secară, Zbor deasupra unui cuib 
de cuci, Iarna vrajbei noastre de J. Steinbeck, 
1984, La răsărit de Eden de acelaşi Steinbeck, 
Moartea lui Ivan Ilici de Tolstoi.

Brigi# a Rus, Sighetu Marmaţiei: Uimire şi 
cutremur de Amelie Nothomb şi M-am hotărât 
să devin prost.

Diaconescu Ruxandra, Pucioasa: Gemenii 
de M. Cărtărescu, Portretul lui Dorian Gray 
şi Suferinţele tânărului Werther de Goethe 
pentru că povestea e şi acum actuală.

Alexandru din Caransebeş revine cu Prins 
de Petru Popescu.

Ileana Zirra mai adaugă Don Quĳ ote de 
Cervantes, Sonata Kreutzer de Tolstoi şi 
trei scriitori care fac studii pe „nebuni” : 
Truman Capote, Kurt Vonnegut şi Salinger. 
Şi concentrează ideea atelierului, formulată 
altfel: Tocmai textele care se păstrează sunt 
mereu valabile. Tocmai de aceea cărţile 
sunt bune, pentru că tot ce povestesc se 
poate regăsi în prezent. Altfel n-ar rezista 
generaţiilor şi n-ar mai rămâne clasice.

Concluzia moderatorului: Atmosfera 
destinsă, fără inhibiţii. Scopul atins numai 
pe jumătate pentru că, fi ind cititori în 
formare, tinerii mei interlocutori n-au 
respectat criteriul valoric al canonului, al 
capodoperelor şi şi-au spus preferinţele 
de-a valma, amestecând Cervantes cu 
Drumeş; Cella Serghi cu Borges şi Tolstoi. 
Totuşi, foloase au fost destule, copiii s-au 
cunoscut, au afl at ce citesc ceilalţi, s-au dus 
cu idei pentru cercul lor sau pentru lecturile 
proprii... Cărţi fondatoare şi formatoare au 
fost citate destule, dar pierdute între titluri 
anodine. De fapt, ca-n viaţă.

Luminiţa Medeşan
Cluj-Napoca George Coşbuc, Cluj


