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lectura în oglindă

Lectura – de 
la supliciu 

la plăcere

„Toată ştiinţa nu este nimic mai mult 
decât o rafi nare a gândirii.”

Albert Einstein

Mi-am propus să vă vorbesc nu 
despre o experienţă plăcută, ci 
despre o experienţă difi cilă, atât 
pentru elevi, cât şi pentru mine.
Directorul Editurii Humanitas, 
fi lozoful Gabriel Liiceanu, a ţinut, în 
vara anului 2010, la Piatra-Neamţ, o 
conferinţă, în cadrul unor întâlniri 
cu excelenţa iniţiate de Inspectoratul 
nostru. Din discursul, perfect 
articulat şi memorabil, nu a lipsit 
celebra clasifi care a Domniei Sale: 
oamenii se împart în cei care citesc 
şi cei care nu citesc. În timp ce primii 
sunt luminaţi de o aură care-i distinge 
şi îi înnobilează, cei din a doua 
categorie se apropie de statutul de 
brută. Am reţinut şi criteriul simplu 
după care se alege o carte bună: „ea 
trebuie să te mute în lumea pe care 
o deschide.” (Recomand recitirea 
pasajului de la pagina 334, din 
volumul Uşa interzisă, şi a celebrului 
Dans cu o carte din volumul Declaraţie 
de iubire.).
La scurt timp după acest eveniment, 
Editura Humanitas a lansat un concurs 
pentru liceeni. Au fost desemnate 
câte două colegii participante din 
oraşe mari ale ţării. Am încheiat un 
protocol cu reprezentanta Humanitas 
Media, Mihaela Coman, care ne-a şi 
vizitat şi ne-a prezentat condiţiile şi 
termenele concursului. În principiu, 
un echipaj al unui liceu se confrunta 
cu echipajul celuilalt, răspunzând la 
întrebări, câştigătorul fi ecărei etape 
fi ind cel care aduna cele mai multe 
puncte. Fiecare etapă a avut stabilită 
o temă şi o bibliografi e minimală, 
formată din cărţi publicate de 

editură, pe care elevii le-au primit 
cadou. Moderatorul concursului a 
fost librarul local al editurii.
Atât profesorul, cât şi elevii au pornit 
cu mult entuziasm, dar... surpriză! 
Nimic din sfera beletristicii, în care 
ne socoteam, mai ales în virtutea 
profi lului umanist al membrelor 
echipajului, specialiste. Cărţi 
specializate într-un domeniu ştiinţifi c: 
secolul al XIX-lea, darwinismul, 
Grecia antică, naşterea Universului, 
istoria românilor. Volume cu 
un limbaj parcă accesibil doar 
membrilor comunităţii respective, 
cărţi difi cile pentru nişte neiniţiate 
ca noi. Brusc, m-am confruntat cu 
o nouă problemă. Copiii care citesc 
în mod obişnuit, despre care se 
poate spune că sunt chiar pasionaţi 
de lectură, au devenit, în condiţiile 
date, vulnerabili, socotindu-se chiar 
inefi cienţi şi incapabili. Erau gata să 
renunţe, înţelegând cât de greu este 
să parcurgi o carte ştiinţifi că; să nu 
întreprinzi o lectură de curiozitate 
sau de plăcere, ci una avizată, care să 
se încadreze într-un timp dat şi care 
să fi e evaluată după un scor.
Îngăduită fi e-mi aici o paranteză 
despre cultura ştiinţifi că. În mod 
normal, om de ştiinţă şi om de cultură 
sunt sintagme diferite, care se referă 
la persoane cu preocupări distincte. 
Când subiectele ştiinţifi ce sunt 
abordate în spaţiul public, reuşesc cu 
greu să depăşească nivelul grupului 
de cercetători. Şi aceasta se întâmplă, 
în primul rând, din cauza limbajului, 
tot mai mult diferenţiat de limbajul 
comun. A devenit tot mai difi cilă 
explicarea rezultatelor, (mai ales a 
acelora care contrariază percepţia 
comună), pe înţelesul publicului. 
Totuşi, succesul unor proiecte, cum ar 
fi  canalul TV Discovery sau emisiunea 
Teleenciclopedia, demonstrează că, deşi 
un astfel de demers este anevoios, nu 
este imposibil. În conştiinţa publică 
însă, cercetătorul, omul de ştiinţă are 
statutul unui izolat social, în timp ce 
omul cultivat, afl at într-o continuă 
formare de sine, se mişcă priceput şi 
cu dedicaţie printre marile întrebări 

ale Universului. 
Aşa că, pornind de la aceste premise, 
am convocat o întâlnire de lucru cu 
echipajul meu. Am început destul de 
timid, arătând că educaţia primită 
nu ne va permite să nu ducem la bun 
sfârşit un volum (sau, implicit, un 
concurs) început. Întâi, am încercat 
să evocăm experienţe similare din 
trecut şi să răspundem unor întrebări 
menite să contureze variabila 
metacognitivă în învăţare: Ne place 
să citim? Ne place să memorăm? Ne 
place să interpretăm ceea ce citim? 
Cum comunicăm ceea ce învăţăm? 
etc. Am discutat despre felul în 
care ne place să învăţăm în general: 
individual sau în grup, cu voce tare 
sau în gând, în reprize scurte sau într-o 
sesiune mai lungă. Când am trecut 
deja la recapitularea algoritmului de 
a fi xa ideile principale ale textului şi 
a modului în care facem rezumatul, 
am simţit că atmosfera se mai 
relaxase. Am continuat cu încercarea 
de a le stârni curiozitatea şi interesul 
pentru ceea ce urmau să citească. În 
afara competiţiei în sine şi a datoriei 
de a reprezenta corespunzător 
colegiul, am vorbit despre benefi ciile 
personale. Recunosc că am profi tat 
puţin de preferinţele de lectură ale 
fetelor. L-am dat exemplu pe Mircea 
Cărtărescu şi le-am citit dintr-un 
articol al acestuia, publicat în ,,Dilema 
veche”: ,,Nu vreau să pierd nimic, iau 
permanent mostre din nenumărate 
straturi ale cunoaşterii. Nu citesc 
mai multe cărţi de literatură decât 
cărţi de biologie, fi zică, neurologie 
sau cărţi de bucate. Sau cărţi de 
istorie, de tâmplărie, de fi lozofi e sau 
de tot ce-mi cade în mână. [...] Nu 
separ – căci toate şiroiesc de singurul 
ingredient care mă interesează: 
poezia – metafi zica, teologia, fi zica 
cuantică sau rezistenţa materialelor: 
toate formează un câmp continuu 
de cunoaştere, care sunt înseşi 
lumea şi viaţa mea.” Am observat 
împreună cum lecturile acestea au 
un ecou original în paginile operelor 
scriitorului postmodernist. Apoi, 
am făcut un plan de acţiune, ţinând 
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cont de âncadrarea în timp. Fiecare dintre 
membrele echipajului avea de citit cele trei 
cărţi, oprindu-se cu atenţie asupra fi ecărei 
pagini şi luând notiţe. Precizez că şi eu am 
făcut la fel. 
La următoarea întâlnire, am procedat la o 
discuţie sistematică, pornind de la titlu şi 
de la cuvintele – cheie ale textului, până la 
informaţii fundamentale, date, ani, cifre, 
nume etc. Le-am cerut fetelor să prezinte 
ceea ce au citit potrivit logicii personale, să 
răspundă la întrebările la care m-am gândit 
eu în timpul lecturii, încercând să anticip 
întrebările concursului, dar şi să formuleze 
ele întrebări, care să le ajute să fi xeze mai 
bine cunoştinţele. Am ţinut cont de ritmul 
fi ecăreia şi am apelat şi la alţi profesori ai 
colegiului, pe care i-am considerat voci 
avizate în domeniile fi ecărei etape: biologie, 
fi zică, istorie, astfel încât să primim explicaţii 
mai ample, mai detaliate şi adaptate nivelului 
nostru de cunoştinţe pentru disciplina 
respectivă. 
Este adevărat că, după fi ecare etapă a 
concursului, ne-am perfecţionat, am căpătat 
mai mult curaj şi experienţă. De fi ecare dată, 
după concurs, indiferent că am câştigat sau 
am pierdut, am evaluat felul în care ne-am 
pregătit, respectiv modul în care am asimilat 
lecturile. Nu ne-am ferit să ne recunoaştem 
greşelile sau slăbiciunile sau să ne semnalăm 
punctele vulnerabile. Am considerat de 
datoria mea să apreciez disciplina muncii şi 
rigoarea notiţelor, a ideilor şi a rezumării, dar 
şi să corectez tehnici sau procedee inefi ciente. 
O menţionez doar pe aceea de a răspunde pe 
nerăsufl ate la întrebare, ca rezultat al primei 
conexiuni realizate, al unui impuls aproape 
de necontrolat. Atenţia şi concentrarea ajută 
şi la receptarea corectă a întrebării, asigurând 
răspunsul cerut. Succesul s-a dovedit un 
stimulent la fel de bun ca şi insuccesul. 
Îmi permit să spun, luând în considerare 
difi cultatea întrebărilor şi timpul pus la 
dispoziţie pentru parcurgerea textelor, că 
nu cred că punctajele maxime pe care le-
au comunicat unele colegii din ţară au fost 
reale.
Nu ştiu care au fost intenţiile editurii cu 
acest concurs, dar le presupun. Să-şi facă 
publicitate şi să atragă tinerii spre lectură. 
Să arate, de asemenea, preocupările pentru 
diversitate ale instituţiei, receptate, de cea 
mai mare parte a cititorilor, drept o editură 

de beletristică. La ce fi nalitate s-a ajuns? La o 
descoperire a valorii culturii ştiinţifi ce pentru 
dezvoltarea personală şi la provocarea de a 
parcurge cu plăcere cărţi de acest fel, fără să 
fi i specialist în domeniu. Pe lângă faptul că 
şi noi am promovat imaginea colegiilor, am 
petrecut mai mult timp în compania elevilor 
noştri, ne-am îmbogăţit cultura generală, am 
învăţat să acţionăm într-o competiţie şi să fi m 
o echipă. În plus, am învăţat să descoperim 
textul şi să căutăm esenţa lui. Am citit 
împreună şi ne-a făcut plăcere. 

*

Când tocmai mă pregăteam să anunţ 
modifi carea echipajului pentru ultima etapă 
(din 28 aprilie 2012), din motive obiective 
(participarea elevelor la olimpiadele 
naţionale sau la examene de obţinere a 
certifi catelor lingvistice internaţionale), am 
avut plăcuta surpriză de a afl a că membrele 
echipajului nu vor să fi e înlocuite, pentru că 
au început să citească deja Universul într-o 
coajă de nucă, volumul lui Stephen Hawking 
şi se simt captivate. Cunoaşteţi fi gura aceea 
instantaneu iluminată de dorinţa de a 
împărtăşi. Când am văzut şi că din penare şi 
din dosare ies nerăbdătoare  foile cu notiţe, 
mi-am spus că munca noastră nu a fost în 
van. Chiar dacă nu vom fi  printre laureaţii 
concursului, întrevăd în elevele mele nişte 
cititoare competente, deschise oricăror 
provocări.       

Cristina Neculăeş
Colegiul Naţional Calistrat Hogaş, 

Piatra-Neamţ

Stephen Hawking, 
Universul într-o coajă de nucă,
Editura Humanitas, 2012


