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ecou prea mare. Am descoperit-o, încercând s  afl m sursa simtagmei în pedagogie. Wim 
Veen nu dramatizeaz  pe seama apari iei acestei noi subspecii umane care tr ie te perma-
nent racordat  la surse de informa ie discontinue aduse de tehnologiile în progres i schim-
bare continu . El spune, în esen , c  profesorii trebuie s  se adapteze, s - i deconstruiasc  
cli eele în predare i evaluare pentru c  tinerii dezvolt  alte competen e decât cele clasice, 
orientate spre rezolvarea de probleme. Pentru ei, a înv a este procesul interactiv de c utare 
a sensului, iar cunoa terea înseamn  a comunica despre sens. Nu ne-am convins, înc , des-
pre adev rul acestor afirma ii, poate din cauza forma iei noastre, poate din cauza materiei 
pe care o pred m, care ine de tiin ele umane i presupune lectur  i interiorizare... 

Sintagma homo zappiens apar ine i unui scriitor rus contemporan, Viktor Pelevin, care-
i intituleaz  astfel un capitol al romanului Generation P (P de la Pepsi) scris în 1999 i 

tradus la noi, editura Curtea Veche, în 2011.Tema romanului, care are o formul  estetic  
foarte original , este publicitatea i mecanismele ei. Iat  cum îl caraacterizez  Pelevin pe 
homo zappiens: „Zapping-ul devine un tipar de gândire, evoluând treptat spre un fundament 
al lumii moderne. Schimb rile din telespectator, determinate prin succesiunea imaginilor de 
c tre regizor i operator, constituie alt tip de zapping, coercitiv, prin care televizorul se 
transform  în pupitrul de control al manipul rii de la distan . Aceasta nu e numai una din-
tre metodele de organizare a succesiunii de imagini, ci fundamentul televiziunii, principalul 
mod prin care domeniul publicitar – informa ional ac ioneaz  asupra con tiin ei.” Ar putea 
fi amintit i pe Giovanni Sartori, specialist în tiin e politice i istoria filosofiei moderne cu 
Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune, Humnitas 2006. Titlul spune totul. Parc  aici 
îl vedem mai degrab  pe zappiens, chiar dac  el zappeaz  în infinitul Internetului i tot mai 
rar în cel al bibliotecii... Arti tii intuiesc mai bine... 

Ce meniu literar pentru homo zappiens adolescent? 
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Discu ia valorific  evocarea primelor lecturi literare,a a cum a fost realizat  de o serie de „cititori consacra i” 
(scriitori i profesioni ti ai lecturii), dar i de un num r de cititori dedica i/ pe cale de a se dedica lumii c r ilor 
(studen i în anul II, la Facultatea de Litere din Cluj). Prezentarea distinge motivele care au determinat intrarea în 
universul cuvintelor  scrise, eviden iaz  c r rile pe care s-a p truns, drumurile str b tute, dar i popasurile, într-
o încercare de a structura o viziune din interior asupra actului lecturii. Analiza evoc rilor r spunde dorin ei de a 
contrapune perspectivelor exterioare i neutre, structurate de programe (competen e, standarde, niveluri de 
lectur ), o viziune ce poart  amprenta personalit ii i a subiectivit ii cititorilor reali. Configurarea unei astfel de 
viziuni are drept scop jalonarea unui spa iu didactic în care constantele curriculare i diversitatea intereselor de 
lectur  s  poat  coexista. Men ionez faptul c  punctul de fug  al reflec iei nu este de colarizarea lecturii literatu-
rii, ci prelungirea lecturii colare înspre motiva iile i obi nuin ele de lectur  ale elevilor. 
 

Galerii cu portrete de cititori 

Fundalul pe care proiectez autoportretele studen ilor mei este compus din patru iruri, 

din patru galerii cu portrete, înseriate în func ie de criterii distincte: suportul obiectual al 

lecturii, inten ia de lectur , comportamentul de cititor i perspectiva de lectur  dominant . 
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Primele dou  clasific ri acoper  întreaga arie a lecturii – carte în format electronic i carte 
tip rit ; text literar i text-nonliterar – pentru ca ultimele dou  s  vizeze doar textul literar. 

Încep seria galeriilor cu o clasificare ce are, drept criteriu, suportul reic al scriiturii i, 
prin extensie, suportul obiectual al lecturii. Tipologia pe care o propun prezint  dou  cate-
gorii – cititorul textului imprimat pe hârtie i cel al textului etalat pe ecran – i este con-
struc ia, în oglind , a unei diferen ieri realizate de Michel Serres în aria scrisului1. Filoyoful 
francez deosebe te scrierea pe orizontala hârtiei, perceput  ca îmbr i are, ca luare în pose-
sie a paginii „plug rite”, de scrierea pe ecranul calculatorului, v zut  ca alunecare pe verti-
cala unei pagini continue, pierdute în nev zutul ce începe cu marginile ecranului. Acestor 
dou  forme de scriitur  le corespund, în mod evident, dou  forme de lectur : lectura – cu-
prindere a textului în orizontalitatea lui stabil  i, deci, u or reprezentabil , reproductibil , 
i lectura – alunecare pe suprafa a vertical , fluid  i greu de re-prezentat a textului de pe 

ecran. Dou  posturi diferite ale cititorului, dou  a ez ri diferite ale paginii, dou  forme de 
prezen  ale scrisului, oglindite, f r  îndoial , în modul de în elegere a operei, în forma de 
interac iune cu universul reprezentat, în maniera de apropriere a discursului. Unele dintre 
aceste aspecte au fost discutate în c r ile scrise de Umberto Eco i Jean-Claude Carrière 
(Nu spera i c  ve i sc pa de c r i), de Lorenzo Saccavo (Gutenberg 2.0, le futur du livre), 
de Gilles Lipovetsky i Jean Serroi (La Culture-monde: Réponse a un société desorientée), 
dar mai ales de Nicolas Carr (The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brain). R s-
foirea lor din perspectiva lecturii literaturii pare s  conduc  la concluzia c , pentru recepta-
rea operelor literare, suportul cel mai adecvat este textul tip rit; c  „îmbr i area” paginilor 
a ezate orizontal, prinse în cotor i înr mate în albul marginilor asigur  o mai bun  focali-
zare a aten iei asupra detaliilor, o mai profund  comprehensiune a sensului, o mai ampl  
construc ie a semnifica iei. De aici o prim  subliniere de ordin didactic: cartea tip rit  ar 
trebui s  r mân , în ora de literatur , suportul privilegiat al lecturii, chiar i cu riscul de a 
transforma, din acest punct de vedere, lectura colar  într-o enclav  anacronic  pentru lu-
mea pixelilor. i asta deoarece cartea tip rit  este, a a cum spune Nicolas Carr, locul predi-
lect al construc iei h r ilor de sens i de semnifica ie: „Prezen a fizic  a paginilor tip rite, 
abilitatea de a le r sfoi înainte i înapoi se dovede te important  pentru capacitatea spiritu-
lui de a naviga în lucr rile scrise, în special în cele lungi i complicate. Desen m rapid o 
hart  mental  a con inutului unui text tip rit ca i cum argumentul sau povestea sa ar fi o 
c l torie ce se def oar  în spa iu. Dac  a i luat vreodat  în mâini o carte pe care a i citit-o 
cu mult timp în urm  i a i descoperit c  pute i localiza imediat un anumit pasaj atunci a i 
tr it acest fenomen”. 

A doua clasificare asupra c reia m  opresc provine din zona didacticii i este rezultatul 
unor anchete ample, întreprinse la nivelul gimnaziului i liceului de Monique Lebrun i 
ManonThéorêt2. Criteriile ce articuleaz  tipologia sunt inten ia de lectur  i comportamen-
tul cititorului-elev, iar profilurile schi ate sunt urm toarele: „bulimicul” (cel care cite te tot 
i peste tot), „impulsivul” (cel care sare de la o carte la alta), „selectivul” (cel interesat de 

actualitate i care î i alege singur c r ile), „vis torul” (cel atent la ambian a lecturii i care 
evadeaz  în romane), „activul” (cel prea ocupat pentru a citi din pl cere i preocupat de 
actualitate), „aferatul” (cel care nu cite te decât reviste, fiind prea ocupat pentru a avea lec-

                                                           
1 Michel Serres, Variations sur le Corps, Éditions Le Pommier–Fayard, f.l., 1999, pp. 18-20. 
2LesProfils de lecteurschezlesjeunes du secondaire, Actionconcertéepour le soutien à la recherce en lecture, 
www.meg.qc.ca/publications/menu-rapports.htm 
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turi sus inute), „pasionatul” (cel care cite te tot i rapid), „psihosociologul în iarb ” (cel 
interesat de condi ia uman  i de dimensiunea ei social ), „sociabilul” (cel care cite te pen-
tru a transmite i a recep iona nout i), „sportivul” (cel care cite te doar când trebuie), „he-
donistul solitar” (cel c ruia îl plac c r ile frumoase i care recite te autorii prefe-
ra i),„recalcitrantul” (cel c ruia nu-i place s  citeasc , dar se conformeaz , atâta cât poate) 
i „refractarul” (cel care nu cite te). Galeria realizat  de cercet toarele din Canada eviden i-

az  existen a unui num r mare de elevi interesa i de non-literar, precum i prezen a a dou  
categorii ce evit  sau refuz  lectura. De aici i concluziile referitoare la strategiile prin care 
coala ar putea corecta inapeten a pentru lectur  a elevilor. Dintre acestea le re in doar pe 

cele care avanseaz  nevoia diversific rii lecturii colare prin multiplicarea tipurilor de texte, 
a locurilor unde se cite te, a surselor de procurare a c r ilor, a momentelor când se cite te, a 
genurilor de lectur  i a câmpurilor de interes.  

A treia galerie ce compune fundalul discu iei vizeaz  exclusiv lectura literaturii i a fost 
elaborat  de Jane Spiro în AssesingLitterature1. Tipologia reune te ase categorii de cititori 
sau apte „roluri” pe care lectorul le poate juca în dialogul cu opera. Aceste roluri cores-
pund perspectivelor clasicizate ce mediaz  receptarea literaturii, în general, i receptarea ei 
colar , în special. În galeria cercet toarei britanice, rolurile sunt asociate unor viziuni cir-

cumscrise despre literatur , iar deprinderea lor presupune atingerea unor obiective specifi-
ce. Transcriu, în continuare, tipurile de cititori i rescriu, cu unele reformul ri, perspectivele 
supraordonate i mizele didactice definitorii: 1. „criticul literar”; literatura ca fenomen pre-
zent, dinamic deschis; dezvoltarea gândirii analitice i critice i a capacit ilor de evaluare 
i ierarhizare; 2. „specialistul în literatur ”; literatura ca spa iu muzeal, acumularea de cu-

no tin e metaliterare i formarea unor abilit i de analiz , sintez  i contextualizare a cuno -
tin elor; 3. „creatorul de literatur ”; literatura ca teren de manifestare a creativit ii; dezvol-
tarea imagina iei, a abilit ilor de exprimare a lumii interioare i de experimentare a limba-
jului i formelor; 4. „cititorul autonom”; literatura ca incitare la lectur  independent ; crea-
rea unui sentiment de bucurie, a unei atitudini apreciative i a independen ei în lectur , indi-
ferent dac  lectura vizeaz  textul în sine sau cultura pe care o reprezint ; 5. „umanistul”; 
literatura ca modalitate de aprofundare a umanismului (în sens larg) i de a ezare în orizon-
tul lui; dezvoltarea capacit ii de în elegere a condi iei umane; 6. „vorbitorul nativ compe-
tent”; literatura ca exemplu de limb  în uz; dezvoltarea capacit ilor lingvistice prin aborda-
rea faptelor de limb  specifice i analiza efectelor lor. Men ionez faptul c , spre deosebire 
de portretele ce compun galeriile precedente, „rolurile” formalizate de Jane Spiro au un 
grad mare de abstractizare, iar rostul lor nu acela este de a contura tipuri de cititori, ci tipuri 
de lectur : moduri diferite, adeseori complementare de raportare la oper , abord ri ce pot 
coexista sau care se pot succeda în receptarea unuia i aceluia i text. De aici i relevan a 
acestei topologii pentru construc ia programelor, pentru configurarea modelelor de compe-
ten  literar  i/sau pentru structurarea demersurilor didactice. Acelea i func ii didactice le 
poate avea i galeria cu cititori construit  de J.A. Appleyard în Becoming a Reader i discu-
tat  de Matei C linescu2. Construit  evolutiv, în func ie de vârstele lecturii, galeria pune în 
ir „cititorul ca juc tor simbolic” (aflat la vârst  pre colar  a lui „ziceam c  eram”); „citito-

rul ca erou sau eroin ” (aflat între 7-11 ani i tr ind identificarea cu eroii fic ionali); „citito-
                                                           
1Spiro, J., AssesingLitterature: FourPapers, în Brumfit, Christopher (coord.), Assessment in LiteratureTeaching, 
MacMillanPublishers Limited, London andBasingstoke, 1991, p. 18.  
2Matei C linescu, A citi, a reciti, C tre o poetic  a relecturii, Ia i, Polirom, 2003, pp. 105-106. 
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rul ca gânditor” (aflat la vârsta adolescen ei i tentat s  reflecteze asupra caracterelor fic io-
nale în scopul în elegerii propriei identit i);„cititorul ca interpret” (aflat la facultate i dup  
facultate, având con tiin a interpretabilit ii textului literar i preocupat de construc ia unei 
interpret ri valabile) i cititorul adult, „pragmatic” (aflat la maturitate deplin , capabil s  
deosebeasc  finalit ile multiple ale lecturii, interesat de proza non-fic ional  i, în spa iul 
fic iunii, de textele dominate de personaje). Al turi de sublinierea lui Matei C linescu, refe-
ritoare la faptul c  fiecare vârst  a lecturii subsumeaz , în mod continuu i diversificat, ca-
racteristicile etapelor anterioare, consider necesare i alte dou  remarci. E vorba de faptul 
c  fiecare vârst  poate anticipa momentele ulterioare, dar i de faptul c  pragurile temporale 
ce despart o vârst  a lecturii de alta sunt relative; c  ele variaz  de la un cititor la altul în 
func ie, printre altele, de interesul pe care îl are pentru literatur  i de modul în care a fost 
format. În opinia mea, con tiin a interpretabilit ii textului literar se poate contura înainte 
de anii facult ii, în liceu, cu condi ia ca lectura interpretativ  s  fie înscris , în scenariul 
orei de literatur , înc  din primii ani de colaritate. 

 
Colaje cu autoportrete de cititori 

Ceea ce propun în aceast  sec iune se dore te altceva decât o tipologie, o galerie cu por-
trete de cititori. Inten ia este de a recompune, din interiorul unor m rturisiri, orizontul di-
vers al primelor lecturi i de a crea, prin intermediul lor, un colaj cu autoportrete. Autorii 
autoportretelor au fost studen ii mei din anul II, sec ia român  (seriile 2009 i 2010), iar 
eseurile lor (peste 200) au avut ca tem  evocarea primelor experien e de lectur  i formula-
rea motivelor pentru care au continuat s  citeasc .  

Parcurgerea rapid  a eseurilor eviden iaz  faptul c  experien ele de lectur  care i-au 
marcat au fost percepute ca forme de dislocare, de ie ire din real i de îmbog ire interioar  
prin parcurgerea unor lumi i aventuri inedite. În ceea ce prive te motivele care au generat 
perpetuarea i diversificarea experien ei lecturii, acestea au fost: dorin a reiterat  de a evada 
din real; voluptatea de a tr i per procura, voluptate asociat  sau nu cu bucuria de a împ r-
t i celorlal i ceea ce citesc; dorin a de a-i în elege pe ceilal i prin intermediul c r ilor pe 
care le citesc; nevoia de a descoperi lumi noi, dar i nevoia de reg sire, de recunoa tere a 
propriului chip în protagoni tii istoriilor; dorin a de a se amuza i cea de a ob ine beneficii 
imediate. Dat fiind faptul c  primele întâlniri cu literatura au determinat în mod fundamen-
tal motivele repet rii experien ei lecturii, eviden iez, în cele ce urmeaz , câteva dintre ele-
mentele recurente ale autoportretelor.  

Mai bine de jum tate dintre studen i vorbesc despre nevoia de dislocare, de evadare din 
realitate („Eram doar eu i cartea. Doar eu i eroul”); o realitate resim it , uneori, ca spa iu 
al coerci iilor („Lectura era un fel de evadare din lumea interminabilelor teme de cas ; când 
citeam sim eam libertatea i relaxarea pe care i-o ofer  lumea imaginar ”) i, alteori, ca 
orizont al unei vie uiri limitate. De aici i nevoia m rturisit  frecvent de a tr i prin delega-
ie: „M  retr geam i tr iam, în fiecare sear , al turi de Cire ari, m  ata asem complet i 

iremediabil de ei. Timp de o s pt mân  cât a inut lectura c r ii am tr it într-un univers pa-
ralel” sau „Mult  vreme m-am reg sit în i ele acelei minunate pove ti. Am tr it al turi de 
personaje o alt  via ”. 

Tr irea unor alte vie i începe cu lectura primelor pagini i este exprimat  metaforic ca 
„aruncare” în universul fic ional („Am descoperit abilitatea de a m  arunca în lumea unei 
c r i”), ca „scufundare” („Prin poveste m  scufundam într-o lume fantastic ”) sau ca 
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„transpunere” într-o alt  lume („M-am transpus, suferind i suspinând, bucurându-m ...”). 
Efectele transpunerii sunt percepute, în primul rând, ca st ri de „voluptate”, de „încântare” 
sau „minunare”, ca „fascina ie” sau „euforie”. Aceste st ri sunt descrise în marea majoritate 
a evoc rilor i înso esc discursul despre identificarea cititorilor cu personajele, cu aventurile 
i gândurile lor: „m-am identificat, încântat , cu feti a zglobie”; m  imaginam mica prin e-

s ”; „am intrat în pielea personajului”, „vedeam pe rând palatul, m rile, gr dina, îmi era 
fric , m  minunam”; „p rea c  tr iesc eu însumi minunatele aventuri ale lui Tom, sufeream 
al turi de el când îl certa m tu a sau m  bucuram când reu ea s  scape de pedeaps ”; „am 
tr it senza ia de captivitate a fluturelui i panica lui” sau „eram euforic , mi se p rea c  fac 
parte din poveste, c  devin un personaj, c  tr iesc i particip la toate evenimentele”. 

Dac  num rul mare al m rturisirilor legate de dimensiunea empatic  a lecturii a fost 
predictibil, recuren a m rturisirilor legate de osmoza dintre real i imaginar m-a surprins. 
Re in, pentru pregnan , trei dintre formele de tergere episodic  a frontierelor ce separa 
via a cititorilor de via a personajelor: prelungirea, în vis, a existen ei eroilor („erau nop i în 
care eram atât de marcat  de ceea ce citisem încât începeam s  visez cu acele personaje 
fantastice”); investirea lumii fic ionale cu substan a realului („credeam cu t rie c  persona-
jele acelea mai d inuiau în zilele noastre într-un inut îndep rtat”) i construc ia unui spa iu 
intermediar, a unei „delte” a ezate între „uscatul realului i apele fic iunii”: „f ceam per-
manent edin e de includere, în via a mea, a Olgu ei i st team de vorb  cu ea despre ce 
groz vii va mai face, despre cum m  va ajuta ea pe mine s  devin o parte din ea. O iubeam 
i am plâns r u când am în eles c  a crescut. Eram furioas  i m-am sim it abandonat , ne-

b gat  în seam  …”. 
În ceea ce prive te lectura alimentat  de nevoia de cunoa tere, ea se desprinde din mul-

tele m rturisiri ce vorbesc despre dorin a de a descoperi lumi noi i solu ii la problemele 
realului: „Citind descopeream lumi de ghea , adolescen i dornici de aventuri, c l torii i 
prime iubiri” sau, în lumile despre care citeam, erau „fete frumoase care intrau în încurc tu-
r  i a teptam solu ia i tot timpul, în basme, se g sea solu ia cea mai bun ”. Uneori, nevoia 
de cunoa tere se asociaz  sau se compline te prin nevoia de autocunoa tere („Îmi constru-
iam în minte ideea c  dac  voi continua s  citesc o s  descop r cartea, cu majuscul , care 
s -mi rezolve dilemele, s -mi explice ce se petrece cu mine i s  îmi spun  clar ce trebuie 
s  fac în via ) sau prin dorin a de recunoa tere:„Consideram geniale pasajele care descriau 
sentimente pe care i eu le tr isem i m  întrebam cum e posibil ca un str in s  tie atât de 
bine (mai bine ca mine) ce simt i ce gândesc”. 

Al turi de voluptatea de a tr i prin empatie i de dorin a de a cunoa te se contureaz  – 
arareori, e drept – nevoia de distrac ie, de amuzament. Acest mobil rar i puternic al lecturii 
define te lectura b ie ilor i se contureaz  prin m rturisiri ce vorbesc despre citirea repetat  
a lui Ivan Turbinc  („pentru a râde, iar i iar de acelea i întâmpl ri”) sau despre parcurge-
rea integral  a Amintirilor...(realizat  cu scopul „de a g si ceva la fel de amuzant ca i po-
vestea cu caprele Irinuc i”). 

Exist  i alte ra iuni ale frecvent rii bibliotecii, dintre care selectez ideea recurent  c  
lectura e o activitate rentabil . De la m rturisirea „Citeam ca s -mi îmbog esc repertoriul 
de pozne…”, la afirma ia „Citeam pentru c  lectura aducea beneficii: înc  un zece, înc  o 
carte; îmi pl cea s  le de in” sau „P rin ii erau mândri de mine, m  sim eam mai sigur , 
mai special , mai admirat ”, rentabilitatea acoper  paleta destul de larg  a modalit ilor de 
a-i impresiona pe ceilal i.  

Dar evoc rile insist  i asupra unor forme mai nobile ale preocup rii pentru ceilal i; din-
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tre acestea men ionez dorin a de a comunica aventurile descoperite în c r i („Citeam pentru 
a le spune altora… Tuturor celor care mi-au dat ocazia le-am povestit ce am citit…”) sau 
dorin a de a-l în elege pe cel lalt prin intermediul c r ilor pe care acesta le cite te. Transcriu 
un fragment din eseul unei studente al c rei tat  lipsea foarte mult de acas  i care avea, pe 
birou, o carte albastr  despre locomotive: „Într-o zi a încol it, în mintea mea de copil, ideea 
c  dac  o s  reu esc s  citesc cartea aceea albastr  o s  în eleg de ce tata lipse te de la toate 
serb rile de la coal  i vine doar la sfâr it de s pt mân . Zis i f cut. Am început s  desci-
frez frazele pline de termeni de fizic  i mecanic  în c utarea unor r spunsuri. Treptat car-
tea a devenit o punte de leg tur  între mine i tata…”. 

 
Câteva concluzii 

A a cum se poate u or observa, majoritatea covâr itoare a evoc rilor transcriu experien-
a unor lectori inocen i, scufunda i în orizontul fic ional, cuprin i de substan a lui dens  i 

provocatoare i doritori s - i împ rt easc  experien a. Acest tip de lectur  face, adeseori, 
obiectul metaliteraturii i al discursului – m rturisitor sau teoretizant – despre lectur . Re-
in, mai întâi, i în acord cu metaforele studen e ti ale „arunc rii” sau „scufund rii”, imagi-

nea literar  a saltului direct în carte, prin „Portalul de proz ” (Jasper Fforde, Cazul Jane 
Eyre) i m rturisirea unei încerc ri de a intra fizic în carte, printr-o s ritur  în pagin ; 
„M-am ridicat în picioare în pat, deasupra c r ii deschise pe jos i m-am aruncat pur i sim-
plu în ea cu capul în jos...” (Laura Grünberg, Într-o carte). Selectez, apoi, i în acord cu 
m rturisirile studen ilor despre implicarea emo ional , descrierea literar  a travers rii ris-
cante a lumilor imaginare (Mikkel Birkegaard, Biblioteca umbrelor) i evocarea unei forme 
extreme de lectur  empatic : „Imi amintesc c , atunci când citeam cartea, era o zi canicula-
r  de var . Din cauza asta sau influen at de descrierea chinurilor prin care treceau eroii în 
lipsa apei mi s-a f cut foarte sete. Primul impuls a fost s  m  duc la buc t rie s -mi iau de 
b ut. Apoi m-am ru inat...” (Cezar-Paul B descu, Cititul ca sport extrem). Ofer, de aseme-
nea, i o alt  coresponden , ce reune te bucuria împ rt irii lecturii, a a cum a fost ea m r-
turisit  de studen i, cu povestea b ie ilor trimi i la reeducare în timpul revolu iei culturale 
chineze (Dai Sijie, Balzac i micu a croitoreas  chinez ) i cu evocarea semnat  de Ioan 
Gro an în Cartea copil riei mele: „Le povesteam amicilor mei scene din aceast  poveste 
marin reasc  [...], mai i exageram, ca s -i in curio i, f ceam altfel spus «filmul» c r ii...”. 

Opresc aici irul analogiilor cu men iunea c  exemplele ar putea continua pe câteva pa-
gini i eviden iez prezen a, în lecturile evocate, a invariantelor recept rii inocente. Aceste 
constante compun un orizont comun tuturor cititorilor, de unde i concluzia legat  de nece-
sitatea valorific rii didactice a lecturii inocente i, în cadrul acestui moment, de importan a 
eviden ierii componentei emo ionale. Subliniez de asemenea, prezen a unor diferen e speci-
fice, de unde i o alt  concluzie, referitoare la necesitatea de a valorifica, uneori, bucuria 
comunic rii experien elor parcurse sau de a cuantifica, alteori, beneficiile imediate ale în-
tâlnirii cu c r ile.     

Dar parcurgerea autoportretelor cu cititori permite i formularea unei alte concluzii. E 
vorba de absen a, din eseurile studen ilor i scriitorilor, a oric ror considera ii referitoare la 
componenta interpretativ  a lecturii. Aceast  absen  define te, de altfel, i metaliteratura 
contemporan  ce eludeaz , cu pu ine excep ii (ex.: Citind Lolita la Teheran, de Azar 
Nafisi) problema construc iei h r ilor de semnifica ie. Nu voi încerca s  explic inexisten a 
acestei problematici i nici supra-abunden a discursului despre dimensiunea profund sub-



Plenuri 

 21 

iectiv  i emo ional  a lecturii. O sanc ionez îns , în virtutea convingerii c  ra iunea de a fi 
a literaturii rezid  în capacitatea de a transmite mesaje fundamentale despre condi ia uma-
n . Or, calea de acces la aceste mesaje este lectura interpretativ , proces definit prin liniile 
de semnifica ie ce cuprind, rescriu, regrupeaz  semnele textului. F r  îndoial , lectura 
intepretativ  este, în mod esen ial, re-lectur . În acela i timp îns , tim cu to ii c  anticip ri-
le semnifica iei sunt parte integrant  a primei lecturi, a lecturii naive, empatice, emo ionale. 
De aici i o ultim  concluzie legat  de necesitatea de a crea momente didactice ample, care 
s  privilegieze interpretarea: momente în care profilul cititorul umanist (Jane Spiro) sau 
figura cititorului interpret (J.A. Appleyard) s  stea în prim-plan; momente care s  compen-
seze, prin rigoare i profunzime, hedonismul excesiv al cititorului inocent.        

 
 
 

ALTE VÎRSTE, ALTE ÎNC PERI (ALE MIN II) 
 

Simona Popescu 
Facultatea de Litere, Universitatea Bucure ti 

 
Nu tiu mai nimic despre „cititorul elev” de azi, dar am impresia c  tîn rul care- i face 

datoria fa  de coal  n-are uneori nici o leg tur  cu cel de-acas , care r sfoie te, pentru el, 
c r i sau reviste sau „navigheaz ”, devorator, printre site-uri de Internet, site-uri de litere i 
muzici i imagini, „pagini” din „cartea” de zi cu zi care se deschide, cu un click, pe ecran. 

Nici cînd eram eu elev  cititul de acas  nu se potrivea cu cel din tîrg, era paralel cu ce ni 
se cerea la coal , iar spre sfîr itul adolescen ei, chiar împotriva ei. Nu dau vina pe 
profesori, f ceau ce puteau, problema era c  mare parte din ce g seai în manual era un 
decupaj impersonal din „aerul timpului”: poezii funebre, în copil rie, mai tîrziu 
b trîniciozit i care aveau ca nucleu dur triada în alb-negru cronicari- coala Ardelean -
pa opti ti. Unde erau culorile, culorile vie ii?! 

S racii cronicari, s racii Budai Deleanu i Petru Maior, Mitru Perea, s racele min i 
eroice de la ’48, ajunseser  relicve în vitrina pr fuit  a na ionalicomunismului! Nici unui 
copil, nici unui adolescent nu-i plac relicvele. Citeam în copil rie pove ti nemuritoare în loc 
de poezii de memento mori pentru muritori. Prin liceu c ram cu mine zilnic antologia 
poeziei americane sau m  ame eam cu Kant, chiar dac  nu pricepeam mare lucru. Încercam 
s -mi astîmp r foamea de claritate, pe de o parte, i foamea de înalt  confuzie activ , pe de 
alta, dou  energii care, împreun , mi se p rea, erau via a adev rat . 

„Cititorul elev” – dac  el e fiin a aceea care prime te note pentru citit – nici nu exist , 
exist  doar omul care, mai mic sau mai mare, cu o carte în mîn  sau în fa a computerului, 
cade pe gînduri. Cel mai mult îmi plac pe lume astfel de oameni, mai mici sau mai mari. 

 
La rug mintea doamnei Monica Onojescu, a trebuit s  dau un titlu pentru ceea ce ar fi 

urmat s  spun aici. Sub presiunea timpului, am improvizat o parafraz  la Truman Capote: 
Alte vîrste, alte înc peri (ale min ii). Am trimis titlul i abia apoi am v zut, cu ochii 
min ii... Dar despre asta, pu in mai tîrziu. 

 
Despre ce s  vorbesc eu în fa a unor doamne profesoare, a unor domni profesori, adic  

ce castrave i s  le vînd eu gr dinarilor?! 
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Anex  
CHESTIONAR 
1. Ce crezi c  citeau bunicii t i? 
a. c r i 
b. ziare 
c. nu citeau  
 
2. Unde crezi c  citeau bunicii t i? 
a. acas  
b. la coal  
c. la bibliotec  
 
3. Tu ce cite ti? 
a. c r i 
b. reviste 
c. articole pe net 
 
4. Cum cite ti? 
a. în format clasic: pe hârtie  
b. în format electronic: calculator, tablet , ipad, iphone 
 
5. Unde î i place s  cite ti? 
a. acas  
b. la coal  
c. la bibliotec  
d. în parc 
 
6. Î i place s  împ rt e ti cu al ii ceea ce ai citit? 
a. da 
b. nu 
 

7. Cu cine poveste ti cel mai mult despre c r ile citite? 
a. profesor de român  
b. bibliotecar 
c. p rin i 
d. prieteni 
e. colegi 
 
8. Ce ai recomanda celor din jurul t u s  citeasc ? 
a. c r i de aventur  
b. c r i de pove ti 
c. c r i tiin ifico-fantastice 
d. fantasy 
 
9. Dac  ai avea mai mul i bani, ce i-ai cump ra? 
a. c r i 
b. telefon 
c. alte lucruri 
 
10. Ce crezi c  va citi un copil peste 20 de ani? 
a. c r i 
b. reviste 
c. articole pe net 
d. nu va citi, pentru c  nu vor mai exista c r i 
 
11. Cum crezi c  va citi? 
a. în format clasic 
b. în format electronic 
 
12. Unde crezi c  va citi? 
a. într-o camer  special  cu multe aparate 
b. acas , conectat la o re ea interna ional  
c. nic ieri, pentru c  toate c r ile au disp rut 

 
 

ALT FEL DE COAL , ALT FEL DE TEZ  
 

Corina Lupu an 
Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos, Cluj 

 
Posterele reproduc un dic ionar ilustrat maghiar-român, elaborat în cadrul proiectului „Alt fel de coal , alt fel de 
tez ”, derulat în luna noiembrie 2012 i aplicat la clasa a IX-a A. Acest proiect a urm rit cinci activit i: prezenta-
rea c r ii Flori pentru Algernon de Daniel Keyes, corectarea unor texte în limba român  (fragmente din cartea 
prezentat ), realizarea unui dic ionar ilustrat maghiar-român, exerci ii de traducere din limba maghiar  în limba 
român  i sus inerea tezei. Teza a urm rit toate tipurile de exerci ii propuse, a valorificat într-un mod atractiv 
materialele, iar elevii au agreat acest tip de evaluare.  
 
The posters which are about to be presented next represent an ilustrated hungarian-romanian dictionary and 
was elaborated during the project „A different type of school, a different type of term-paper” programed in 
november 2012 and applied to the class IX-th A. This project concentrated on five activities: the presentation of 
the book „Flowers for Algernon” by Daniel Keyes, correcting a few romanian texts(fragments from the book), the 
formation of a hungarian-romanian ilustrated dictionary, translating exercises from hungarian to romanian and 
the classical term-paper. The term-paper contained all types of the exercises we proposed, it touched in an 
attractive way all the materials, and the students liked this style of evaluation. 
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Da, mi-a pl cut mult ideea lansat  la începutul anului colar 2011-2012 i care s-a sin-

cronizat cu preocup rile mele didactice mai vechi, idee legat  de organizarea s pt mânii 
intitulat  „ coala altfel” în cadrul c reia s-a urm rit derularea unor activit i care s  învio-
reze comunicarea didactic , s  înt reasc  rela iile interumane, s  dea sens i scop practic 
cuno tin elor i informa iilor teoretice acumulate la coal  i, nu în ultimul rând, s  desco-
pere noi ipostaze  ale elevilor no tri. Cred îns  c  o s pt mân  e mult prea pu in, e doar o 
floare, cu care, sigur, nu se face prim var  în înv mântul românesc blocat ori încâlcit în 
prea multe aspecte. 

Încurajat  de acest timid dar important semnal, am gândit un proiect didactic aplicat în 
Liceul Teoretic Apaczai Csere Janos la clasa a IX-a i inserat în cadrul temei „Joc i joac ”. 
Proiectul s-a desf urat pe parcursul a trei s pt mâni (12 ore), fiind evaluat prin lucrarea 
semestrial ; de aceea l-am intitulat „Alt fel de col , alt fel de tez ”. Demersul didactic a 
urm rit câteva obiective precum: dezvoltarea i consolidarea deprinderilor de scriere corec-
t  în limba român , ini ierea elevilor în activit i de traducere din limba maghiar  în limba 
român  i con tientizarea acestora c  aceast  munc  este un act de crea ie, îmbog irea i 
activizarea vocabularului, formarea gustului pentru lectur . Preg tirea acestei „teze” atipice 
a urmat câ iva pa i didactici: prezentarea c r ii Flori pentru Algernon de Daniel Keys, 
multiplicarea primelor pagini din roman care s-au constituit în exerci ii de corectare i în-
dreptare a textului scris gre it de personajul principal, realizarea unui dic ionar explicativ 
ilustrat maghiar-român, c utarea de texte în limba maghiar  traduse, sus inerea tezei, anali-
za ei. 

 
1. Prezentarea c r ii 
Prima activitate din cadrul proiectului a fost prezentarea impresionantei c r i Flori pen-

tru Algernon, în care personajul principal, Charlie Gordon, parcurge drumul de la întuneric 
la lumin , de la statutul de retardat intelectual la geniu, dar i invers. Prezentarea c r ii a 
fost  precedat  de o discu ie emo ionant  pe tema „Lec ii de via  oferite de oamenii speci-
ali”. Scopul discu iei a fost acela de a sensibiliza elevii i de a le crea o dispozi ie potrivit  
pentru receptarea  textului literar propus. 

 
 2. Exerci ii de corectare i de îndreptare a unui text scris gre it 
Spre sfâr itul orei, am distribuit materialele xeroxate cu primele pagini din roman, con-

stituite din rapoartele de progres scrise de personajul principal, un retardat intelectual, care 
î i dore te s  devin  inteligent în urma unei opera ii pe creier. Le-am cerut elevilor s  co-
recteze i s  îndrepte, pentru început, primul raport de progres. La început, mul i dintre ei s-
au speriat de cerin a formulat , dar apoi s-au antrenat i chiar le-a pl cut. Ora urm toare au 
lucrat pe echipe i au devenit din ce în ce mai curajo i. Am selectat din roman primele 10 
pagini care pun multe i diferite probleme de scriere, atr gându-le aten ia c  un fragment 
scurt de îndreptat i corectat vor primi i la tez . 

 
 3. Realizarea dic ionarelor/posterelor i evaluarea lor 
Un alt moment foarte important din derularea proiectului care a presupus foarte mult 

efort a fost realizarea dic ionarului explicativ ilustrat maghiar-român. Cei 29 de elevi con-
stitui i în cinci grupe au reu it s  traduc  i s  ilustreze (unde a fost posibil) aproximativ 
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2000 de cuvinte, ceea ce e evident o performan . Munca lor de echip  s-a concretizat în 
cinci postere originale elaborate foarte frumos. Una dintre echipe a scris pe dosul posterului 
urm torul text: „Împreun  am alc tuit o grup  de nota 10. Ne-am sim it foarte bine, ne-am 
îmbog it vocabularul i am f cut rost de mult  experien . Ne place s  lucr m împreun  i 
îi mul umim doamnei profesoare c  ne-a oferit aceast  ans  de a lucra împreun .” A fost 
un feedback realmente emo ionant. 

Posterele au fost evaluate conform criteriilor formulate împreun  cu elevii: originalita-
tea (1punct); aspectul/impactul declan at (2puncte); corectitudinea scrierii i a traducerii 
(2puncte); prezentarea (1punct); claritatea traducerilor i u urin a de a c uta cuvintele 
(1punct); aspectul caietelor în care s-a realizat traducerea individual  (1punct); spiritul de 
echip  (1punct). 

  
4. C utarea i traducerea unor texte din limba maghiar  în limba român       
Ultima s pt mân  a proiectului a fost destinat  exerci iilor de traducere din limba ma-

ghiar  în limba român . Trebuie s  m rturisesc c  în aceast  parte a proiectului am fost 
intens ajutat  de câ iva elevi, eu nefiind cunosc toare a limbii maghiare. Elevii au venit cu 
propunerea s  traduc  legende i povestiri despre Matei Corvin i tot ei au c utat i c r ile. 
Munca de traducere i-a captat pe to i. Au lucrat intens i cu pl cere. Le-am explicat de la 
început c  mai întâi textul trebuie citit în întregime pentru a în elege mesajul global al tex-
tului, apoi s  citeasc  enun urile i s  traduc , dar nu cuvânt de cuvânt, ci s  urm reasc  
exprimarea clar  a ideii. De asemenea, i-am sf tuit s  adapteze textul pentru a reda cu u u-
rin  ideile. A teptau cu mult  pl cere ora de limba român  i nu ne puteam desp r i nici în 
pauze. La câteva ore, le-am pus i un fond muzical adecvat (Mozart, Bach...), iar atmosfera 
de munc  a fost extraordinar . 

 
5. Sus inerea lucr rii semestriale i analiza ei 
Lucrarea semestrial  a evaluat toate tipurile de exerci ii propuse i lucrate în timpul pro-

iectului: traducerea unor cuvinte selectate din cele cinci dic ionare (am ales cuvinte mai 
pu in uzuale i m rturisesc c  mi-a fost greu s  le scriu cu mâna, întrucât calculatorul meu 
nu are semnele diacritice specifice limbii maghiare), alc tuirea de enun uri elaborate folo-
sind cuvintele traduse, corectarea i îndreptarea unui fragment din romanul Flori pentru 
Algernon i de  tradus textul Matyas kiraly lustai (Lene ii lui Matei Corvin). Rezultatele 
ob inute au fost bune, majoritatea elevilor ob inând note atractive. 

 
6. Expunerea dic ionarelor/posterelor i utilizarea lor continu   
Posterele realizate au fost expuse în clas , iar procesul de înv are i evaluare a continu-

at i dup  tez . Cum? Folosind din plin dic ionarele, mul i elevi au r spuns oral. Unul dintre 
elevi citea în limba maghiar  cuvintele pe care eu le propuneam, iar elevul asculta, traducea 
cuvântul i alc tuia enun uri. A adar, munca lor a fost  valorificat  continuu, iar asta le-a 
produs o real  satisfac ie. 

 
7. Sugestie/propunere  
Sugerez c  un astfel de proiect didactic aplicat într-un liceu maghiar, ar putea fi realizat 

i într-o coal  obi nuit  ca o expresie a colabor rii dintre profesorul de limba român  i un 
profesor de limbi str ine. 
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8. Concluzie 
A adar, derularea proiectului „Alt fel de  coal , alt fel de tez ”, mi-a oferit prilejul s -

mi exprim concep ia despre rolul colii în societatea de ast zi, despre calitatea actului di-
dactic, misiunea de „dirijor” a profesorului i cea de actor a elevilor, oferindu-ne tuturor o 
real  satisfac ie. Acest proiect s-a transformat într-o amintire de neuitat. 

Procesul de preg tire a tezei care a presupus o munc  implicat  i intens , dar care a 
fost dublat  de pl cere. Dic ionarele deosebit de frumoase i utile i calitatea tezelor au fost 
suficiente coordonate pentru a considera proiectul un real succes, iar obiectivele proiectului 
atinse. 
 
 
Elaborarea posterelor: 
 

 
 
 
Evaluarea posterelor conform criteriilor de evaluare formulate: 
 

 
 
 
 
 


