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LITERATURA PENTRU COPII: DOMENIU ŞI SPECIFICITATE; 
O DEFINIRE CARENT Ă DIN PERSPECTIVA  

„EXCELEN łELOR NOASTRE FRAGILE” 
 

 Alina Pamfil, 
 

„Sunt multe calităŃi sau excelenŃe pe care eul nu poate să şi le atribuie chiar el sieşi; aşa sunt 
puritatea, farmecul, modestia, umorul şi în general toate «naturile simple» ce se sting cel mai uşor, 
toate perfecŃiunile pe care atingându-le numai o clipă cu gândul le facem să dispară. Pentru că ele nu 
există decât în nescienŃa de sine... Cu alte cuvinte, niciodată cel ce este nu este identic cu cel ce o 
spune. Lucrul acesta este comun purităŃii şi tuturor excelenŃelor fragile: copilul este inocenŃa în 
persoană sau puritatea substanŃială, dar prin definiŃie el nu are habar de aşa ceva; copilul este pur, dar 
nu ştie asta şi chiar nu este pur decât cu condiŃia de a o ignora...” 

(Vladimir Jankélévitch, Pur şi impur) 

 
Adevăruri precare  

IntervenŃia mea îşi propune de-finirea (în sensul de dezmărginire) a ariei literaturii 
pentru copii şi aproximarea uneia dintre faŃetele specificităŃii ei. Un demers deopotrivă 
dificil şi precar ce va conduce, fără îndoială, la un set – din multele posibile – de adevăruri 
carente. 
Fragilitatea intreprinderii mele are cauze diverse.  

E vorba, în primul rând, de neaşezarea acestui spaŃiu discursiv numit „literatură 
pentru copii”: o zonă ce are, fără îndoială, un nucleu stabil format din basme, ghicitori, 
numărători etc., dar şi o zonă în care pătrund continuu texte adresate iniŃial adulŃilor, 
(precum pildele biblice, Călătoriile lui Gulliver sau Împăratul muştelor) şi din care 
migrează, înspre literatura „adulŃilor”, texte cu, despre şi pentru copii (precum Micul PrinŃ 
sau Poveste fără sfârşit şi Momo).  

În al doilea rând, precaritatea demersului este rezultatul fragilităŃii suporturilor 
noŃionale pe care se întemeiază. E vorba de reprezentarea puŃin detaliată a raportului 
intentio auctoris – intentio operis – intentio lectoris, structurat de hermeneutică şi de 
conceptualizările, puŃin operaŃionale, privind cititorului virtual, oferite de teoriile receptării. 
Dar e vorba, mai ales, de absenŃa unui discurs teoretic riguros, capabil să cadreze 
problematica literaturii pentru copii1. 

În al treilea rând, parŃialitatea afirmaŃiilor mele este determinată de maniera de 
abordare a problematicii. Teoretizarea schiŃată aici are ca punct de sprijin analiza 
contrastivă a numai patru texte: un text statuat ca hipotext2 – ScufiŃa Roşie a lui Ch. Perrault 
şi trei hipertexte semnate de FraŃii Grimm, de Umberto Eco şi de James Finn Garner. Dintre 
acestea, primele se înscriu în spaŃiul literaturii pentru copii, iar variantele parodice aparŃin 
„literaturii” adulŃilor.  

Articulată în acest mod, interpretarea nu va surprinde decât receptarea specifică 
primelor întâlniri cu textul epic, întreaga problematică a dialogului cu liricul şi a lecturilor 
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adolescenŃei rămânând în afara discuŃiei. În acelaşi timp, însă, nu pot să nu subliniez faptul 
că opŃiunea pentru această perspectivă nu este nici simplă întâmplare şi nici refugiu în 
marginile domeniului. Două din textele consacrate – cele semnate de Ch. Perrault şi de 
FraŃii Grimm – fac parte din miezul stabil al domeniului, iar lectura contrastivă a celor 
patru ScufiŃe... intenŃionează să circumscrie acele aspecte ce dau seama, în opinia mea, de 
esenŃa literaturii pentru copii şi a lecturii infantile; esenŃe manifestate, nu o dată, în registre 
imponderabile, expresii ale modului în care unele texte răspund purităŃii şi inocenŃei: două 
dintre puŃinele şi miraculoasele noastre „excelenŃe fragile”. 

Relativitatea circumscrierilor schiŃate aici este amplificată de limitele inerente 
oricărei încercări de recuperare a profilului ascultătorului/cititorului-copil şi a spaŃiilor 
textuale pe care le-a iubit sau le-ar fi putut iubi. DistanŃa care mă desparte de primele 
experienŃe de lectură este prea mare, amintirile pe care le am şi le au studenŃii mei sunt prea 
vagi şi se reduc, de regulă, la reacŃii emoŃionale şi stări puŃin precizate, iar marea majoritate 
a rememorărilor vorbesc, mai ales, despre ieşirea din prima vârstă a lecturii, despre 
experienŃele care a dus la pierderea inocenŃei lecturii3.   
 
Peisaj cu texte 

Înainte de a cadra suportul conceptual şi de a desfăşura analiza celor patru texte, 
consider necesară transcrierea succintă a unor convingeri legate de conturul domeniului. 

Într-un desen sumar şi acronic, aria literaturii pentru copii poate fi reprezentată ca 
purtătoare a unui centru stabil, înconjurat de zone deschise spre literatura adulŃilor. 

Centrul îmi apare locuit de câteva forme speciale ale epicului şi liricului 4: naraŃiunea 
frustă, aureoloată adeseori de fabulos, şi jocurile cu limbajul, însoŃite de încrederea în forŃa 
creatoare de realitate a cuvântului. Şi e suficient să ne gândim la istoriile neechivoce cu FeŃi 
Frumoşi şi Ilene Cosânzene sau la incantaŃiile de tipul „Lună, lună nouă, / Taie pita-n două/ 
Şi ne dă şi nouă...”.  

Dintre modalităŃile fundamentale de re-prezentare a lumilor imaginare şi de 
remodelare a limbii, cele mai semnificative sunt, în opinia mea, generalizarea prin stilizare 
extremă, metaforizarea, simbolizarea, alegorizarea şi combinatorica ludică.  

Prima modalitate de construcŃie – generalizarea – este specifică, în principal, 
epicului şi poate fi ilustrată prin recurenŃa scenariilor iniŃiatice (cu pragurile, moartea şi 
învierea pe care le presupune accesul la un plan ontologic superior). La acelaşi nivel, 
stilizarea extremă este vizibilă în opŃiunea pentru personajele „plate” sau în polarizările 
etice ale categoriilor şi acŃiunilor umane. Înscrisă într-un program educativ care vizează 
transmiterea unor mesaje esenŃiale legate de devenire, de relaŃia cu celălalt sau de moarte, 
construcŃia universurilor ficŃionale stilizate extrem se supune imperativelor accesibilităŃii. 
Mai mult, reluarea acestor mesaje în texte diferite şi ritualizarea discursului face cu putinŃă 
înregistrarea şi, ulterior, reproducerea lor pentru ca, în timp, acestea să poată deveni grile de 
descifrare a propriei deveniri şi modele de construcŃie personală.  

Prezentă deopotrivă ca fapt de limbaj sau ca tip de vedere/de reprezentare, 
metaforizarea acoperă spaŃii extrem de întinse, din care nu reŃin decât „munŃii ce poartă 
coroane de veveriŃe”, „crinocaii” ce trag caleşti de trandafiri şi sâmburele de nucă în 
variantă de „patru fraŃi într-o cămaşă îmbrăcaŃi”. În proximitatea proceselor de metaforizare 
pot fi aşezate şi cele de simbolizare şi alegorizare. Justificabilă, ca şi în cazul metaforei, 
prin dimensiunea analogică a gândirii infantile, frecvenŃa procedeelor de simbolizare şi 



Plenuri 

 3

alegorizare poate fi asociată şi unor intenŃii educative legate de familiarizarea copiilor cu 
limbajele culturii. Semne concrete ce trimit la realităŃi abstracte şi „minciuni frumoase” ce 
ascund adevăruri greu accesibile, simbolurile şi alegoriile populează întreaga literatură 
pentru copii. Evoc, pentru simboluri, şirurile de pietre preŃioase, metalele, culorile, plantele, 
obiectele şi gesturilor codate, toate elemente ce devin, prin recurenŃă, componente stabile 
ale unui orizont cultural. Evoc, pentru alegorie, problematica lecturii/visării (pusă în 
termenii călătoriei în „Ńara minunilor”), cea a iubirii pentru celălalt (redată în varianta 
întâlnirii şi despărŃirii de „micul prinŃ”), problema legăturii noastre cu locurile de origine şi 
cu spaŃiile adoptive (transcrisă în istoria plecării şi reîntoarcerii lui Fram, ursul polar), sau 
cea a treptelor succesive ale învăŃării (transpusă în formele de zbor pe care le descoperă 
pescăruşul Jonathan Livingston).   

În privinŃa artei combinatorii specifice liricii pentru copii, aceasta se aşază integral 
sub semnul ludicului şi frizează, adeseori, din punctul de vedere al adulŃilor, absurdul. Şi, 
pentru a revedea modul în care bucuria gratuită, generată de armonia formelor poate avea 
propriul ei sens, e suficient să ne gândim la celebra „MămăruŃă-ruŃă”, suită-n căruŃă, 
ducându-se la vale „pe mâŃă călare” sau la la fel de celebrul „Melc-codobelc”, plecat la 
baltă „să bea apă caldă”.  

Strategiilor de construcŃie a lumilor imaginare discutate anterior li se asociază altele două, 
anume animarea şi miniaturizarea. Vizibile în prezenŃa subliniată a copiilor-personaje, dar şi în 
multitudinea animalelor, plantelor şi obiectelor uneori miniaturizate, adeseori personificate, 
aceste procedee sunt expresia efortului scriitorilor de a înscrie lumile reprezentate în universul 
celor mici. În aceste cazuri, modalităŃile de creaŃie corespund tendinŃei animiste a gândirii şi 
sensibilităŃii infantile, tot aşa cum structurarea prin metaforizare, alegorizare şi simbolizare 
răspundea dimensiunii analogice a acestui tip de gândire.  

În centrul domeniului denumit „literatura pentru copii” se aşază texte ce corespund 
unei vederi esenŃiale şi fluide asupra lumii, pentru care nu există linii de demarcaŃie între 
animat şi neanimat, între posibil şi imposibil, între real şi imaginar, între cuvânt şi 
semnificaŃie, între joc şi gravitate. O vedere şi o înŃelegere a lumii ce restituie co-
respondenŃele şi co-relaŃiile existente între elementele ei constitutive, ce atribuie realitate 
trans-formărilor şi trans-substanŃierilor şi pentru care transferul de viaŃă şi reînvierea Ńin de 
ordinea firescului. Aici sunt grădini în care merii fac mere de aur, izvoare din care curge 
apă vie, munŃii-împăraŃi ce poartă coroane de veveriŃe, arborii şi animalele ce vorbesc în 
limbi înŃelese de toŃi, eroi ce se pot transforma în porumbei şi oglinzi ce devin, într-o clipă, 
lacuri de netrecut; aici cuvintele pot despica munŃii şi pot dezlega vrăji şi, tot aici, soldaŃii 
de plumb îşi trăiesc propria viaŃă, iar musca ŃeŃe îi „pune beŃe-n roate lui Azor (când se dă 
cu trotineta)”. Aici se află, în miez, întreaga mare literatură şi miezul are esenŃe tari şi pure, 
încă nediluate şi necomplicate, esenŃe pentru a căror receptare e nevoie de privirea care nu a 
cunoscut încă distanŃele şi dihotomiile şi care, în consecinŃă, nu are nevoie de „pacturi” 
ficŃionale şi metaforice. 

SubstanŃa densă şi compactă a acestor texte poate explica şi dinamica ariei literaturii 
pentru copii, mai precis, migrarea unora din textele adresate copiilor înspre marea literatură 
(e.g.: două dintre romanele lui Michael Ende), sau mişcarea inversă, mediată frecvent de 
pregnanŃa registrelor metaforice şi/sau alegorice (e.g.: romane semnate de Jonathan Swift 
sau de William Golding).  

Dar, fără îndoială, specificitatea ariei nu poate fi explicată doar prin recurenŃa unor 
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procedee de construcŃie – numite aici stilizare extremă, miniatural şi animism, metaforizare, 
alegorizare şi simbolizare – ci şi printr-o receptare adecvată acestor texte. Şi mă refer la 
primul tip de lectură în ordinea lecturilor individuale; o lectură ce valorizează simplitatea, 
personificările şi analogiile şi care respectă regulile severe ale jocului cu formele 
cuvintelor. Tipul acesta de receptare şi categoria de texte care îi răspund integral vor 
reprezenta temele secŃiunilor următoare. 
 
Cititori şi intenŃii 

Dat fiind faptul că prima vârstă a lecturii nu poate fi retrăită cu acurateŃe de adulŃi, 
iar copii care o trăiesc nu o pot descrie, încercarea de definire va fi, la început, mediată 
teoretic. Reperele selectate oferă, pe de o parte, o schematizare a categoriilor de cititori şi, 
pe de altă parte, o înŃelegere acurată a ceea ce ar putea fi o bună aşezare faŃă de text.  

Redau, mai întâi, primul suport teoretic; el poartă semnătura lui Didier Coste5 şi 
constă într-o tipologie a cititorului creată după criteriul „planului de existenŃă”. Pe axa 
imaginară a cititorilor, teoreticianul conturează trei tipuri de instanŃe receptoare şi anume: 
1. „lectorul ideal”, cel proiectat în planul dorinŃei, independent de posibilitatea de existenŃă 
şi capabil să înŃeleagă integral şi desăvârşit textul (eg.: Jahve pentru Psalmii lui David, 
Henric al IV-lea pentru Henric al IV-lea de Heinrich Mann, cei care au avut experienŃa 
infernului pentru Infernul lui Dante etc.); 2. „lectorul virtual”, cel aşezat în planul 
potenŃialităŃii şi ale cărui trăsături se pot întrupa, împreună sau separat, într-o practică 
umană, fără ca această întrupare să aibă/ să trebuiască să aibă cu necesitate loc, dar şi cel în 
aşteptarea căruia a fost scrisă cartea, cel pe care aceasta îl pre-vede; şi 3. „lectorul empiric”, 
cel situat în planul realităŃii (eg.: Andrei, băiatul de cinci ani, căruia îi citeşte bunica, 
bărbatul din vagonul cinci, aşezat pe scaunul de lângă geam etc.). 

Pentru discuŃia noastră important este cititorul virtual şi specificul profilului său aşa 
cum se poate desprinde din analiza strategiilor de construcŃie a sensului prezente în ScufiŃa 
roşie semnată de Ch. Perrault şi în rescrierea realizată de FraŃii Grimm. 

Al doilea suport teoretic este reprezentat de triunghiul celor trei intenŃii 6, mai precis 
de spaŃiul ce reuneşte intenŃia autorului, intenŃia textului şi intenŃia cititorului. AtenŃia mea 
se va focaliza asupra spaŃiului comun, descris prin acordarea celor trei intenŃii şi creat în 
pofida unor frecvente şi inerente inadecvări: textul poate fi rebarbativ şi autarhic şi, în 
consecinŃă, poate trăda, uneori, intenŃia autorului; textul poate construi sens nu numai 
coerent, ci şi în sincope şi, în consecinŃă, poate genera interpretări nu numai 
complementare, ci şi contradictorii; lectorul poate onora intenŃia autorului şi/sau a textului 
sau le poate violenta prin desfăşurarea unor perspective de lectură distorsionante.  

Pornind de la acest fundal conceptual voi încerca, în continuare, să situez lectura 
celor patru ScufiŃe roşii  în zona de convergenŃă a celor trei intenŃii pentru a decela, în felul 
acesta, specificitatea basmelor şi profilul cititorului pe care acestea îl pre-văd.  
  
Grup de scufiŃe  

Suportul discuŃiei va fi reprezentat de secvenŃele de debut ale textelor, secvenŃe ce 
relatează plecarea ScufiŃei şi întâlnirea cu lupul. 

Iată începutul basmului lui Ch. Perrault, publicat 1697, ca prelucrare, de mare 
succes, a unor poveşti populare cu răufăcători travestiŃi în lupi.  

 
„Era odată, într-un sat, o fetiŃă, cea mai frumoasă fetiŃă din câte s-au văzut. Mama ei o iubea 
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nespus de mult, iar bunica ei şi mai mult. BunicuŃa aceasta îi făcuse fetiŃei o scufiŃă roşie care îi şedea 
atât de bine că toată lumea o numi ScufiŃa-roşie. 

Într-o zi, mama ei, după ce frământă şi scoase nişte plăcinte, îi spuse: 
 Du-te şi vezi cum îi mai merge bunicii, căci am auzit că e bolnavă. Du-i o plăcintă şi ulcica 

asta cu unt! 
ScufiŃa roşie plecă de îndată ca s-o vadă pe bunica ei care locuia în alt sat. Trecând prin 

pădure, ea se întâlni cu cumătrul lup, care tare ar mai fi vrut s-o înfulece. Dar nu îndrăzni din pricina 
unor tăietori de lemne aflaŃi pe aproape. O întrebă atunci unde se duce. Biata fetiŃă, care habar n-avea 
cât e de primejdios să te opreşti şi să asculŃi un lup, îi răspunse:  

Mă duc să o văd pe bunica şi să-i duc o plăcintă şi o ulcică de unt trimise de măicuŃa! 
 Stă departe bunica ta? întrebă lupul. 
 O, da, zise ScufiŃa-roşie. Dincolo de moara pe care o vezi colo, jos în vale, în prima căsuŃă 

din capul satului. 
 Ei bine, spuse lupul, vreau să mă duc şi eu s-o văd; uite, eu am s-o apuc pe drumul ăsta, iar tu 

pe drumul de colo; şi vom vedea care ajunge mai repede. 
Lupul începu să alerge cât putea de iute pe drumul cel mai scurt, iar fetiŃa o luă pe drumul mai 

lung culegând în joacă alune, zburdând după fluturi şi făcând buchete din floricele...” 
 
[Urmează desfăşurarea şi finalul în care bunica şi, apoi, ScufiŃa Roşie sunt înghiŃite de lup. 

Textul se încheie cu o morală, rostită de narator, prin care fetele sunt sfătuite să se ferească de lupi.] 
  

Cel de-al doilea basm a fost publicat în 1812 şi aparŃine FraŃilor Grimm. Textul este 
o rescriere edulcorată a basmului lui Ch. Perrault, marcată semnificativ de puritanism şi 
aparŃinând unei vârste a literaturii în care descrierile câştigă teren, iar sentimentele se fac 
auzite din ce în ce mai puternic. Timpul rescrierii este, de asemenea, manifest în catifeaua 
scufiŃei, în cozonacul şi vinul care înlocuiesc acum untul şi plăcinta, dar mai ales în retorica 
prescriptivă a mamei sau în intervenŃiile persuasive ale lupului. Aceste discursuri amplifică, 
împreună cu descrierile, în mod considerabil, basmul; mai mult, ele provoacă, în opinia 
mea, pervertirea substanŃei epice, diluată prin detalieri şi explicaŃii, şi reorientată prin 
precepte pedagogice şi panseuri hedoniste.   
 

„A fost odată o fetiŃă veselă şi neastâmpărată, dar harnică şi săritoare încât toată lumea o 
îndrăgea, dar mai ales bunica ei care se topea de dragoste pentru micuŃă. 

Odată, bunica îi oferi fetiŃei o scufiŃă roşie de catifea, care atât de bine o prindea încât nu o 
mai dădu jos din cap şi, din această pricină, toată lumea începu să-i spună ScufiŃa Roşie. 

Într-o zi mama ei o chemă şi îi spuse: 
 Draga mamei ScufiŃă Roşie, bunica ta este bolnavă şi tare i-au mai scăzut puterile, ia să o 

ajutăm noi. łine coşuleŃul ăsta cu cozonac şi cu o sticlă de vin şi du-i-le bunicii să mănânce şi să bea 
doar o să-şi mai vină în fire. Vezi şi mergi neabătută prin pădure, nu te uita nici în dreapta nici în 
stânga, ci Ńine-o tot înainte, până la căsuŃa bunicii. Să nu te zbengui, ScufiŃă Roşie, ca să nu cazi şi să 
spargi sticla de vin, iar bunica ta să se aleagă cu răbdări prăjite. Ai grijă, când intri la bunica în casă 
nu uita să dai bună ziua şi să fii la locul tău nu să-şi umble ochii peste tot […]”  

[Urmează întâlnirea cu „jivina cea ticăloasă”, pe care „ea nu îl cunoştea şi de care nu se feri”.] 
- ScufiŃă Roşie, cum e cu putinŃă să nu vezi ce flori strălucitoare sunt în jurul tău şi nici măcar 

să nu le arunci o privire. Parcă n-ai auzi cântecul păsărelelor cât de dulce răsună. Tu nu te uiŃi nici în 
dreapta şi nici în stânga, parcă ai merge la şcoală. Nu Ńi-ar plăcea să zburzi prin pădure când e atâta 
cântec aici şi atâta frumuseŃe...” 

 
[Urmează desfăşurarea cunoscută şi un final modificat prin apariŃia vânătorului şi salvarea 
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fetiŃei şi bunicii şi pedepsirea răufăcătorului. 
 Textul se încheie cu o morala explicită, rostită de ScufiŃă.] 

 
Prin ScufiŃa Roşie a lui James Finn Garner părăsim teritoriul literaturii pentru copii şi 

pătrundem în zona rescrierilor parodice adresate adulŃilor. Iată debutul acestui text, publicat 
pentru prima dată în 1994 şi apărut la noi în 20057.  

 
„A fost odată ca niciodată o persoană pe nume ScufiŃa Roşie, care trăia cu mama ei la 

marginea unei păduri vaste. Într-o bună zi mama ei o rugă să ducă un coş încărcat cu fructe proaspete 
şi nişte apă minerală la domiciliul bunicii ei, nu pentru că asta ar fi fost treabă de femeie – nu, 
Doamne fereşte –, ci fiindcă făcea astfel un gest generos, care stimula sentimentul apartenenŃei la 
comunitate. În plus, bunica ei nu era bolnavă, ci mai degrabă într-o stare perfectă de sănătate fizică şi 
mentală... 

Deci, ScufiŃa Roşie îşi luă coşul şi porni la drum prin pădure. MulŃi oameni considerau 
pădurea ca pe un loc plin de pericole şi ameninŃări, de aceea nu puneau niciodată piciorul acolo. În 
ciuda acestui fapt, ScufiŃa Roşie avea suficientă încredere în sine şi în sexualitatea ei crescândă, încât 
să nu se lase intimidată de asemenea clişee freudiene...” 

     
Aşa cum se poate uşor observa, noua versiune este alimentată de aversiunea 

autorului faŃă de feminism şi „suplimentată” printr-un discurs explicativ continuu ce 
proiectează ironic atitudinile şi acŃiunile personajelor pe fundalul ideologiilor specifice 
secolului XX. Dar, dincolo de aceste şarjări, repovestirea corectă politic nu se abate, o 
vreme, de la trama clasică. Astfel, ScufiŃa (purtătoare de snack-uri fără sodiu şi fără 
grăsime) are o primă confruntare verbală cu lupul, în pădure, pentru ca apoi să îl 
reîntâlnească, travestit în bunică, şi să-i opună rezistenŃă în momentul în care acesta îi 
„invadează intenŃionat spaŃiul personal”. Finalul diferă în mod substanŃial de ceea ce li se 
spune copiilor. Apărut la Ńipetele scufiŃei, tăietorul de lemne („tehnicianul de combustibil 
lemnos”) nu ajunge să-l omoare pe lup datorită discursului acuzator al ScufiŃei: o aserŃiune 
pasionată ce o scoate pe Bunică din pântecele lupului, şi care îi dă acesteia forŃa de a reteza 
capul pădurarului: 

 
„... pe când [tehnicianul de combustibil lemnos] ridica securea, pregătit să lovească, atât 

ScufiŃa Roşie cât şi lupul se opriră. 
- Şi ce zici că ai de gând să faci? îl luă la întrebări ScufiŃa Roşie [...]. Auzi, să dai buzna aici ca 

un om de Neanderthal, agitându-Ńi arma şi lăsând-o să te exprime? Obsedatule! Specimenule! Cum 
îndrăzneşti să presupui că o femeie nu e în stare să-şi regleze singură conturile, fără a fi nevoie de 
intervenŃia unui bărbat? 

La auzul discursului pasionat al ScufiŃei Roşii, BunicuŃa sări afară prin gura lupului, înşfăcă 
securea...”   

 
În cazul ScufiŃei Roşii, SUA, 19978, repovestirea basmului de către Umberto Eco are 

funcŃia unei naratio ilustrative, integrate în textura predominant argumentativă a textului. 
Teza trimite la rescrierile postmoderne ale basmelor şi este formulată astfel: 

 
E bine cunoscut că exigenŃele politically correct au dus la rescrierea basmelor tradiŃionale, ca să nu 

mai conŃină aluzii la inferioritatea vreunui personaj, sau să nu lezeze drepturile niciunei minorităŃi, inclusiv 
a celor şapte pitici care trebuie să fie numiŃi acum „adulŃi de mărime nestandardizată”. În lumina acestor 
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prescripŃii m-am gândit să rescriu basmul ScufiŃei Roşii, în respectul deplin al oricărei opŃiuni religioase, 
politice sau sexuale. Pentru a permite ca povestea să se petreacă într-un climat corect politic, o situez în 
Statele Unite, bogate de altfel în păduri locuite de animale sălbatice”.   

Urmează recrearea parodică a basmului într-o manieră ce nu mai permite 
repovestirea, datorită unor excrescenŃe textuale ce explică acŃiunile personajelor prin 
apartenenŃa lor la asociaŃii dintre cele mai bizare. Complicată şi distorsionată continuu de o 
serie de evenimente justificate prin opŃiunile ideologice aberante ale eroilor, acŃiunea pierde 
complet logica hipotextului şi mimează absurdul lumii contemporane. Transcriu doar 
debutul şi finalul, expresii directe ale modului în care textul lui Umberto Eco pune în 
discuŃie derivele unei societăŃi ghidate de exigenŃele corectitudinii politice. 

 „... ScufiŃa Roşie este o fiinŃă umană care, din nefericire, nu a ajuns la vârsta adolescenŃei şi 
care într-o frumoasă dimineaŃă o apucă prin pădure, unde nu culege nici ciuperci, nici fragi pentru că 
face parte din asociaŃia Pentru Ocrotirea Mediului, APOM. Ea este doar nerăbdătoare să întâlnească 
lupi. De fapt e membră a AsociaŃiei Pentru InteracŃiune Totală Şi Egală cu Lumea Animalelor, 
APITSECLA, care ... Are noroc să întâlnească un lup înscris în AAH, AsociaŃia Animalelor 
Homosexuale, care încurajează relaŃiile libere între animal şi membri ai speciei umane. 

Îşi dau întâlnire la un motel din apropiere, unde lupul se duce să o aştepte, îmbrăcat cu un 
halat de casă elegant... ” 
 

[După o serie de gesturi şi acŃiuni aberante şi, nu o dată, perverse, ScufiŃa este înghiŃită de 
bunică şi salvată, din burta acesteia, de Non-Vânător. Textul nu se opreşte însă aici şi spune până la 
capăt povestea Non-Vânătorului. Dat fiind faptul că acesta, în calitatea lui de director al unei 
„populare emisiuni animaliere de televiziune împotriva vânătorii”, refuză să întreŃină relaŃii amoroase 
cu ScufiŃa Roşie şi, deci, să-i ofere, un viitor luminos, mama şi fiica se răzbună.]  

  
„Furioase, copila şi mama îşi amintesc că, în timp ce o omora pe Bunica, Non-Vânătorul fuma 

pipă. Îl denunŃă de aceea autorităŃilor politice pentru practica fumatului, instigare la viciu, poluare a 
mediului, diseminare de agenŃi cancerigeni şi, prin urmare încercare de masacru.  

 Deoarece în statul unde se petrece povestea este în vigoare pedeapsa cu moartea...”.  
  

 
„ExcelenŃele noastre fragile”... 
Aşa cum am afirmat la începutul discuŃiei, consider că lectura contrastivă a celor 

patru texte poate conduce, prin generalizarea concluziilor, la trasarea unor linii de separare 
între literatura pentru copii şi literatura adulŃilor. Aceste linii imaginare pot viza trei 
domenii distincte, reprezentate de specificitatea discursului, de caracteristicile cititorului 
virtual şi, nu în ultimul rând, de orientarea intenŃiei auctoriale.  

Înainte de a reda rezultatele analizei, consider necesară următoarea subliniere: toate 
afirmaŃiile mele atribuie poveştii lui  Ch. Perrault calitatea de text perfect adecvat primelor 
întâlniri cu epicul şi, în consecinŃă, caracteristicile acestui text vor fi considerate 
reprezentative pentru o mare categorie de opere.  

Parcurgerea rapidă a poveştilor cu ScufiŃe permite conturarea unui anume tip de 
intenŃie auctorială. În linii mari, aceasta urmăreşte punerea în scenă a unor aspecte 
existenŃiale fundamentale – în cazul primului text, prezenŃa răului şi formele lui de 
manifestare – şi înscrierea problematicii într-un program educativ frust, informat de un set 
de valori morale acronice. Mai mult, în cazul considerat aici exemplar, proiectul formativ 
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nu vizează altceva decât simpla cunoaştere a unei realităŃi, şi anume aceea că pericolul 
există şi că este greu de recunoscut: lupul mimează jocul şi apoi se travesteşte în bunică; 
fetiŃa nu-l recunoaşte şi, în consecinŃă, ajunge în „întunericul” din pântecul fiarei. Ilustrarea 
simplă a prezenŃei răului din primul text va deveni, în cel de-al doilea, mai nuanŃată, fără a 
se renunŃa, încă, la atributele cu grad mare de generalitate: răul le apare numai celor care se 
abat de la drumul drept, are putere de convingere şi forŃă de seducŃie, şi poate fi anihilat de 
cei „înarmaŃi”. În ultimele două texte, cele adresate adulŃilor, perspectiva parodică modifică 
nu numai suprafeŃele problematicii – prin ancorarea ei într-un timp şi un câmp social 
determinate – ci chiar ideea de pericol. Astfel, în textul lui James Finn Garner, răul apare ca 
o entitate comună şi lipsită de anvergură, ce poate fi anihilată prin „self-esteem” şi prin 
intervenŃii retorice; în naraŃiunea lui Umberto Eco, răul are o natură difuză şi invazivă, 
infiltrat fiind în psihologia indivizilor şi în organizarea socială, şi ascuns abil în formele 
unui bine conjunctural. 

Conturată ferm în textul semnat de Ch. Perrault, intenŃia de a transmite mesaje 
morale fundamentale trece aici într-un discurs a cărui specificitate constă în tipul de 
reprezentare a lumii, în configuraŃia textului şi în limbaj. Această specificitate poate fi 
detaliată în următorii termeni: 

- o re-prezentare esenŃială, ce se prezintă pe sine fără fisuri, ca pură şi simplă 
prezentare a realului (din punctul acesta de vedere „a fost odată ca niciodată” este mai 
puternic decât „a fost odată ca nici o dată, că de n-ar fi nu s-ar povesti”, iar acesta din urmă 
este, evident, mai convingător decât acel „amu, cică, a fost odată”, al lui Creangă, ce 
minează prezumŃia de non-ficŃionalitate a povestirii); un tip re-prezentare situat în zona lui 
„încă nu” al oricărui pact de ficŃiune sau pact metaforic, şi asta pentru că distanŃa presupusă 
de existenŃa unei „înŃelegeri” încă nu există;  

- o reprezentare plină, ce nu face loc decât, arareori, zonelor de indeterminare şi 
blancurilor; o bună formă de existenŃă a plinului, ce nu cunoaşte supra-plinul specificărilor 
sau explicitărilor, şi care se manifestă în afirmaŃii simple şi categorice; privit din această 
perspectivă, discursul din basmele adecvate primelor întâlniri cu literatura se deosebeşte de 
cel specific vârstelor următoare, tot aşa cum „te iubesc” se deosebeşte de „te iubesc mult” 
(diferenŃă în marginea căreia a glosat Ctin. Noica); 

- o structură epică simplă şi o formă discursivă întreagă şi compactă, acea „bună 
formă”, pe care o numim Gestalt, şi care nu cunoaşte epiloguri corective sau prelungiri 
tentaculare; 

- un limbaj constatativ, neîncărcat stilistic şi înscris în limba standard; un ton grav şi 
un ritm narativ ce urmează îndeaproape desfăşurarea evenimentelor, fără diversiuni, un ritm 
nealterat de enclave descriptive sau explicative. 

Construit integral pe axele simplităŃii, elementarului, generalului şi completitudinii, 
basmul lui Ch. Perrault permite mai mult decât definirea tipului de intenŃie ce generează 
asemenea creaŃii şi specificitatea discursului adecvat primelor vârste; el permite conturarea 
tipului de ascultător/cititor înscris în text. Un cititor:  

- care crede în realitatea lui „a fost odată” şi care acordă oricărei spuneri prezumŃia 
de adevăr; şi asta datorită capacităŃii de a atribui realului o singură ordine – cea de dinaintea 
diferenŃierilor dintre realitate şi fic Ńiune, dintre posibil şi imposibil, dintre gravitate şi joc;  

- care nu cunoaşte decât un singur fel de vedere, simplă şi esenŃială, şi pentru care 
înŃelegerea este clară vedere, clară constatare/contemplare a unei secvenŃe de real;  
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- a cărui privire nu ştie de fante şi de nespus şi care urmăreşte cu atenŃie şi încredere 
toate zonele spusului; un cititor care merge relativ grăbit spre final şi pentru care popasurile 
şi ocolurile nu îşi au încă rostul. 

Trăsăturile acestui tip cititor sunt expresia directă a prezenŃei, încă nealterate, a unora 
dintre „excelenŃele noastre fragile”, expresia existenŃei încă necomplicate a unora dintre 
„naturile noastre simple”. Şi mă refer la un gen de simplă şi pură cuprindere a lumii şi a 
discursurilor ei, o înŃelegere pentru care nu există contrarii precum real şi imaginar, natural 
şi cultural, posibil şi imposibil, seriozitate şi joc. În ordinea cărŃilor, acestor excelenŃe le 
răspund perfect texte precum ScufiŃa Roşie a lui Ch. Perrault, prin simplitatea proiectelor 
educative şi prin natura frustă şi clară discursului care le trece în formă.  

 
... şi nostalgia lor 
SubstanŃa acestor excelenŃe, preŃioasă şi precară în acelaşi timp, se pierde repede şi 

uşor, iar „apa” contrariilor nediferenŃiate se desparte ireversibil prin câteva fraze: „nu 
plânge, e numai o poveste” şi realul se desparte de imaginar; „nu e o poveste a lumii, ci o 
poveste creată de cineva: cartea are autor” şi se creează conturul culturii9; „în viaŃa noastră, 
asta nu se poate întâmpla” şi imposibilul devine entitate separată; „gata cu joaca” sau „nu te 
mai juca atât” şi conturul gravităŃii începe să se distingă.  

O vreme, pierderea e percepută ca victorie, ca necesară şi dorită formă de 
emancipare şi, fără îndoială, aşa şi este. Apoi, în timp, pe măsură ce diferenŃele şi conştiinŃa 
lor devin obositoare, nostalgia „excelenŃelor noastre fragile” se poate instala. O nostalgie 
manifestată divers: în voluptatea lecturilor naive, adeseori; în reîntoarcerile la cărŃile 
copilăriei noastre sau a altora, uneori; şi, rar, la unii autori, în creaŃii adresate copiilor. 

Prima formă de nostalgie poate susŃine afirmaŃii de tipul „Nu există literatură pentru 
copii, ci numai o formă de lectură «copilărească»”; o lectură ce presupune autenticitatea sau 
mimarea unui rol de lector de tipul celui schiŃat anterior, o lectură ce pretinde imersiunea în 
universul ficŃional şi participarea plenară la experienŃa sensibilă pe care textul o propune. 
Teza nu poate fi invalidată integral. Şi asta pentru că avem sau putem avea, ca adulŃi, 
experienŃa acestui tip de lectură. În acelaşi timp, însă, nu putem să nu recunoaştem că o 
trăim, de cele mai multe ori incomplet, reprimând, cu greu, tendinŃa de a ne distanŃa de text 
şi de propria noastră lectură. Mai mult, ca adulŃi, avem şi experienŃa întâlnirii cu texte care 
nu se lasă citite „copilăreşte”: ScufiŃele lui James Finn Garner şi Umberto Eco sunt astfel de 
texte. 

Teza anterioară poate fi prelungită prin afirmaŃia: „Textele aşa numitei «literaturi 
pentru copii» permit nu numai o lectură «copilărească», ci şi o formă de «lectură matură»; 
în consecinŃă, nu există un domeniu specific, ci doar forme de lectură diferite”. În sprijinul 
acestei afirmaŃii pot fi aduse argumente numeroase, dintre care nu reŃin decât numărul mare 
de interpretări simbolice şi psihanalitice de care a „beneficiat” basmul lui Perrault. În 
acelaşi timp însă trebuie amintită şi existenŃa multor texte citite de copii şi care nu au făcut 
obiectul lecturilor „adulte” sau care, deşi aparŃinând unor scriitori consacraŃi au trecut, în 
pofida calităŃii lor, drept creaŃii marginale; şi e suficient să ne gândim la interesul minor 
prezentat de critică faŃă de cărŃile pentru copii scrise de Marin Sorescu sau de Gellu Naum. 

Fără îndoială, specificitatea – în varianta ei de „copilăresc” – poate fi şi, până la un 
punct, e corect să şi fie atribuită lecturii, aşa cum literaritatea poate fi o dimensiune 
proiectată asupra textului prin actul receptării 10. Acest fapt nu anulează validitatea poziŃiilor 
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care situează specificitatea şi, sau mai ales, la nivelul textului şi la cel al intenŃiei auctoriale. 
Memoriile şi jurnalele, cărŃile de bucate şi cele de telefon pot citite ca literatură, tot aşa cum 
există şi posibilitatea ca operele literare să fie receptate drept discursuri non-literare. În 
acelaşi timp însă există şi forme mult mai bune de întâlnire dintre autor, text şi cititor: 
forme în care cele trei intenŃii sunt convergente, astfel încât literaritatea intenŃionată de 
autor să articuleze întregul text şi să fie onorată prin actul lecturii; astfel încât 
„copilărescul” proiectat de autor să se regăsească integral în text şi să fie receptat, ca atare, 
de micul cititor. O asemenea bună întâlnire a celor trei intenŃii am avut în minte atunci când 
am încercat definirea domeniului literaturii pentru copii: domeniu cu individualitate 
proprie, unde literaritatea este modulată în tonalităŃile copilărescului. 

 
Note 
1Dezbaterile referitoare la absenŃa unei teorii şi critici coerente a literaturii pentru copii sunt încă 
foarte vii; vezi în acest sens Karin Lesnik-Oberstein (editor), Children’s Literature: New Approaches, 
Palgrave Macmillan, 2004, pp. 1-24. 
2 Folosesc perechea de termeni „hipotext – hipertext” cu sensurile circumscrise de Gérard Genette în 
Palimpsestes, La littérature au second degré (Paris, Editions du Seuil, 1982, pp. 14-17).  
3 Mă refer la aproximativ 100 de eseuri ce urmăreau recuperarea primelor întâlniri cu literatura. 
Acestea au fost redactate pentru cursul opŃional de „Literatură pentru copii”, în anul universitar 2006-
2007 de studenŃii anului III de la Facultatea de Litere. 
4 Nu exclud dramaticul din aria literaturii pentru copii adresată primelor vârste, dar am în vedere 
faptul că marea majoritate a formelor sale de prezenŃă nu sunt decât „dramatizări” ale unor texte 
epice.  
5 Coste, Didier, Trois conceptions du lecteurs et leur contribution à une théorie du texte littéraire, în 
« Poétique », XI/1980, pp. 354-371.  
6 Eco, Umberto, Limitele interpretării, ConstanŃa, Editura Pontica, 1996, pp. 17-41.  
7 Finn Garner, James, Poveşti corecte politic de adormit copiii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, 
pp. 7-9.  
8 Eco, Umberto, PliculeŃul Minervei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1999, pp. 310-312. 
9 Despre primele două forme de pierdere a inocenŃei lecturii vorbesc frecvent eseurile studenŃilor mei 
ce reŃin momentele în care au aflat că poveştile au autori şi că adevărul lor nu depăşeşte paginile 
cărŃilor. ReŃin, de asemenea, mărturisirea unuia dintre teoreticienii actuali al literaturii pentru copii, J. 
Hillis Miller: „Când eram copil nu voiam să ştiu că Familia Robinson avea un autor care a făcut toată 
povestea. Credeam că toate cuvintele de pe pagină erau un raport adevărat al evenimentelor dintr-un 
loc care exista undeva într-un anume fel. Aceste cuvinte îmi permiteau accesul magic la această 
realitate existentă autonom. Am fost ofensat şi tulburat profund când mama mi-a arătat pe pagina de 
gardă numele autorului şi mi-a spus că totul era ficŃiune. A fost începutul deziluzionării...” (J. Hillis 
Miller, Reading. The Swiss Family Robinson as virtual reality, in Karin Lesnik-Oberstein (editor), 
Children’s Literature: New Approaches, ed cit., p. 78).   
10 Morson, G. S., The Boundaries of Genre: Dostoevsky’s ‘Diary of a Writer’ and the Traditions of 
Literary Utopia, Austin, 1981, pp. 7-23. 
 
 
 
 
 
 


