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CÂNTARUL DE TEXTE ( ŞI ALTE GREUT ĂłI) 

 
Liviu Papadima, Facultatea de Litere, Bucureşti 

 
 Nu am de gând să fac o prelegere doctă, ci să prezint câteva reflecŃii pe marginea unei 
teme de interes nemijlocit pentru orice profesor care predă (şi) literatura, indiferent la ce nivel – de 
la clasele primare până la masterat: chestiunea "dificultăŃii", reflectată atât în prescripŃiile 
normative – e. g. recomandarea din programele şcolare de a se Ńine seama de accesibilitatea 
textelor propuse elevilor pentru studiu – cât şi în alegerile pe care le face profesorul – alegerea 
textelor pentru orele de curs, a strategiilor de predare adecvate etc. 
 Ce este aşadar "greu" şi ce e "uşor" în studiul textelor literare. În legătură cu această 
chestiune s-a vorbit cel mai adesea despre "dificultatea" textelor înseşi – de multe ori, în legătură cu 
plângerile repetate ale profesorilor că, din cauza manualelor, sunt nevoiŃi să predea opere literare 
"prea grele" pentru vârsta elevilor, pentru nivelul lor de pregătire ş.a.m.d. Între profesorii de 
specialitate pare să fie destul de larg răspândită convingerea că recunoaşterea intuitivă a gradului de 
dificultate a diverselor texte este neproblematică: poezia unui Alecsandri sau a unui Coşbuc e 
"uşoară", Eminescu sau Bacovia sunt "aşa şi-aşa", Ion Barbu sau Nichita Stănescu sunt "grei" etc. 
Indiferent de variaŃiile de apreciere într-un caz concret sau altul (cât de dificilă este, de exemplu, 
poezia lui Leonid Dimov? Dar a lui Mircea Cărtărescu? Proza lui Holban? Cea a lui Mircea Eliade 
sau a lui Mircea Nedelciu? Teatrul lui Marin Sorescu? Cel al lui Eugen Ionescu sau Matei 
Vişniec?), pare să existe un consens destul de solid în ce priveşte ideea că gradul de dificultate 
poate fi stabilit, cu oarecare precizie, cercetând textele înseşi, altfel spus, că acest grad de dificultate 
ar fi o proprietate intrinsecă a obiectului, în speŃă, a fiecărei opere literare. 
 Să ascultăm însă şi părerea electricianului care, atunci când îi spun că nu mă pricep să 
schimb o siguranŃă arsă, îmi aruncă o privire uimită şi compătimitoare. Privite din acest unghi, 
lucrurile apar într-o cu totul altă lumină: "uşor" sau "greu" este ceea ce ştii sau nu ştii să faci tu 
însuŃi. În învăŃământ, am auzit de nenumărate ori opinii dintre cele mai divergente ale elevilor 
privind dificultatea materiilor de studiu. Pentru unii, de pildă, matematica e floare la ureche, 
pentru alŃii, o caznă sisifică. Văzut din această perspectivă, gradul de dificultate nu mai variază 
în funcŃie de caracteristicile obiectului, ci de înzestrarea subiectului – înclinaŃii, abilităŃi, 
competenŃe, obişnuinŃe ş.cl. 
 Cine are dreptate? Fiecare dintre cele două variante îşi are îndreptăŃirile ei, fiecare este 
însă vădit incompletă. Elevul cu performanŃe olimpice, pentru care matematica predată la ore e o 
simplă jucărie, nu se va da însă în lături să aprecieze cutare problemă ca "pentru boboci", iar pe 
alta "de mare clasă". Electricianul îmi va spune şi el, după caz, că are o lucrare "de rutină" sau 
una "cu bătaie de cap". După cum, în ordine inversă, şi profesorul de română se poate întreba cât 
atârnă în estimarea dificultăŃii textelor pe care urmează să le predea gradul de familiarizare cu 
respectivele scrieri, cu opera autorilor respectivi, cu orientarea literară în care ele se înscriu. 
 Important este deci să conştientizăm faptul că, atunci când estimăm dificultatea unui 
text pe care îl vom preda, avem de operat cu două perspective diferite, le-aş numi "obiectivistă" 
şi "subiectivistă". Ele sunt, până la urmă, complementare, focalizându-se asupra unor variabile 
diferite ale aceleiaşi ecuaŃii. 
 
  Ceva este greu / uşor pentru cineva. 
 
şi, respectiv, 
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  Pentru cineva ceva este greu / uşor. 
 
 Fiecăreia dintre cele două perspective îi corespunde un mod de investigare adecvat. Să 
luăm ca exemplu următorul experiment foarte simplu: unui număr n de subiecŃi li se cere să 
evalueze, pe o scară, să zicem, de cinci unităŃi (foarte uşor, uşor, mediu, greu, foarte greu) gradul 
de dificultate al unui text literar. Invers: unui subiect i se cere să evalueze, eventual prin aceeaşi 
procedură, un număr n de texte literare diferite. Nu e greu de ghicit, pornind de la acest exemplu, 
că se pot lesne concepe şi modalităŃi mixte de investigare, relevante pentru ambele perspective: n 
subiecŃi urmează să evalueze n texte, astfel încât prelucrarea datelor obŃinute să se poată face pe 
ambele paliere (estimările la acelaşi text şi, respectiv, ale aceluiaşi subiect). 
 Din păcate, mă văd nevoit să merg un pas mai departe cu aceste lămuriri preliminare. 
Cuvintele din perechea antonimică "greu" / "uşor" au, potrivit dicŃionarelor şi uzului împământenit, 
două sensuri principale. Unul se referă la obiecte materiale ("un dulap greu", "o frunză uşoară"), 
celălalt la acŃiuni ("o escaladă grea", "o întrecere uşoară"). Textele, cum bine se ştie, nu sunt nici 
una, nici alta. Cine spune despre Istoria... lui Călinescu că e o "carte grea" nu se gândeşte, de 
regulă, la faptul că s-ar putea să-Ńi scape peste picior. Sintagma "o scriere grea" (sau "uşoară") este 
o prescurtare metonimică. Ar trebui deci să completăm ecuaŃia anterioară cam în felul următor: 
 
 Pentru cineva este greu / uşor de făcut ceva. 
 
sau, şi mai detaliat: 
 
 Pentru cineva este greu / uşor de făcut ceva cu ceva. 
 
 IertaŃi-mi pedanteria generatoare de enunŃuri barbare. Încerc, pe cât posibil, să decelez 
toate variabilele relevante atunci când se face o estimare de dificultate legată de munca 
profesorului de literatură. Să zicem că putem lesne cădea de acord că Iarna lui Alecsandri e un 
text "uşor". Aceeaşi poezie este însă foarte greu – mulŃi dintre dumneavoastră vor zice, probabil, 
chiar imposibil – de rezumat. După cum, pe de altă parte, prozele scurte ale lui Urmuz sunt uşor 
de împărŃit în propoziŃii. 
 Aşadar, la ce activităŃi anume ne referim atunci când spunem, prescurtat, că un 
text e "dificil" sau nu? 
 Răspunsul cel mai la îndemână este: lectura. Multe scrieri sunt însă greu de citit 
din motive pe care le considerăm, de regulă, colaterale faŃă de o estimare propriu-zisă a 
gradului de dificultate: pentru că sunt lungi (FraŃii Jderi, de pildă), sau anoste (aici 
aprecierea variază substanŃial în funcŃie de receptor şi de condiŃionările lecturii: multora 
dintre studenŃii de la Litere scrierile "docte" ale lui Odobescu, precum Câteva ore la 
Snagov sau Pseudokinegeticos, li se par cu desăvârşire plicticoase, alŃii susŃin că le-ar fi 
citit cu delicii; "lectura orientată", prospectivă, motivată printr-un interes aparte, poate face 
din parcurgerea unui text anodin o aventură detectivistică; una dintre maladiile 
binecunoscute ale cercetării literare este aceea prin care, scrutând un text în detaliu şi în 
profunzime, sfârşeşti prin a-l găsi "pasionant"). 
 Un alt palier mai pretenŃios de investigaŃie este cel care nu mai vizează doar 
piedicile de tot felul care se pot ridica în calea cititului ca atare – chiar şi un poem într-un 
vers de Pillat anevoie poate fi citit în timp ce mergi pe bicicletă – ci înŃelegerea textelor 
supuse lecturii. 
 În fine, dat fiind că privim chestiunea dificultăŃii din unghiul muncii didactice, 
trebuie să mai adăugăm o faŃetă acŃională. Profesorii nu se gândesc doar dacă o scriere este 
greu sau uşor de citit sau de înŃeles ci şi la dificultăŃile pe care le pot întâmpina în predarea 
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la clasă a textului respectiv. Iată deci trinitatea cu care avem de a face: 
 

a citi  elev/profesor 
a înŃelege  elev/profesor 
a preda  elev/profesor. 

 
 Am marcat pentru fiecare situaŃie în parte agentul pe care îl consider vizat cu 
precădere. În ce priveşte "lectura" ca atare, a textelor propuse pentru studiu sau ca lecturi 
suplimentare, e de presupus că aceasta ar putea deveni împovărătoare mai degrabă pentru elevi, 
mai puŃin pentru profesor. Organizarea predării, pe de altă parte, cade evident în sarcina 
profesorului, chiar dacă acesta se cuvine să ia în calcul trebuinŃele şi posibilităŃile elevilor, pentru 
a nu ajunge să-şi organizeze demersul didactic după binecunoscuta deviză: "operaŃia a reuşit, dar 
pacientul a murit". 
 Cât priveşte înŃelegerea, mi se pare că aici rolurile sunt destul de echilibrate, chiar dacă 
există diferenŃe notabile în exercitarea lor. Este esenŃial ca profesorul să îi asiste pe elevi în 
comprehensiunea textelor studiate. Pentru a putea face acest lucru cu succes, profesorul este 
dator să exploreze el însuşi, cu mare atenŃie, resursele de sens ale scrierilor respective, 
eventualele dificultăŃi pe care le-ar putea întâmpina elevii, căile posibile de rezolvare a acestora. 
 Intrăm cu aceasta, sunt convins că vă daŃi seama, pe un teren mult mai alunecos. Pentru 
a nu ne lansa în speculaŃii savante despre ce ar însemna "să înŃelegi un text literar", cu atât mai 
mult unul sofisticat – de pildă, Din ceas, dedus... de Ion Barbu, cu care s-au luptat şi se vor lupta 
generaŃii de profesori şi de elevi – am să mă opresc asupra unui exemplu mult mai simplu. Se 
pare că destul de mulŃi oameni care ştiu să citească şi sunt în stare să descifreze chiar şi texte mai 
pretenŃioase au dificultăŃi în a consulta Mersul trenurilor. Ce-i lipseşte unui astfel de cititor, care 
nu reuşeşte decât cu mari opinteli şi cu destulă nesiguranŃă să găsească legătura de tren de care 
are nevoie? Evident, deprinderea unui mod de lectură adecvat. Iar dacă cineva care nu se 
descurcă cu Mersul trenurilor reacŃionează de regulă iritat şi jenat este pentru că persoana 
respectivă ştie că ar trebui să poată ajunge la informaŃia pe care o caută dar nu e în stare. Cu alte 
cuvinte, a înŃelege înseamnă, pe un prim palier şi într-o formă foarte aproximativă, intuiŃia că ai 
acces la ceea ce îŃi oferă textul, în vreme ce eşecul înŃelegerii este marcat, din perspectivă 
subiectivă, de intuiŃia că e "ceva în text" la care ar trebui să ajungi, dar care, dintr-un motiv sau 
altul, îŃi e inaccesibil. 
 Deschid o scurtă paranteză. Am fost destul de intrigat când, pe vremea construcŃiei 
curriculare pentru liceu, mi s-a spus de către experŃii CNC că verbul "a înŃelege" nu are ce 
căuta în programele şcolare. Motivul? ÎnŃelegerea ar fi un fenomen psihologic – dau din cap 
surâzător sau mă frec la frunte încruntat – care s-ar sustrage oricărei evaluări obiective. Dacă 
am înŃeles au ba ar fi deci, în tradiŃie behavioristă, o chestiune tăinuită în "cutia neagră" a 
subiectivităŃii fiecăruia, tot ce putem avea în vedere, ca proiectanŃi de curriculum, fiind doar 
consecinŃele acesteia. Că nu putem nota un elev după cum răspunde, afirmativ sau negativ, la 
întrebarea "Ai înŃeles?", nu se îndoieşte nimeni, ceea ce nu înseamnă, însă, că nu avem 
posibilitatea de a verifica, indirect, comprehensiunea textuală şi, mai ales, că ar trebui să 
abandonăm orice speranŃă de a construi un antrenament cât de cât sistematic al capacităŃii de 
înŃelegere a mesajelor scrise sau vorbite. După părerea mea, studiul limbii şi, în special, cel al 
literaturii, au ca miză prioritară faptul că ele dezvoltă un anumit tip de gândire, i-aş spune, pe 
scurt, "hermeneutică", cu largă aplicaŃie în viaŃa socială şi profesională a absolvenŃilor. 
 Revin la varietatea unghiurilor de "înŃelegere a înŃelegerii". Dincolo de dimensiunea 
subiectivă, incontestabilă, a comprehensiunii, există, în principiu, şi o instanŃă reglatoare, 
obiectivă, la care aceasta poate fi raportată: reacŃia adecvată faŃă de text, faŃă de mesaj. Ne putem 
întreba, desigur, cam cum ar trebui să arate o "reacŃie adecvată" faŃă de Scrisoarea I a lui 
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Eminescu sau faŃă de Pâlnia şi Stamate a lui Urmuz. Să încercăm să mai facem o dată abstracŃie 
de scrierile literare, cu natura lor aparte. Rog pe cineva, dintr-un grup de comeseni, să îmi dea 
puŃin oliviera, aflată în celălalt capăt al mesei şi mă trezesc că persoana respectivă îmi întinde cu 
promptitudine o scrumieră. Voi trage imediat concluzia că, excluzând orice rea-voinŃă, persoana 
cu pricina nu a înŃeles rugămintea pe care i-am adresat-o. "Teste" de acest tip am văzut, de altfel, 
că au început să se aplice la diverse examene naŃionale, cu obiectivul explicit de a evalua 
capacitatea de înŃelegere de către candidaŃi a unui text, de regulă "funcŃional", la prima vedere. 
 Ce facem însă cu textele literare care, prin gradul ridicat de ambiguitate, cu greu acceptă 
corectivul vreunei "reacŃii adecvate"? Pentru acestea cred că vitală este dimensiunea intersubiectivă 
a înŃelegerii, care vizează în primul rând capacitatea de manevrare a unor tehnici adecvate de 
negociere a sensului. Despre acestea ar fi multe de spus, pentru că ele acoperă intervalul larg dintre 
cele două extreme, dintre "Există o singură interpretare corectă a textului şi, ca atare, un singur 
mod adecvat de a-l înŃelege" pe de o parte şi, pe de cealaltă parte, "Orice interpretare este la fel de 
bună ca oricare alta şi, ca atare, orice mod de înŃelegere la fel de justificat". Se ştie bine că predarea 
literaturii în şcoli şi chiar în universităŃi s-a orientat cu precădere către primul dintre cei doi poli. 
Deschiderea survenită în ultimul timp în didactica disciplinei nu a dus, din câte îmi dau seama, la o 
reorientare către polul opus şi nici măcar la o încercare de echilibrare a unghiului de abordare 
tradiŃional cu o mai puternică amprentă subiectivă ci la eludarea pur şi simplu a momentului 
comprehensiunii. EliberaŃi de chingile "comentariului" atoateştiutor, profesorii şi elevii au trecut cu 
frenezie şi cu avânt metodologic la instrumentarea textului ca pretext pentru o sumedenie de 
achiziŃii didactice care, oricât de respectabile – dezvoltarea capacităŃii de exprimare, capacitatea 
afirmării unui punct de vedere personal, achiziŃia unor concepte operaŃionale etc. – îi sunt, totuşi, 
dacă nu străine, cel puŃin exterioare. 
 Putem aşadar urmări chestiunea înŃelegerii unui text pe trei paliere distincte, chiar dacă, în 
practică, adesea interferente: cel subiectiv, marcat de frustrările neputinŃei sau, dimpotrivă, de 
sentimentul izbânzii, cel obiectiv, relativ la univocitatea mesajului, atunci când e cazul şi cel 
intersubiectiv, în care unghiuri diferite de înŃelegere sunt comparate şi confruntate. 
 Menirea profesorului de a facilita înŃelegerea de către elevi a textelor studiate se exercită, 
în domeniul literaturii, în special pe latura subiectivă şi pe cea intersubiectivă. Dacă în ştiinŃele 
exacte este relativ uşor să verifici înŃelegerea unor mesaje de tipul legi, teoreme sau axiome, 
urmărind modul în care acestea sunt aplicate de către elevi în efectuarea sarcinilor didactice – de 
exemplu: demonstraŃii, rezolvare de probleme – în studiul literaturii o procedură similară poate fi 
aplicată de regulă doar la un nivel rudimentar – idei principale, rezumat, parafrazare etc. – şi se 
dovedeşte adesea inadecvată în raport cu un larg evantai de texte, cele cu o structură mai complexă 
şi cu un grad de ambiguitate sau cu un potenŃial de semnificaŃie mai ridicat. 
 Să vedem în continuare care ar putea fi principalele operaŃii pe care le îndeplineşte 
profesorul când îşi pregăteşte strategiile de a înlesni înŃelegerea de către elevi a textelor 
studiate. Prima este anticiparea surselor posibile de contrarietate sau de blocaj în lectura 
comprehensivă a scrierilor respective. Cea de a doua este găsirea căilor de rezolvare a 
acestor piedici de lectură. Cea de a treia, cea mai complicată, are în vedere identificarea 
unor eventuale "scenarii" sau "pattern-uri" de interpretare globală a textului.  
 În practica tradiŃională a predării literaturii primele două etape pregătitoare sunt 
adesea eludate. Profesorul se concentrează – recurgând de multe ori la sprijinul autorităŃii 
critice – asupra semnificaŃiei globale a textului şi îşi planifică apoi paşii demersului didactic în 
funcŃie de acest punct terminus. Este un tip de abordare centrat pe text, cu incontestabile 
valenŃe euristice. El formează, în plus, obişnuinŃa unei anumite rigori a lecturii interpretative, 
asemănătoare, în bună măsură, exegezei profesioniste, practicate de către criticii şi istoricii 
literari. Are în schimb dezavantajul major al ignorării diferenŃelor subiective, de multe ori 
foarte mari, ale raportării la text. Totodată, acest demers de atribuire de sens textului discutat 
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are tendinŃa de a privilegia anumite practici de lectură în detrimentul altora. În special la liceu, 
se practică asiduu decriptarea "sensurilor ascunse" ale operei, fie la nivelul tropilor, fie, încă şi 
mai insistent, în interpretarea simbolurilor. Rezultatul este cel mai adesea o lectură 
alegorizantă, care îl obişnuieşte pe elev să aştepte ca profesorul să-i livreze "mesajul" operei. 
Înrădăcinarea acestor deprinderi interpretative este aşa de adâncă, încât ele sunt exercitate şi 
asupra unor texte care solicită în mod evident un alt tip de lectură. Am asistat de mai multe 
ori, de exemplu, la eforturile perseverente ale unor profesori de a interpreta metaforic şi 
simbolic poezie avangardistă sau poezie antimetaforică mai recentă (de tipul La lilieci de 
Marin Sorescu, versurile lui Mircea Ivănescu sau bună parte din lirica optzecistă). 
Alegorizantă şi inflexibilă, lectura revelării sensului ascuns creează elevilor impresia unei 
manipulări sau a unei coerciŃii interpretative din partea profesorului. Adoptarea acestei 
strategii lasă, deci, nerezolvate dificultăŃile individuale de înŃelegere ale elevilor şi blochează, 
în activitatea la clasă, negocierile de sens (profesor – elev şi elev – elev), care concretizează 
dimensiunea intersubiectivă a comprehensiunii textuale. 
 Despre aceste chestiuni se va vorbi, sunt convins, din belşug la actualul colocviu. Eu 
m-am decis să mă opresc în fugă asupra celei dintâi operaŃii în pregătirea orelor de literatură 
care pun accentul pe comprehensiunea textuală, pentru a schiŃa un răspuns la întrebarea "Cum 
poate un profesor intui dificultăŃile de înŃelegere la lectura unei anumite opere?" Vă propun, 
pentru aceasta, un experiment anticipat deja anterior. StabiliŃi întâi, cu ajutorul unei grile ca 
cea de mai jos, gradul de dificultate în ansamblu al textului pe care urmează să îl predaŃi.  
 

Grad de dificultate – estimare sintetică 
Foarte mică Mică Medie Mare Foarte mare 
     
 
 PuteŃi să faceŃi această evaluare fie de unul singur, fie cu ajutorul unor colegi sau chiar 
cu participarea elevilor. VeŃi avea o primă estimare, globală, care nu indică nimic referitor la 
sursele probabile ale dificultăŃii. Pentru a vă forma o idee mai clară despre acest aspect, 
reevaluaŃi textul, folosind de această dată o grilă analitică de tipul: 
 
 Grad de dificultate – estimare analitică 
Tip de 
dificultate  

Foarte 
mică 

 
Mică 

 
Medie 

 
Mare 

Foarte 
mare 

Lexicală      
Semantică      
Sintactică      
Pragmatică      
Textuală      
Culturală      
Cognitivă      
 
 De obicei sunt avute în vedere, în munca didactică, primele două aspecte generatoare 
de posibile obstacole de înŃelegere: necunoaşterea sensului unor cuvinte sau expresii 
(neologisme, arhaisme, regionalisme, forme argotice, cuvinte rare etc.) şi accesul mai 
anevoios la sensul figurat al unor cuvinte, sintagme, porŃiuni de enunŃ sau enunŃuri (metafore 
"îndrăzneŃe", lanŃuri metaforice, simboluri originale, diferite tipuri de ambiguitate etc.), în 
ideea, deja discutată, că acestea din urmă ar furniza "cheile" optime de interpretare. 
 Uneori însă dificultăŃile par a se situa în primul rând pe palierul sintactic nu numai la 
nivelul combinării cuvintelor în enunŃuri, ci şi al relaŃionării secvenŃelor textuale mai largi 
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(paragrafe, capitole etc.). Poezia hermetică barbiliană, de exemplu, creează impresia de 
obscuritate în bună măsură datorită construcŃiei sintactice vagi, care se pretează la interpretări 
diferite. Blocajul sintactic este şi mai accentuat în genul de poezie care suprimă complet sau 
aproape complet discursivitate limbajului, cum este poezia "telegrafică" avangardistă. Proza 
absurdă, ca, de exemplu, cea urmuziană, deconcertează în mare parte prin deturnarea 
sistematică a stereotipurilor şi a prefabricatelor sintactice. În aceeaşi categorie de dificultăŃi se 
înscriu deformările masive ale sintaxei narative în romanul modernist (ca cel faulknerian sau 
ca "noul roman", de exemplu), care fragmentează, dislocă şi ambiguizează relatarea. 
 Un rol crucial pentru înŃelegerea unor texte îl poate avea de asemenea definirea 
instanŃelor de comunicare şi a modului în care acestea se raportează la ceea ce comunică. Nu 
este doar cazul perspectivei narative, intens exploatate în proza modernistă. Adesea şi poezia 
îşi contrariază cititorii datorită unei poziŃionări surprinzătoare a "vocii lirice" (cum se 
întâmplă, de exemplu, în poezia ironică, sau ludică, sau fals confesivă). 
 Nu sunt iarăşi de ignorat efectele produse de încălcarea regulilor de gen, care 
poate provoca cititorilor reacŃii de derută. Am să mă opresc de această dată la o 
exemplificare, un foarte scurt text de Dino Buzzati, care sună astfel: 
 "Era spre sfârşitul după-amiezii dar soarele încă mai strălucea pe cer. Pe stradă mă 
întâlnesc cu cineva. «Bună ziua» îi spun. El mă priveşte şi-mi răspunde: «Bună seara»." 
 Nimic greu de înŃeles în cuvintele din acest text, ce par a fi folosite toate cu sensul lor 
literal. Sintaxa pare de asemenea să nu ridice nici o problemă, nici perspectiva relatării. 
Disconfortul pe care îl resimte cititorul la lectura micropovestirii lui Buzzati vine din impresia 
unei încheieri precipitate, arbitrare a acesteia: naraŃiunea pare a se sfârşi tocmai în momentul în 
care începe. Primul enunŃ, extrem de banal, corespunde unei expoziŃiuni standard şi antrenează 
aşteptările de rigoare. Ceea ce urmează confirmă aceste aşteptări, părând să se lege o eventuală 
intrigă. Moment în care povestirea e brusc curmată. Ce îl va fi determinat pe Buzzati să renunŃe 
la desfăşurarea acŃiunii, la punctul culminant şi la deznodământ? Sau cumva ele se regăsesc 
totuşi în text? Vă las pe dumneavoastră să căutaŃi răspuns la aceste întrebări. Sper însă să fiŃi de 
acord că, pentru înŃelegerea unui astfel de text, importantă este întâi de toate formularea 
întrebărilor pertinente, şi nu neapărat aflarea răspunsului "corect". 
 Un alt aspect căruia merită să i se acorde atenŃie este gradul în care competenŃa 
culturală a receptorului răspunde la solicitările textului. Exemplele cele mai la îndemână 
sunt scrierile care provin din spaŃii culturale puŃin sau deloc familiare cititorului. Un roman 
de dragoste japonez e adesea greu de înŃeles pentru un european, din pricina codurilor 
culturale care se interpun între istoria relatată şi cititor (de la ritualul pregătirii ceaiului şi 
codurile vestimentare la modurile de adresare şi raporturile dintre bărbat şi femeie).  
 Tot în categoria foarte largă a barierelor de receptare de ordin cultural intră şi 
intertextualităŃile de tot felul. Uneori, acestea se oferă unei lecturi "rafinate", ca bonificaŃie 
suplimentară, alteori însă, cum se întâmplă frecvent în literatura postmodernă, în absenŃa 
detectării lor, textul îşi pierde inteligibilitatea - ca, de pildă, în Levantul şi în alte scrieri ale 
lui Mircea Cărtărescu. 
 În fine, mai este de luat în seamă şi înzestrarea cognitivă a receptorului, ce ştie 
acesta despre lume şi despre viaŃă în general. Multe scrieri sunt înŃelese superficial sau 
deformat de către elevi fiindcă aceştia au o experienŃă de viaŃă proprie vârstei lor. (Îmi 
amintesc în acest punct, inevitabil, de analiza făcută de un coleg mai tânăr textelor prezente 
în vechiul manual de clasa a VIII-a, din care reieşea că aproape trei sferturi aveau ca temă 
principală sau secundară moartea). 
 Iată, în rezumat, tipurile de posibile dificultăŃi de înŃelegere a unui text literar pe 
care le-am menŃionat. 
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Definirea tipurilor de dificultate 
Lexicală cuvinte / expresii necunoscute 
Semantică tropi, simboluri, conotaŃii  
Sintactică legăturile dintre constituenŃi, la nivel de enunŃ sau textual 
Pragmatică instanŃe de comunicare (narator, eu liric) 
Textuală tipul de text, reguli de gen 
Cultural ă coduri culturale, intertextualităŃi 
Cognitivă cunoştinŃe despre lume, experienŃă de viaŃă 
 
 Nu am câtuşi de puŃin pretenŃia că vă propun o taxonomie infailibilă. Ea poate fi, 
cu siguranŃă, completată şi nuanŃată. După cum nici nu îmi fac iluzii că aplicarea unui astfel 
de "test" vă va conduce negreşit către rezolvările optime. El are, oricum, limitări evidente, 
în primul rând prin faptul că implică cititorul real doar într-un mod ipotetic. Am, însă, 
convingerea că propunerea mea vă poate ajuta să intuiŃi mai exact punctele nevralgice ale 
abordării unor scrieri diferite. 
 Sunt, desigur, texte dificile sub toate aspectele enumerate, altele numai sub 
anumite aspecte. Cert este că "greutatea" unui text nu este aditivă, altfel spus, ea nu poate fi 
calculată însumând "greutăŃile" de diverse tipuri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


