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V© propunem câteva exerciôii.
Textele sunt din volumul Cercul
mincinoóilor. Povestiri ÞlozoÞce
din toat© lumea de Jean-Claude
Carriére
adev©ratanatur©
unnoviceseducelamaestruóil
întreab©eadev©ratc©posed
naturaluibuddhanuîi
r©spundesecmaestruldarai
spusc©totcetr©ieóteposed©
naturaluiBuddhachiarói
animalelechiaróiplantele
daamspusatuncidecenuói
eupentruc©tuîntrebi
„Un novice se duce la maestru ói-l
întreab©:
E adev©rat c© posed natura lui
Buddha?
—Nu, îi r©spunde sec maestrul.
– Dar ai spus c© tot ce tr©ieóte
posed© natura lui Buddha, chiar ói
animalele, chiar ói plantele!
-– Da, am spus.
-– Atunci, de ce nu ói eu?
-– Pentru c© tu întrebi.”
(Adev©rata natur©)
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oluôii vechi
pentru timpuri

Aòa arat© o tem© la român©:
„Desparte textul urm©tor în cuvinte,
punând majusculele òi ad©ugând semnele de
punctuaôie òi ortograÞe necesare:
„opovestiredinzilelenoastre carevineprobabildin
franôaspunec©unsculptoraprimitunblocdepiatr©
óisaapucatdeîndat©delucruîncâtevaluniasculptat
uncaluncopilcarelpriviselucrândlaîntrebatde
undeaiótiutc©erauncalîn©untru”
Enigmatica desp©rôire a textului de mai
sus li se pare elevilor mei o „joac©” cu foloase
evidente, pentru c© ortograÞa òi punctuaôia
lor în limba român© s-a îmbun©t©ôit sensibil
în aceste luni, aóa cum singuri au constatat.
Un exerciôiu, altfel nu prea iubit, – exerciôiul
ortograÞc – a devenit, vorba latinului, ,,utile
et dulce’’.
Citirea presupune dou© etape: cea a
descifr©rii òi, în Þnal, cea prin care se d©
sens global textului. Observând problemele
de scriere pe care le au copiii care studiaz©
limba român© am imaginat un exerciôiu
care a prins de minune. Am scris în stilul
exempliÞcat diverse texte, pe care ei trebuie
s© le descifreze òi s© le rescrie în manier©
contemporan©, ca apoi s© le citeasc©,
descifrându-le sensul. Prin acest exerciôiu
intenôionam s© le activez conòtiinôa de sine,
pentru c©, transcriind textul, trebuia s© Þe
atenôi la transcrierea Þec©rui cuvânt. Dup©
ortograÞere, a venit rândul punctuaôiei.
Am exersat ,,scriptio continua” ƺ c©ci aòa se
numeòte ƺ, pe texte de dimensiuni reduse,
care au o poant©. Pot Þ poezii sau proze
scurte, dar de dorit este s© Þe cu poant©.
Astfel, obiectivul de a descifra corect
mesajul unui text este secondat de exersarea
conòtient© a scrisului, într-o limb© care,
deseori, pune probleme chiar òi nativilor:
limba român©. Ideea mi-a venit de la antici,
care nu citeau, ca noi, în gând, pentru c©,
la greco-romani, textele erau redactate în
,,scriptio continua’’: literele compuneau
un text continuu, doar din majuscule, f©r©
semne de punctuaôie, alineate òi paragrafe.

Consilierul de Lectur ă
Singura soluôie a cititorului era s© separe el
însuòi cuvintele. Ochiul avea nevoie de voce,
aòa cum noi apel©m la voce sau la instrument
pentru a citi partituri. Abia în jurul anului
1000 s-a început aplicarea lecturii silenôioase
ca obicei de lectur©.
La AISB (jcoala Internaôional© American©
Bucureòti), elevii de gimnaziu au în total
300 de minute de limba român© în dou©
s©pt©mâni. Aceeaòi perioad© (împ©rôit© în
segmente de 60, 70 sau 75 de minute) o au
rezervat© toate materiile. Totuòi, deòi statutul
românei este de limb© matern©, la fel ca
engleza, performanôele elevilor la român©
sunt mult inferioare celor de la englez©,
pentru c© expunerea la englez© se produce la
toate celelalte òapte materii pe care elevii le
mai au în curriculum. Aòadar, nivelul lor este
acela de parôial alfabetizaôi, ortograÞa Þind
cea mai important© problem©.
Trecând de la situaôia particular© a AISB
la situaôia oric©rui elev din sistemul de stat,
aò sublinia relevanôa exerciôiului pentru cei
din urm©. Examenul Naôional este punctul
major de interes al sistemului public la
nivel gimnazial. Iar în programa acestui
examen apare òi la receptarea mesajului scris
(1.2), òi la producerea de mesaje scrise (2.2)
problematica exersat© prin exerciôiul propus
de mine. Fie c© trebuie sesizat© corectitudinea
òi valoarea expresiv© a semnelor de punctuaôie
òi ortograÞe (1.2), Þe c© se solicit© utilizarea
în redactare a acestora (2.2), cert este c©, din
totalul de 100 de puncte, explicarea rolului
unei virgule, cratime, semn al exclam©rii etc. òi
redactarea lucr©rii adun© 11 puncte (defalcate
în 6 puncte la subiectul IA, 3 puncte pentru
ortograÞe òi 2 puncte pentru punctuaôie).
Un aspect deloc de neglħat cred c©-l
constituie semniÞcaôia pe care o poate c©p©ta
printr-un atare exerciôiu folosirea diacriticelor.
F©r© ele, textul este incomprehensibil, fapt
ce nici nu trebuie demonstrat de profesor,
textul însuòi stând m©rturie pentru acest
lucru. Sarcina se poate extinde, aòadar, òi
asupra complet©rii cu diacritice, al©turi
de punctuaôie òi ortograÞe, aspect ce i-ar
ampliÞca complexitatea òi diÞcultatea. În
plus, nu e de neglħat amuzamentul produs
de confuziile datorate lipsei diacriticelor.
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Consilierul de Lectură
Din activitatea de separare poate emerge
discuôia despre ceea ce ofer© textul ca moral©
ÞlozoÞc© sau de viaô©. Este important
ca exerciôiul s© Þe aplicat pe un text cu
moral©, tocmai pentru ca efortul nepl©cut
al descifr©rii literale s© par© subsumat
descoperirii sensului textului.

a primit un bloc de piatr© ói s-a apucat de
îndat© de lucru. În câteva luni, a sculptat
un cal. Un copil care-l privise lucrând l-a
întrebat: «De unde ai ótiut c© era un cal
în©untru?»” (Taina sculptorului, în volumul
Cercul mincinoóilor. Povestiri ÞlozoÞce din toat©
lumea de Jean-Claude Carriére)

Iat© transcrierea textului iniôial: „O
povestire din zilele noastre, care vine,
probabil, din Franôa, spune c© un sculptor

Ioana Nanu
jcoala Internaôional© American©,
Bucureòti
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oi ói-ai noótri...

Analiza discursului politic. Vocabularul
politic, manipulare ói incultur©
La clasa a X-a se reia, în cadrul genului
dramatic, studiul comediei. Elevii au deja
noôiuni de educaôie civic© ói, în acelaói
timp, simt nevoia unei abord©ri inedite
a textului pe care, în esenô©, îl cunosc – O
scrisoare pierdut©, I. L. Caragiale. De aceea,
dup© o prim© or© de (re)lectur© primar©,
vizând elementele de conôinut, propunem
o parcurgere a textului din perspectiva
vocabularului politic actualizat. Arc peste
timp – limbajul devoaleaz©, oricum,
mentalitatea politicianului veros.
Replica
„Famelie mare, renumeraôie mic©,
dup© buget, coane F©nic©.”
„Las©, Ghiô©, cu steagurile de alalt©ieri
ôi-a ieòit bine; ai tras frumuòel
condeiul.”
„dar n-ar Þ r©u s©-l lucr©m pe
onorabilul!”
„iubesc tr©darea (cu intenôie), dar ur©sc
pe tr©d©tori...”
„Pân© când s© n-avem òi noi faliôii
noòtri?..,”
„S©-mi spui d-ta, pentru cine votez,”
„S©-òi vaz© de trebile ei Europa. Noi ne
amestec©m în trebile ei?”
„Curat violare de domiciliu, da
umßaôi-l!”
„Adic©, ai puôintic© r©bdare, balotaj la
noi?... zic: nu majoritate, unanimitate o
s© ai, stimabile.”

În cartea Rodic©i ZaÞu, Limbaj ói politic©,
este analizat discursul politic, ca „activitate
lingvistic©, de comunicare, manifestat© prin
dialog ói urm©rind persuasiunea”. În esenô©,
discursul devine pentru orice politician o form©
de manipulare a electoratului, care trebuie
convins s© cread© în anumite (pseudo)valori.
Aceasta implic© nu doar ocolirea obiectivit©ôii,
ci ói înc©rcarea limbajului cu stereotipii, formule
care produc emoôie, elemente de ideologie etc.
1. La început le propunem elevilor un
exerciôiu de recunoaótere a replicii ói a
personajului care o rosteóte, prilej de
„revizitare” a textului, eventual dup© ce
se urm©reóte ói piesa (regia Liviu Ciulei,
1982). Explicaôiile urm©resc actualizarea/
cunoaóterea unor informaôii din sfera
electoral©, politic©, în general („colegiu”,
„balotaj”, „unanimitate” etc.).

Personajul: Observaôii:
Poliôistul se plânge c© are leaf© mic©, în
conformitate cu bugetul alocat de guvern;
Poliôistul este primul care încalc© legea;
„Onorabilul” este Nae Caôavencu –
adversarul trebuie discreditat;
Exprimare ilogic©; în politic©, tr©darea
presupune, în primul rând, traseismul;
Caôavencu nu are proprietatea termenului,
consider© c© „faliôii” sunt motiv de mândrie;
Aleg©torul este ameôit de intrigile politice, de
aceea este indecis;
Obsesia pentru Europa este înc© de
actualitate;
Mandatul de percheziôie ói cel de arestare ar
Þ trebuit eliberate de puterea judec©toreasc©,
ceea ce nu se întâmpl©;
Balotajul ar Þ presupus obôinerea unui
procent care nu permitea validarea
candidatului;
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