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Dacă vreţi să 
deschideţi un 

atelier de lectură...

1. Exerciţiu de intercunoaştere. Vom sta, 
în cerc (deoarece urmează să formăm o 
comunitate), pe covorul roşu, din bibliotecă 
(pentru că suntem ,,aleşi”). După salutul de 
rigoare, consilierul împarte participanţilor 
postituri, cerându-le să le completeze astfel: 
prenume, nume, vârsta, disciplina preferată, 
un hobby, o justifi care a faptului că se afl ă la 
atelier, o aşteptare şi un simbol ales pentru a 
decora covorul. 
Vor fi  discutate sumar simbolurile alese şi 
vor fi  desemnate, prin acord comun, cele mai 
potrivite alegeri. 

2. Desenul din covor. Consilierul va explica 
desenul din covor, una dintre cele mai reuşite 
metafore despre esenţa literaturii, făcute 
de-a lungul timpului, în istoria culturii. 
Aparţine americanului europenizat (în 
epoca victoriană), Henry James, şi a intrat în 
proza engleză prin intermediul unui roman, 
intitulat chiar aşa: Desenul din covor (The Figure 
in the Carpet). Protagonistul (un tânăr critic) 
îl întâlneşte la o recepţie pe cel mai în vogă 
prozator al timpului, care auzise despre el şi 
care îi prevăzuse o carieră strălucită. Totuşi, 
criticul nu-l va convinge total de abilităţile sale 
interpretative, până nu va descoperi desenul 
din covor. Pentru desluşirea simbolului, 
cititorul cărţii trebuie să urmărească foarte 
atent fi rul parabolic, trasat cu migală, de 
către scriitor. Astfel, desenul devine o noţiune 
tenebroasă, asemănătoare enigmei Sfi nxului. 
În acelaşi timp, are o arhitectură simplă şi 
complicată: rezumă adevărata intenţie a 
scriitorului, dar se adresează doar iniţiaţilor. 
Odată revelată, ea îl transformă pe fericitul 
descoperitor într-un destinatar al adevărului 
suprem. Criticul desfăşoară o muncă titanică 
pentru a afl a secretul. Prozatorul moare, 
fără să lămurească taina. Maturizat, criticul 
descoperă că provocarea nu a urmărit altceva 
decât să dezvăluie inefabilul literaturii.
Consilierul le explică membrilor atelierului 
faptul că acest simbol a devenit modelul 
criticii europene a secolului al XX-lea, care 

şi-a propus orientarea discursului către 
cititor. Acestuia i se cere să fi e: rescriitorul 
textului, să interacţioneze cu textul, să îl 
restructureze, deci să fi e, implicit, criticul său, 
în timp ce textul citit se obligă să-i modifi ce 
aşteptările şi să îl transforme. 

3. ,,Baza de date” a atelierului. Pornind 
de la parcurgerea „Drepturilor cititorului” 
(vezi D. Pennac), expuse în bibliotecă, şi de 
la cartea cu care a venit fi ecare participant la 
întâlnire, i se va cere fi ecăruia dintre ei să facă 
un mic autoportret de cititor, răspunzând la 
întrebările: De ce citesc? Ce cărţi prefer? Cum 
le aleg? Cine sau ce îmi infl uenţează deciziile de 
lectură? Unde, când, cum citesc?

4. De unde venim şi încotro ne îndreptăm? 

Este rolul consilierului să prezinte cercul de 
lectură al colegiului. Se numeşte „Lizuca”, 
pentru că, în anul în care a fost lansat, cei de 
clasa a V-a de atunci au văzut fi lmul Dumbrava 
minunată, regizat de Draga Olteanu-Matei (o 
actriţă profund legată de Piatra-Neamţ) şi au 
fost foarte impresionaţi de jocul actoricesc al 
Dianei Muscă, fetiţa unui actor al Teatrului 
Tineretului din oraş. La scurt timp după 
aceea am organizat şi o tabără de dezvoltare 
a competenţelor de comunicare în limba 
maternă, numită la fel, şi întâmplarea a 
făcut să vizităm Casa Memorială ,,Mihail 
Sadoveanu”, de la Mânăstirea Neamţului, 
afl ându-ne, cumva, pe urmele Lizucăi. 
Avem un afi ş al cercului, pe care îl va 
prezenta autoarea, Marta Vamanu, din clasa 
a XII-a E, încercând, astfel, să creăm o cale de 
comunicare între veterani şi membrii mai noi 
ai cercului. 
Marta le va propune participanţilor nou veniţi 
să creeze o mascotă, un logo al atelierului şi, 
dacă doresc, alt slogan (care să reprezinte şi 
mai bine preocupările lor).
Secvenţa se va încheia cu înregistrarea altor 
propuneri legate de buna funcţionare a 
atelierului.

5. A citi, a trăi... Participanţii vor primi fi şe cu 
fragmente preluate din convorbirile lui Jean-
Claude Carriėre cu Umberto Eco, Nu speraţi 
că veţi scăpa de cărţi, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2010. Li se va cere să le citească cu 
atenţie şi să marcheze: pasajele cu care sunt 
întru totul de acord, cu verde; cele pe care 
le resping integral, cu roşu; iar pe acelea la 
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care ar avea de formulat amendamente, cu 
galben.
Se vor verifi ca adeziunile participanţilor şi se 
va discuta pe marginea motivelor pentru care 
au fost de acord sau au respins o afi rmaţie 
sau alta. Consilierul îşi va asuma  rolul de 
moderator al discuţiei, încurajând schimbul 
de opinii.

,,La ultima întâlnire la vârf de la Davos, în 
2008, ca răspuns la întrebarea ce fenomene vor 
zdruncina omenirea în următorii cincisprezece 
ani, un futurolog propunea să ne oprim la 
următoarele patru, inevitabile după părerea 
lui. Mai întâi, un baril de petrol va costa 500 
de dolari. În al doilea rând, apa va deveni un 
produs comercial de schimb, ca petrolul, şi 
va fi  cotată la Bursă. A treia predicţie priveşte 
continentul african, care, în următoarele 
decenii, va deveni cu siguranţă o putere 
economică, lucru pe care îl dorim cu toţii. Al 
patrulea fenomen, potrivit acestui profet de 
profesie, este dispariţia cărţii.” p. 13

,,Încercaţi să citiţi un roman pe monitor şi, după 
două ceasuri, veţi avea doi ochi ca nişte mingi 
de tenis .[...] În plus, computerul depinde de 
existenţa electricităţii şi nu-l poţi folosi în cada 
de baie sau măcar culcat pe o parte, în pat.” 
p. 14

,,...dacă memoria vizuală şi sonoră a secolului 
al XX-lea s-ar şterge în urma unei pene de 
electricitate catastrofale (sau în orice alt fel), 
ne va rămâne, totdeauna, cartea. Vom putea 
oricând învăţa un copil să citească.” p. 28

,,…cartea este ca roata. Odată ce ai inventat-o, 
nu o mai poţi depăşi.” p. 98

,,Fiecare lectură modifi că desigur cartea , la fel 
şi evenimentele pe care le trăim. O carte mare 
rămâne mereu vie, creşte şi îmbătrâneşte cu 
noi, nu moare niciodată. Timpul o îmbogăţeşte 
şi o modifi că, pe când lucrările lipsite de interes 
ies din Istorie şi dispar.” p. 125

6. O lectură delicioasă. Ideea aparţine tot 
unei eleve de clasa a XII-a, Mihaela Popa, 
(şi a fost utilizată, în clasa a X-a, pe post de 
referat la literatură). Mihaela va aduce boluri 
cu o nemaipomenită budincă de căpşune, iar 
participanţii vor fi  serviţi. Vor descoperi un 
mesaj, bine învelit în celofan, şi vor trebui 
să-l citească şi să mediteze dacă textul este la 
fel de bun ca budinca.

Mesajele vor fi  povestiri fi lozofi ce ale lui 
Jean-Claude Carriėre, preluate din volumul 
Cercul mincinoşilor, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1999.
Vă reamintesc două pe care le preţuiesc 
foarte mult:
,,Un scurt poem arab spune că o picătură de 
ploaie a căzut în mare şi a strigat: 
- O, mare! Ce puţin însemn eu faţă de tine!
Picătura a fost adăpostită şi hrănită de o 
scoică. S-a preschimbat într-o perlă minunată, 
care strălucea în coroana unui rege. 
Vie, preţioasă şi unică – pentru că spusese că 
nu înseamnă nimic.”

,,O pildă persană străveche îl înfăţişează pe 
povestaş stând singur pe ţărmul oceanului, 
pe o stâncă. Spune poveste după poveste, 
abia trăgându-şi răsufl area şi bând din când 
în când un pahar de apă.
Oceanul îl ascultă vrăjit.
Iar autorul necunoscut adaugă:
- Dacă într-o bună zi povestaşul tace ori este 
nevoit să tacă, nu poate spune nimeni ce va 
face oceanul.”

7. În loc de concluzii. Nu vom comenta 
mesajele din budincă, ci ne vom lua răgazul 
să le savurăm până la întâlnirea viitoare.
Vom rula covorul, cu promisiunea că vom 
încerca şi altădată să desluşim desenul din el 
sau să ne imaginăm că vom zbura (cum altfel 
decât răsfoind o carte?), la fel ca Aladin, pe 
covorul fermecat.

Cristina Neculăeş
Colegiul Naţional Calistrat Hogaş, 

Piatra-Neamţ
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