
PERSPECTIVE

O IDEE
O IMAGINE CÂT O MIE DE CUVINTE 
DESPRE DIMENSIUNEA VIZUALĂ A LITERATURII, ÎN ȘCOALĂ

DAN GULEA

Dimensiunea vizuală a literaturii, felul în care se raportează și este raportat textul literar la imagine, 
la ilustrație, ca (primă) intenție a autorului, constituie o trăsătură importantă a orelor de limba și 
literatura română și de literatură universală.

Imaginea artistică, în sensul de metaforă sau metonimie, se află în centrul programei școlare, 
așa cum este structurată în prezent; literatura din școală (în speță: literatura și ideile care constituie 
subiecte de examene de final de ciclu) este, într-o proporție covârșitoare, literatura noastră modernă, 
realizată fie în epoca de avânt național și naționalist, fie în perioada imediat următoare – în linii 
mari, secolele XIX-XX, când asistăm, după cei mai importanți istorici și teoreticieni de la noi, la o 
descoperire și o instituționalizare a imaginii artistice, fie ca expresie feerică, fie ca întâlnire probabil 
întâmplătoare a unei mașini de cusut cu o umbrelă, pe o masă de operație. Este principalul motiv 
pentru care poezia, și în special poezia modernă, structurează programele noastre școlare: 7 șapte autori 
din cei 17 canonici, la liceu, sunt studiați pentru poezia lor, ei aparținând, toți, perioadei menționate 
(ceilalți sunt 7 prozatori și, unii, și poeți, 2 critici și 1 dramaturg). Acestora li se adaugă alte concepte 
și idei cu relevanță poetică (denumirea unor curente sau trăsături ale genului liric, pentru că, se știe, 
„românul s-a născut poet”) ce arată, împreună, importanța pe care această viziune asupra literaturii 
o acordă poeziei, o viziune de la care se inspiră programele școlare, cu exemple notabile atât la liceu, 
cât și la gimnaziu.

O altă abordare a imaginii în studiul literaturii, cu ample origini în perioada gimnazială, este 
tratarea conceptului de descriere, raliat poeticului (unde specii precum pastelul sau doina, cu care 
elevul se confruntă poate chiar din primii ani de școlaritate, au cuvântul lor de spus), descrierea 
literară fiind prin excelență una poetică, astfel încât unii prozatori dintre cei canonici putând fi incluși 
în această dimensiune a descrierii ca poezie (cel puțin Sadoveanu). Un test precum subiectul dat la 
evaluarea națională acum câțiva ani trimitea explicit la poeticitatea limbajului, la imaginea artistică, 
prezență constantă în câmpul orelor de română – descrierea, din imaginație, a unui peisaj după natură.

Pe de altă parte, dimensiunea vizuală a literaturii depinde și de unele contexte extrem de precise, 
ce pot fi numite administrative, pe care le voi schița mai jos.

Școala românească funcționează de mai multă vreme la nivelul unei inerții instituționale; din 
punctul de vedere al politicilor administrative, observăm nu doar aceleași programe școlare (e o 
discuție separată...), ci menținerea acelorași manuale de cel puțin 10 ani, cu promisiunea, reiterată an 
de an, a unor îmbunătățiri, a unor grupuri de studiu, a unor comitete (și comisii).

Astfel încât, dacă un manual propunea, la începutul anilor 2000, un text (jurnalistic) intitulat, 
de exemplu, Mai merită să mergi la școală în România de azi?, textul fiind la o ediție ulterioară 
„remaniat”, astăzi discutăm, în fond, în cadrul aceleiași structuri, ce adăpostea textul amintit mai sus. 
Un text a dispărut, o paradigmă a rămas. O paradigmă dintr-o altă generație vizuală și conceptuală, o 
paradigmă din care aflăm că, de pildă, Gellu Naum trăiește (născut în 1915, a avut privilegiul să intre 
în manualul-care-nu-s-a-mai-schimbat de atunci încă dinainte de sfârșitul vieții sale, devenind deci 
nemuritor); Scrisoarea I, deși se prezintă drept text integral, are unele versuri lipsă, iar un Marin Preda 
este transcris în mod agramat. La avangardă, faimosul manifest Aviogramă din revista 75HP, semnat 
de Ilarie Voronca și Victor Brauner, este transformat, printr-o culegere / așezare în pagină de tip Word, 
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în loc de Jpeg – o fotografie textuală devenind astfel un text, fie el și fotografic; a doua ediție a acestui 
manual1 aduce și o noutate: ni se oferă o fotografie cu Ilarie Voronca, având legenda: Victor Brauner. 
What’s in a name?

Învățăm despre telegramă, în desenele ce ilustrează un text funcțional, sau în altul observăm telefoane 
cu disc, monitoare de la începuturile internetului, avem teme precum schimb de casete de muzică, 
texte despre lecții de tip AEL (obișnuita mitizare a tehnologiei, o algoritmizare a umanioarelor ce ar 
putea avea origini mai profunde) – absolut firești pentru generațiile de dinainte de anii 2000-2001. 
Și atât.

În acest context, în care noile variante de manual sunt ținute undeva la ușă (a se vedea discuția 
despre listele de aprobări, despre manualul unic, de care nu trece orice propunere), este evident că 
trăim „în doi timpi” sau „în două timpuri”: unul pe care îl putem numi previzual, căruia îi aparțin 
aceste manuale la care doar coperta ar putea avea, în cel mai bun caz, două sau patru culori, unul în 
care imaginea se transformă în text – și un alt timp, asupra căruia se exercită coerciția administrativă 
sau, într-un caz notabil, este falsificat printr-o dezbatere despre „manualul digital”, în condițiile în 
care elemente de bază din piramida lui Maslow nu pot fi îndeplinite nici în societate și deci nici în 
școală.

Un timp vizual, ce are conexiunile sale necesare cu cotidianul.
Astfel încât un complement necesar al orelor de limba și literatura română (în special la liceu) este 

imaginea sau ilustrația sonoră, cu exemple precum vocile sau imaginile video ale marilor scriitori și 
scriitoare, utilizarea unor biblioteci digitale de tipul digibuc.ro sau BCU Cluj, pe care profesorul le 
consultă și la care îndrumă pentru noțiuni și exerciții de istorie literară / a civilizațiilor (atât de cerute 
de studiile de caz la clasa a XI-a, semestrul I – cel puțin). 

O concurență bizară este realizată de reclamele unei firme de telefonie (reclamele erau interzise 
în școli), care pune pe un perete mai drept sau mai strâmb al școlilor un desen cu cărți (cam cum 
descria Nicolae Filimon bibliotecile celor ce se nășteau din pisică) și coduri QR, care trebuie scanate 
cu smartphone-ul. Aici coexistă variante în genere piratate după clasici indistincți, în care, de 
pildă, Eminescu a scris cărți2 precum „Luceafărul” sau „Scrisorile”, în care la loc de cinste se află și 
paraliteratura adolescenților de până acum două-trei generații (Zevaco, Ponson de Terrail).

Teme directe pentru adevăratele biblioteci digitale pot fi, de exemplu, exprimarea unor opinii, 
identificarea unor atitudini într-o revistă de felul „Gândirii” sau al „Contimporanului”, dintr-o 
anumită perioadă sau dintr-un anumit an, pentru ca elevul să cunoască nemijlocit realitatea vizuală 
a unei epoci.

În afară de unele disfuncții sistemice, o altă piedică există în calea acestei receptări nontextuale.
O întreagă bibliografie a vorbit în cercetarea umanistă de preeminența textului, de primatul 

acestuia, ca unic reprezentant al imaginarului. O atitudine ce începe să se schimbe odată cu apariția 
artelor vizuale moderne și se autonomizează, în linii mari, în perioada interbelică, de îndată ce 
avangarda artistică a devenit un bun internațional.

Astfel, pentru a ilustra semestrul I din clasa a X-a, basmul oferă largi contexte în lumea filmului 
fantasy de astăzi, Moara cu noroc, tradiționala nuvelă, poate fi studiată în raport cu apariția fotografiei, 
un semn care se citește în marele curent al realismului (istoric), iar romanele, în funcție de profilul 
clasei, prin analogii cu filmele (clasice) realizate.

Tipul acesta de atitudine este corelat cu o tradiție a studiului poeziei prin intermediul muzicii (și al 
muzicalității), valabilă de la simbolism încoace, ce poate fi ilustrată în semestrul II din clasa a X-a, cel 
puțin la Bacovia sau la o poezie precum Morgenstimmung. E necesară însă și o coerență educațională, 
care nu poate fi probată de felul în care apare, de pildă, un titlu de-al lui Baudelaire; Correspondances, 
tradus în limba română, are într-un manual aprobat de un deceniu (și utilizat în continuare și astăzi) 
trei traduceri: „corespondențe”, în titlu (traducere de Șerban Foarță), „corespunderi”, în explicațiile de 
istorie literară, și „corespundențe”, în corpul unor exerciții. Un poem esențial pentru poezia modernă, 
sacrificat pe altarul didactic.

Dacă în privința literaturii române programa este rarefiată (am semnalat acest lucru în vreo cinci 
scrisori deschise adresate ministrului educației, în intervalul septembrie 2015-decembrie 2016; cinci 
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scrisori pentru că am avut cinci miniștri în acest interval, un an școlar și aproape un semestru – 
lucrurile rămânând neschimbate, firește), iar literatura noastră se oprește la jumătatea secolului trecut 
în programele școlare, ceea ce este profund nedrept față de autorii contemporani, față de înțelegerea 
actuală a literaturii sau în raport cu modelele pe care textele actuale le propagă – în privința literaturii 
universale (o singură oră pe săptămână, doar la filologie) asistăm la un fel de listă nesfârșită, o 
supraaglomerare: 35 de autori a câte cel puțin un text. Și aici lucrurile sunt neschimbate, literatura 
universală din ultimii 30-40 de ani nu există3.

În al doilea rând, corelațiile pe care le face profesorul între imagine și text, restabilind, acolo unde 
este posibil, o egalitate între cele două modalități de percepere a obiectului artistic, pot fi translate 
clasei, în special în teme și proiecte de semestrul II: a întruchipa personaje de basm, a ilustra 
atitudini ale unor personaje (clasa a X-a), a realiza reviste pentru cele două orientări (lovinesciene) 
ale romanului interbelic, cea modernă și cea tradiționalistă (cu structura, pentru fiecare roman din 
bibliografie: imagine – autor, carte, date de istorie literară, prezentare/recenzie – la clasa a XI-a), a 
face o expoziție/un catalog de expoziție pentru obiecte sau cărți (texte!) din celălalt regim (pentru 
studiul de caz despre literatura aservită ideologiei comuniste, clasa a XII-a). Acestora li se pot 
adăuga metode complementare, precum istoria orală sau sondajul, realizate în cercul de apropiați ai 
elevului („cum era atunci?”; ce făceați în timpul liber?”; „ce se citea?”; „ce volume ale marilor clasici 
aveți în bibliotecă?” ș.a.).

O schimbare nu poate veni însă unilateral, doar din partea profesorului de română, de pildă; de 
cele mai multe ori, școlile nu sunt amenajate în spiritul unei educații vizuale, iar examenele de sfârșit 
de ciclu privilegiază textul și componentele sale fundamentale, prin cerințe precum identificarea 
autorului și a titlului (tip de cerință ce provine dintr-o tradiție ce consideră mai important emițătorul 
decât mesajul, o tradiție pe care o putem numi textuală) sau prin elucidarea unor sensuri ale unor 
cuvinte. O schimbare produsă de epocă, de mentalitățile generale mai degrabă, decât de sistem sau 
de funcțiile sale de autoreglare este subiectul vizual (comentarea unei imagini, subiectul al III-lea) de 
la Olimpiada de Lectură (OLAV), singurul subiect de acest fel ce ar trebui să răspundă mai multor 
competențe din programele școlare (nivel liceal). Dar nu complet, pentru că imaginea vizează realități 
ale procesului de comunicare, ale universului contemporan (reclame, afișe, meme-uri…), nu realități 
artistice propriu-zise.

Programa școlară actuală, trădată în multe rânduri de manualele ei din care am luat unele dintre 
exemplele de mai sus, propune lecții speciale despre relațiile dintre vizual și textual, începând din 
ciclul inferior al liceului: sunt lecții despre muzică și literatură, despre desen, film – și literatură, ce 
nu fac decât să izoleze o trăsătură intrinsecă a literaturii, cea multidisciplinară – dacă e să folosim un 
termen de tip administrativ; literatura și desenul, literatura și imaginea există, explicit, doar într-o 
anumită parte a clasei a IX-a.

În fine, unul dintre locurile unde se poate echilibra într-un mod corect dimensiunea vizuală, 
ilustrativă a literaturii (înțelegând prin aceasta intradeterminările text-imagine, exemplificate nu doar 
de concepte precum cel de pictopoezie sau de texte literare ilustrate în mod programatic, precum 
experimentul proză-ilustrație Vinea / Maxy, ci și de poezii, cum ar fi volumul de Amintiri Dimov-Mircea 
Ivănescu-Florin Pucă, poeme de Foarță, poate cel mai evident continuator al pictopoeziei) – dar și alte 
dimensiuni sau interferențe – este cursul de tip „curriculum la decizia școlii” (CDS). 

Trăsăturile romantismului pot fi exemplificate, într-un astfel de curs, în film și pictură, având în 
centru personajul lui Faust (versiunea Goethe, text de studiat), prin adaptări de Murnau (1926) și 
Svankmajer (1996), cu discuții despre reprezentări ale unei teme și ale unui personaj în cele din urmă 
central-european, de-a lungul unei perioade semnificative.

Trecând peste o practică obișnuită a încadrărilor, potrivită căreia aceste ore nu sunt o „garanție” 
pentru realizarea normei, fiind percepute ca un fel de succedaneu de vulgata cancelariei, acest tip 
de cursuri (1 oră/săptămână) reprezintă o foarte bună ocazie atât pentru completarea programei 
(pentru că textul amintit e încadrat de programa școlară la Iluminism, iar unele manuale nici măcar 
nu îl amintesc), cât și pentru metode și abordări pe care orele de literatură română nu le permit 
întotdeauna.
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Și la cursurile de literatură universală, și la cele din CDS, dimensiunea vizuală a artei (a literaturii) 
nu reprezintă neapărat un scop în sine, ea putând fi încadrată în alte tipuri de abordări ale unei 
problematici literare, ale unui curent.

Secolul națiunilor sau perioade ample ale literaturii, precum literatura antică, permit astfel tratarea 
diferitelor tipuri de romantism (de literatură antică) într-un proiect pe grupe, unde fiecare elev are 
anumite sarcini: dimensiunea vizuală, cea auditivă (muzicală) a curentului – unde este posibil, dar 
și abordări „clasice”, de tip biografic sau istoric, cu o evaluare asemănătoare studiilor de caz de la 
română, din ciclul superior.

Pe de altă parte, a face abstracție de această dimensiune vizuală, cel puțin la studiul de caz „Fronda 
în literatură” sau „Postmodernismul”, este de-a dreptul imposibil, din moment ce epocile respective 
au gândit astfel literatura, în ansamblul celorlalte arte, teoretizând „obiectul artistic”, „arta sinteză”, 
suprapunerile, „dezmembrarea” granițelor, indeterminarea sau, după Ihab Hassan, „indetermanența”.

Este evident că o asemenea schimbare de interpretare, în ciuda retardatărilor instituționale 
(programele școlare, trunchiul comun, manualele, în vigoare de foarte mult timp – arătând o profundă 
deconectare de la realitățile prezentului, chiar și de la realități lingvistice) nu mai poate întârzia, epoca 
sau mentalitățile contemporane punând o anumită presiune pe factorul general-administrativ.

Note
1 Exemplele date aici sunt extrase din mai multe manuale de limba și literatura română (trei edituri, 5 ani de 
studiu, ediții diferite) și de literatură universală (două edituri, 2 ani de studiu, o singură ediție), de la nivel 
gimnazial și liceal.
2 Pe acest panou, un cod QR egal o carte, în speță un desen egal o carte.
3 O perioadă atât de mare precum cea absentă din programele și manualele noastre a înregistrat schimbări și la 
nivelul limbii; exemplul cel mai evident și poate mai sensibil – argoul, ce a rămas prezentat la nivelul de acum 
20-30 de ani (în cel mai bun caz), dar se pot da și alte exemple, cum ar fi anglicismele sau, la nivel fonetic, 
transcrierile diacriticelor (tz pentru ț, sh pentru ș) ori, pentru a particulariza, excesul descriptiv al unei „scrisori 
electronice” din unele manuale, într-o lume care se exprimă actualmente prin multe alte modalități.

Abstract. A Picture is Worth a Thousand Words. About the Visual Size of Literature at School. The text focuses on the curriculum 
and the manuals from the visual side of the literature, defining two important views, a pre-visual one, characterized by the absence of the 
images, and a visual, contemporary one. Key-words: Romanian language and literature, world literature, optional extracurricular classes, 
textual imaginary 

Dan Gulea este profesor la 
Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Ploiești.

Seminar 

De reperat bine imaginarurile limbajului, așadar: cuvântul ca unitate singulară, monadă 
magică; vorbirea ca instrument sau expresie a gândirii, scriitura ca transliterare a vorbirii; 
fraza ca măsură logică, închisă; însăși carența sau refuzul limbajului ca forță primară, 
spontană, pragmatică. Toate aceste artefacte sunt luate în sarcină de imaginarul științei 
(știința ca imaginar); lingvistica enunță fără îndoială adevărul asupra limbajului, dar 
numai într-o privință.
Textul este limbajul însuși fără imaginarul său, este ceea ce lipsește științei limbajului 
pentru ca să fie manifestată importanța sa generală (și nu particularitatea sa tehnocratică). 
Tot ceea ce este abia tolerat sau refuzat hotărât de lingvistică (luată ca știință canonică, 
pozitivă), semnificanța, desfătarea, tocmai în aceasta se află ceea ce retrage textul din 
imaginarurile limbajului. (Roland Barthes, Plăcerea textului, 1974)
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TEXTE „DE MANUAL”. TEXTE ÎN MANUALE
Înțelegem prin „texte de manual” textele reprezentative, esențiale, textele-reper prin care se pune în 
practică o programă școlară și al căror studiu contribuie în mod fundamental la educația literară, 
culturală, intelectuală etc. a elevilor. Cărțile școlare conțin, prin excelență, asemenea tipuri de 
texte. În manuale apar însă și alte tipuri de texte, având alte funcții didactice. Ancheta urmărește 
modul în care profesorii de română înțeleg astăzi specificul celor două tipuri de texte și raportul 
dintre ele.

1. Ce criterii credeți că ar trebui să îndeplinească textele „de manual”?
2. Pe lângă textele consacrate, purtând semnătura unor autori canonici, ce alte texte „de 

manual ” cunoașteți? Vă rugăm să indicați clasa pentru care sunt potrivite.
3. Care considerați că sunt criteriile pentru care optează autorii de manuale?
4. Cum vă selectați dvs textele? Adăugați altele față de cele din manuale? Lucrați cu grupaje 

de texte sau cu texte unice? Asociați textul literar cu cel nonliterar? Etc.
5. Utilizați manuale digitale? Cum modifică acestea raportarea profesorului/ elevului la 

text? Care e câștigul? Care pierderile?
6. Utilizaţi auxiliare didactice? Ce oferă acestea în plus faţă de manual?

Monica Columban, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca
1. Fac precizarea că punctul meu de vedere vizează exclusiv ciclul liceal. Pentru a răspunde la 

întrebarea Ce criterii credeți că ar trebui să îndeplinească textele „de manual”?, ar trebui să-mi clarific 
înainte de toate așteptările față de manual. Pornind de la premisa că manualul respectă o programă, nu 
voi extinde discuția în această direcție. Cred, însă, că dezbaterea despre textele „de manual” trebuie să 
înglobeze o discuție mult mai amplă, referitoare la modul în care operăm cu textul respectiv. Așadar, 
criteriile mele pentru textele „de manual” sunt:

a. să fie selectate astfel încât să perpetueze o tradiție culturală instituită prin intermediul literaturii;
Detaliere: De-a lungul ultimilor ani, am constatat că a intervenit o falie între referințele culturale ale 

generațiilor, explicabilă și acceptabilă doar parțial. Când, la finalul celor doisprezece ani de școală, un elev 
nu este capabil să identifice referința la spațiul mioritic, la vocea care rostește De ești tu acela, nu-ți sunt 
mamă eu, la opera din care se citează Proști, dar mulți sau Sunt greu bătrânii de pornit... sau Dă, Doamne, 
pe lume o ploaie cu spume... sau Cum nu vii tu, Țepeș doamne..., atunci înseamnă că s-a întrerupt un dialog 
al generațiilor. De aceea cred că manualul ar trebui să ofere suportul acestui tip de cunoștințe, fără a 
presupune obligatoriu studiul exhaustiv al unor opere. Textul de manual ar putea fi, deci, transmițătorul 
unui lexic cultural comun pentru dialogul generațiilor în spiritul unor repere literare comune. 

b. (în cazul prozei narative) să ofere o selecție de secvențe textuale necesare interpretării de text, nu 
refacerii subiectului operei literare;

c. să permită relaționări cu texte similare din literatura română și universală.
2. Cred că fiecare profesor are propria listă cu texte „de manual”, în funcție de orientarea sa culturală, 

de gustul lecturii, de specificul claselor la care predă etc. Nu am argumente suficient de solide pentru 
a oferi o listă cu astfel de texte, dar cred cu tărie că există scriitori din opera cărora este obligatoriu să 
fie selectate texte pentru ca studiul literaturii române să-și atingă scopul: Hortensia Papadat-Bengescu, 
Cezar Petrescu, Max Blecher, Anton Holban, Mihail Sebastian, Sorin Titel, Augustin Buzura, Nicolae 
Breban, Al. Ivasiuc, Constantin Țoiu etc.

Precizare: Nu am în vedere studiul detaliat al unor texte/ fragmente de texte, ci efectiv oportunitatea 
de a afla despre existența acestor scriitori, pe care manualul ar trebui să o ofere. Consider, totodată, că 
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studiul autorilor canonici ar trebui deschis spre ansamblul operei, nu redus la o creație reprezentativă, 
„epuizată” prin interpretare. De exemplu, perspectiva elevilor asupra operei lui Liviu Rebreanu 
s-ar nuanța dacă manualul ar oferi, pe lângă romanul Ion, fragmente pentru studiu din Pădurea 
spânzuraților, Adam și Eva, Ciuleandra. 

3. Criteriile (stipulate în regulamente) exercită asupra autorilor de manuale presiuni justificate de 
adecvarea la programă, dar și presiuni – să le spunem așa – „ale pieței”: obișnuința profesorilor cu 
anumite texte, cutuma evaluărilor la examenul de bacalaureat etc.

4. Având în vedere natura deschisă a întrebării, voi răspunde cu exemple din experiența mea 
didactică, modelată (și) de specificul/ calitatea claselor la care predau.

a. Îmi selectez textele după numeroase criterii: relevanța pentru o anumită temă, ineditul 
perspectivei, prezența în canonul cultural universal, valoarea estetică, atractivitatea pentru publicul 
cititor, capacitatea de a genera dezbateri etc.

b. Adaug numeroase texte față de cele din manual, pe care le folosesc uneori mai ales pentru indicarea 
unei sarcini de lucru precise. În general, propun grupaje de texte/ fragmente de texte, care răspund 
diverselor obiective pe care mi le propun: extindere tematică, lărgirea orizontului cultural, explorarea 
diverselor tipuri de text nonliterar etc. Voi da un exemplu pe care îl consider relevant: Camil Petrescu, 
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Studiul textului romanului este însoțit de fragmente 
de text din Pădurea spânzuraților, de Liviu Rebreanu, Întunecare, de Cezar Petrescu și Nimic nou pe 
frontul de vest, de Erich Maria Remarque [reflectarea Primului Război Mondial în literatura română 
și europeană]; fragmente de text teoretic: Noua structură și opera lui Marcel Proust; fragmente de text 
critic: Maria Vodă Căpușan, Marian Popa; cronică de film și cronică de teatru la ecranizarea, respectiv la 
punerea în scenă a romanului [evident, numai dacă elevii au văzut filmul și piesa de teatru]; vom exersa 
redactarea de cronică, respectiv formularea de opinie pe baza cronicilor apărute în diverse publicații. 

5. Nu utilizez manual digital. 
6. Apelez rar la auxiliar didactic, pentru că mi-am construit în timp propriul auxiliar. Totuși, dacă 

oferta de texte sau de abordare este excepțională pe anumite secvențe, nu ezit să o folosesc. 

Corina Dindelegan, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, Cluj
1. Să fie frumoase și utile. (Nimic nou!)
2. De exemplu, descrierile lui Ionel Pop, atât cele non-literare, de documentare despre viaţa 

animalelor, cât și cele cu mare valoare expresivă (ex.: Pași prin lumea păsărilor).
3. Criteriul coerenţei ideii pe care vor să o contureze prin manualul realizat (de exemplu, ideea de 

multiculturalitate în manualele de a V-a din 2018).
4. Selectez textele în funcţie de vârsta, temperamentul elevilor și viteza de lucru a acestora. Aleg 

cărţi pe baza cărora pot discuta, prin care îi pot învăţa să citească printre rânduri, pe care le pot folosi 
pentru a studia anumite specii literare și care îi fac curioși sau îi farmecă. Folosesc și toate textele din 
manual. Chiar dacă nu îmi plac.

5. Arareori. Am folosit cărţile digitale Fram – un proiect Deveomedia – care sunt foarte utile 
pentru predarea despărţirii în silabe a cuvintelor, au ilustraţii și desene animate frumoase, care pot face 
copilul să lucreze cu plăcere, fără să-și dea seama că fac efort suplimentar.

6. Uneori utilizez. Am folosit auxiliarul la care am lucrat cu colegele mele din Cluj, coordonat 
de Cristina Popescu, În vacanţă...cu alte cuvinte, apărut la Editura Paralela 45, care este construit ca 
un fragment de roman foileton, interactiv, cu multe trimiteri culturale. Desigur, utilizez și materiale 
din alte auxiliare ca să le testez eficienţa, dar rareori aleg un auxiliar pe care să îl impun copiilor pe 
durata unui an între pentru că, să fiu sinceră, mă plictisesc de lucrurile care impun rutină și conduc 
spre omogenizarea grupului. O fac doar când nu am încotro – de exemplu, când pregătesc evaluarea 
pentru cls. a VI-a. Examenul este relativ de dată recentă, deci manualele publicate cu cca 8-10 ani în 
urmă nu conţin itemi și teste cu structura examenului.

Sofia Dobra, Școala 131, București
1. Textele de manual sunt, din perspectivă tradiţională, exemplare din punct de vedere estetic. 

Reprezintă un canon și includerea unui scriitor într-un manual înseamnă recunoașterea valorii. Astăzi, 
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într-o adevărată criză a lecturii, se pune din ce în ce mai mult problema atractivităţii textelor de 
manual din punctul de vedere al vârstei și al intereselor tinerilor. Spre surprinderea mea, am constatat 
că poate fi stârnită curiozitatea elevilor și de texte clasicizate, citite dintr-o perspectivă actuală. Cred 
că literatura contemporană trebuie folosită în manuale mai ales la vârstele mai mici, fiindcă nu pune 
bariere de înţelegere a unor realităţi trecute sau nu ridică probleme de limbaj arhaic. Ceea ce ar trebui 
făcut însă, mai ales la liceu, este o selecţie valorică din punct de vedere estetic.

2. Mircea Cărtărescu, Florin scrie un roman, text scris special pentru manualul de clasa a VII-a, 
Editura Humanitas, dar și Gemenii pentru primele clase de liceu, Ioana Pârvulescu, Inocenţii pentru 
gimnaziu, Simona Popescu, Exuvii, în funcţie de fragment, gimnaziu și liceu, Filip Florian, Matei 
Florian, Băiuţeii, primele clase de liceu.

3. Primul criteriu este cel tematic, fiindcă un text trebuie să slujească obiectivului didactic. Al 
doilea criteriu este cel privitor vârsta celor cărora li se adresează manualul, al treilea criteriu este cel 
valoric. De fapt, autorii de manuale ar trebui să respecte toate aceste trei criterii în același timp, fiindcă 
altfel riscă să nu aibă rezultatele scontate.

4. Pentru manual am selectat totdeauna textele după criteriile arătate mai sus. De regulă se adaugă 
textele din caietul elevului care completează manualul. Am asociat de multe ori textele literare cu 
textele nonliterare, folosind în funcţie de programă și de necesităţi texte integrale sau fragmentare. La 
ultimul manual, cel pentru clasa a V-a, am folosit și grupaje de texte pentru o anumită temă.

5. Da, sunt utile pentru ceea ce aduce în plus digitalul, dar nu schimbă raportul elevului cu textul. 
Lectura se face, de obicei, pe hârtie și individual. Nu se poate citi varianta PDF. Sunt interesante 
exerciţiile interactive, dar nu prea beneficiem concret de instrumentele necesare pentru folosirea la 
oră, așa că rămâne să facă aceste exerciţii elevii acasă. Câștigurile nu sunt majore din cauza condiţiilor 
concrete din învăţământ, iar pierderile constau în costurile foarte ridicate, plătite din buzunarul 
tuturor, într-un sistem de învăţământ care ar trebui să aibă alte priorităţi.

6. Auxiliarele sunt foarte utile pentru economia de timp. Se pot efectua mai multe exerciţii și elevii 
sunt încântaţi că la tema pentru acasă nu trebuie să mai copieze inutil cerinţele exerciţiilor.

Vasile Feurdean, Liceul „Pavel Dan”, Câmpia Turzii
1. În viziunea mea, studiul literaturii are un impact colosal în dezvoltarea personalității autonome, 

în cultivarea imaginației și a gândirii, a orizontului intelectual și cultural al elevilor, în formarea 
concepţiei despre lume și viaţă, întrucât textul literar reprezintă, înainte de toate și rămâne, în cele 
din urmă, „locul de manifestare plenară” a tuturor posibilităţilor limbajului ca atare – așa cum afirma 
regretatul lingvist Eugeniu Coșeriu, i.e. spațiul privilegiat de emergență a sensul poetic-cultural, de 
realizare exponențială a funcției poetice. De aceea textele integrate în manualele școlare ar trebui să 
satisfacă mai multe exigențe și să fie selectate potrivit următoarelor criterii:

- criteriul reprezentativității care promovează textele-etalon, textele emblematice pentru un anumit 
autor, un anumit curent/orientare literară, un anumit gen literar sau o anumită specie literară etc.;

- criteriul valorii estetice;
- criteriul încadrării într-o epocă/ orientare literară/ formulă estetică;
- criteriul adecvării la profilul lectorului contemporan (particularități de vârstă, psiho-afective, 

intelective etc.);
- criteriul accesibilității în raport cu nivelul dezvoltării intelectuale și cu gradul de cultură generală 

a elevilor;
- criteriul diversității (varietății) autorilor selectați;
- criteriul cantitativ care are în vedere volumul de lecturi propuse pe parcursul întregului an școlar 

în raport cu timpul disponibil.
- criteriul concordanței cu programa școlară;
Înțeleg, pe de altă parte, tendința autorilor de manuale și a forurilor științifice de a conferi textului 

nonliterar un spațiu mai vast în cuprinsul manualului școlar, tendință corelată cu mutațiile valorice 
și cu schimbările de paradigme culturale ale societății contemporane, cu noul „spirit al veacului”, iar 
această miză mi se pare cu atât mai importantă cu cât provocările societății post-postmoderne sunt 



PERSPECTIVE

112 ANCHETA
tot mai mari, iar nevoia formării conștiinței propriei identități culturale și a promovării valorilor 
autohtone în spațiul fundamental deschis al diversității culturale europene, imperioasă. Complexitatea 
studiului limbii și literaturii române în școală reclamă, inevitabil, și acest aspect.

2. Pe lângă textele consacrate, aparținând autorilor canonici, incluse în manuale, autorii manualelor 
școlare ar putea să readucă în atenția elevilor și a cadrelor didactice scriitori de mare valoare (chiar dacă 
necanonici!) sau personalități ale culturii române care, datorită contextului istoric, politic și ideologic sau 
din varii motive, au fost marginalizați ori neincluși în manualele școlare și care, din păcate, astăzi sunt 
priviți cu reticență atât de elevii dornici să asimileze exclusiv operele conținute în programa de bacalaureat, 
cât și de unii profesori care aplică, cu precădere, principiul utilității în studiul acestei discipline. Aș putea 
recomanda, în acest sens, pentru clasa a IX-a, fragmente din Jurnalul Ioanei Em. Petrescu, Jurnalul și 
nuvelistica (Pedagogul, Intelectualii, Corigențe, Vedenii din copilărie) lui Pavel Dan, povestirile (Chef la 
mănăstire, Ciorbă de bolovan, Pescarul Amin etc.) lui Vasile Voiculescu, Poeziile (baladele) și/sau piesa 
de teatru Dona Juana aparținând lui Radu Stanca sau fragmente din romanele Florinei Ilis – Chemarea 
lui Matei, Viețile paralele, Cruciada copiilor. La nivelul clasei a X-a, aș opta pentru scriitori precum Gala 
Galaction și Ion Agârbiceanu, cu nuvelistica lor; Max Blecher, cu unul dintre romanele sale (Întâmplări 
în irealitatea imediată, Inimi cicatrizate etc.); Anton Holban cu O moarte care nu dovedește nimic, Ioana 
sau Jocurile Daniei, Zaharia Stancu cu romanele sale de tinerețe, cu Povestirile de dragoste. Groapa. 
Lupoaica. Constandina. Uruma. Liliacul. Ce mult te-am iubit etc. Sugestiile privitoare la clasa a XI-a îi au 
în vedere pe următorii autori: Mircea Eliade – Noaptea de sânziene, Panait Istrati – Chira Chiralina sau 
Petru Dumitriu – Cronică de familie etc. Pentru clasa a XII-a consider că ar fi reprezentativi următorii 
autori: Ștefan Baciu – Poemele poetului tânăr, Poemele poetului pribeag, Poemele poetului singur, Poeme de 
dragoste, Paul Celan – Mac și memorie, Virgil Ierunca – Poeme de exil, Anatol E. Baconsky cu antologia de 
povestiri Echinoxul nebunilor și alte povestiri sau cu volumele de versuri Dincolo de iarnă, Fiul risipitor sau 
Cadavre în vid, Ion Mureșan – Cartea de iarnă, Poemul care nu poate fi înțeles, Cartea alcool. O categorie 
aparte de texte – care ar putea fi integrate în manualele de clasa a XI-a și/sau a XII-a, fiind relevante 
prin valoarea lor documentară sau prin actualitatea informațiilor pe care le aduc în atenția lectorilor – o 
constituie textele din literatura de frontieră, textele jurnalistice, științifice (memorii, jurnale, amintiri, scrisori 
literare, dialoguri, editoriale, articole de revistă cu tematică culturală sau socială, interviuri cu personalități 
remarcabile etc.), dintre care aș putea aminti: Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu - Dialoguri de duminică, 
Mircea Eliade – Memorii, Emil Cioran – Schimbarea la față a României, articole din publicistica sau 
dialogurile lui Petre Țuțea – Între Dumnezeu și neamul meu, Ultimele dialoguri cu Petre Țuțea, Marin 
Preda – Jurnal intim, Regina Maria a României – Povestea vieții mele, Neagu Djuvara – O scurtă istorie 
a românilor povestită celor tineri, Cum s-a născut poporul român, Lucian Boia – Istorie și mit în conștiința 
românească, Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr și ficțiune, România, țară de frontieră a Europei, Octavian 
Paler – Mitologii subiective, Scrisori imaginare, Caminante, Polemici cordiale, Aventuri solitare, Lucian 
Blaga – Luntrea lui Caron, Romulus Vulcănescu – Mitologie română, Marcel Olinescu – Mitologie 
românească etc. Fragmente din aceste tipuri de texte au început deja să pătrundă în unele manuale și, 
mai ales, în auxiliarele școlare, dar integrarea unui număr mai mare de texte din categoria celor amintite 
mai sus ar aduce un spor veritabil în aprofundarea unor probleme legate de studiul literaturii române.

3. După cunoștința mea, criteriile reglementate prin lege care primează în selectarea textelor din 
manualele școlare sunt: criteriul valoric-estetic, criteriul formativ, criteriul adecvării la vârstă și acela al 
accesibilității. Este posibil ca autorii de manuale să aibă în vedere și criteriul atractivității și al varietății, 
astfel încât textele literare supuse studiului să stârnească mai mult interesul elevilor, să captiveze și să 
acopere o plajă cât mai largă din tipurile de texte existente. Implicite sunt, în opinia mea, criteriul 
respectării programei școlare pentru un anumit nivel de studiu și copyright-ul.

4. Îmi selectez textele în funcție de manualul utilizat la clasă și de auxiliarul propus elevilor. De multe 
ori, adaug unele texte, includ texte suplimentare cu caracter ilustrativ – în special în cazul textelor poetice, 
pentru a contribui la o mai bună cunoaștere și înțelegere a universului poetic al autorului respectiv. Lucrez 
cu grupaje de texte în situații punctuale ale predării, de exemplu în cazul etapei introductive în opera 
unui autor sau atunci când urmăresc circumscrierea unei viziuni comparative cu privire la tratarea diferită 
a unor teme literare din punctul de vedere al concepțiilor și al atitudinilor exprimate, al modalităților 
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de creație și de expresie și al emoțiilor estetice pe care textele le provoacă cititorilor. Datorită timpului 
limitat, în cazul prozelor integrale de mare întindere, studiul se axează pe textele unice, nelipsind însă 
trimiterile la texte din aceeași categorie, aparținând aceluiași autor sau autorilor din literarura română și/ 
sau universală, în scopul încadrării într-o orientare literară sau al ilustrării temei, tipologiei personajului 
etc. De asemenea, le propun elevilor frecvent discuții și dezbateri care să le ofere o deschidere către alte 
teme de reflecție și să-i motiveze să relaționeze operele studiate cu alte tipuri de texte.

5. Nu am avut încă ocazia să utilizez manualele digitale, deoarece nu predau la clasa a V-a. Consider 
totuși că utilizarea manualului digital reprezintă o alternativă revoluționară la modalitatea clasică 
de predare care modifică substanțial raportarea profesorului și a elevului la textele studiate în mai 
multe sensuri. Avantajele utilizării manualului digital constau în: adecvarea modalităților de predare-
învățare-evaluare la realitatea societății contemporane, dominate de tehnologia informațională și de o 
cultură mass-media care tinde să substituie cultura cărții în viziune clasică; internalizarea conținutului 
transmis prin integrarea unor sisteme semiotice multiple: cod iconic, cod simbolic/lingvistic, vizual, 
audio, gestual etc. care generează semnificații complexe; gradul ridicat de interactivitate a manualului 
digital cu elevul care are consecințe directe asupra dezvoltării creativității și originalității acestuia; 
atractivitatea mai mare a conținuturilor studiate datorită digitalizării informației; facilitarea accesului la 
informația propusă spre studiu; rapiditatea și eficiența cu care pot fi accesate informațiile; posibilitatea 
revizuirii mai rapide și mai puțin costisitoare a informațiilor din manualul digital în raport cu modul 
în care se desfășoară acest demers în cazul manualului fizic.

Printre dezavantajele utilizării manualelor digitale se poate menționa, înainte de toate, privarea 
elevului de intimitatea cu cartea înțeleasă în spiritul tradiției. Un alt dezavantaj are în vedere faptul că ele 
reprezintă un adevărat pericol pentru sănătatea generațiilor viitoare, efectele nocive ale acestora fiind încă 
imposibil de estimat. De asemenea, un aspect negativ care poate fi semnalat aici este acela că manualele 
digitale introduc discriminarea în mediul educațional, deoarece tehnologia necesară utilizării lor implică 
costuri relativ mari, fiind imposibil de achiziționat de către anumite instituții sau persoane private.

6. Utilizez frecvent auxiliarele didactice la clasă, deoarece ele constituie instrumente didactice 
fundamentale în vederea dezvoltării competențelor elevilor noștri, destinate unei formări și unei educații 
de calitate. Piața românească de carte școlară este extrem de bogată, fapt care a făcut posibilă și apariția 
unor auxiliare didactice de calitate, printre care se numără cele elaborate de instituții și societăți științifice 
recunoscute la nivel național, publicate de edituri de prestigiu, cum ar fi Art, Paralela 45, Delfin etc. 
Pe de o parte, auxiliarele didactice ofertează elevilor o varietate mai mare de texte literare și nonliterare 
de largă deschidere și circulație culturală, o paletă nuanțată de situații de învățare/ scenarii didactice și 
diferite modalități de evaluare. Pe de altă parte, printre beneficiile utilizării auxiliarelor didactice la clasă 
aș putea menționa abordarea și contextualizarea flexibilă a informației culturale pe care elevul trebuie, 
inițial, să o achiziționeze, iar ulterior să o utilizeze în receptarea și în producerea mesajelor în diferite 
situații de comunicare, în argumetarea propriilor opțiuni și în formularea unor poziții complexe cu 
privire la realitate și la viață. Dincolo de a se constitui într-un instrument de lucru eficient și viabil în 
vederea aplicării conținuturilor programelor școlare de limba și literatura română, auxiliarele didactice 
contribuie, în mare măsură, la formarea și dezvoltarea abilităților de comprehensiune și de interpretare 
a textului literar/nonliterar. Aportul esențial al acestora rezidă în orientarea studiului limbii și literaturii 
române înspre formarea unei gândiri autonome, reflexive, critice, a unor largi reprezentări culturale 
și interculturale care modelează gustul estetic și întreaga personalitate a elevilor, prin accentul pus pe 
procesul de reflecție cu privire la universul textual supus observației, analizei și interpretării și pe corelarea 
acestuia cu patrimoniul cultural universal, dar și cu realitatea contemporană.

Irina-Roxana Georgescu, Colegiul Naţional „Sf. Sava”, București 
1. Consider că textele „de manual” trebuie să fie, în primul rând, adecvate la programele școlare în 

vigoare, surprinzând, totodată, valori ale lumii contemporane. În al doilea rând, alegerea textelor „de 
manual” trebuie să fie influenţată de adecvarea nu doar la dimensiunea socio-culturală, ci și istorică. 
Să reliefeze, deci, viaţa; să abordeze teme care să îi preocupe pe elevi, să-i facă să reflecteze, să le solicite 
imaginaţia și raportarea socio-lingvistică. 
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Adresându-le elevilor mei întrebarea „ce texte își doresc în manuale?”, am primit răspunsuri care 

confirmă necesitatea racordării la universul lor de cunoaștere. Redau aici câteva dintre ele.
Textele din manuale ar trebui să fie accesibile tuturor – nici prea grele, nici prea ușoare. De asemenea, 

cred că tuturor le-ar plăcea ca în manuale să găsească mai mulți autori contemporani și să se discute 
despre teme de actualitate. 

Texte de: Mircea Cărtărescu, Marjane Satraphi (Persepolis), Salman Rushdie, Stephen King (Mara, 
clasa a IX-a)

Cred că textele „de manual” ar trebui sa fie reprezentative pentru genul/specia/curentul literar din 
care fac parte, deoarece noi le folosim ca texte suport. Prin asta mă refer la faptul că ar trebui să faciliteze 
studiul capitolelor respective, cu cât mai pragmatică este alegerea lor, cu atât mai bine. Totuși, sunt un 
mare fan al textelor auxiliare, ele ne ajută să aprofundăm, să vedem dincolo de simplele caracteristici 
„ca la carte” și, sincer, sunt mult mai plăcut de citit.

Texte de: Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Mircea Eliade, Nichita Stănescu (Ioana, clasa a IX-a)

Desigur, titlurile care alcătuiesc bibliografia obligatorie pentru examenul de bacalaureat trebuie incluse 
în orice manual de limba și literatura română. Pe lângă asemenea texte, cred că ar fi o idee bună să existe: 
o secţiune cu aprecieri critice semnificative legate de fiecare operă studiată, aprecieri care ar putea alcătui 
subiectul unui exerciţiu de comentare scrisă sau orală; subiecte sugestive de discuţie care urmează a fi 
dezbătute în clasă, pentru perfecţionarea abilităţilor lingvistice orale ale elevilor. Aceste subiecte ar putea 
fi legate de literatură, geografie, istorie, probleme ale societăţii actuale, dar și de știinţe (în special pentru 
profilul real); texte funcţionale (scrisori de intentie, scrisori de recomandare etc.) utile pentru admiterea 
la facultate, angajare etc.; texte scrise de autori contemporani, care abordează aspecte legate de perioada 
actuală; interviuri ale unor personalităţi ale literaturii contemporane realizate de elevi; articole referitoare 
la legătura dintre operele de artă și literatură (mai precis, interpretări ale unor opere de artă, cum ar fi 
studiul Nu vedeţi nimic al lui Daniel Arasse sau eseurile ample ale lui Victor Ieronim-Stoichiţă etc.). 

Cred că este important ca, pe lângă autorii deja prezenţi în manuale, să existe și autori 
contemporani, mai puţin cunoscuţi. Prezenţa unor fragmente din textele unor astfel de scriitor 
poate stârni, prin suflul nou pe care l-ar aduce, curiozitatea elevilor și dorinţa de lectură. 
Mie îmi plac în mod special cele care se bazează pe lucruri reale, pe experienţe de viaţă.  
Mie mi-ar plăcea să studiem nu doar poezia lui Mircea Cărtărescu, ci și proza lui, dar și eseurile lui 
Andrei Pleșu. (Matei, clasa a XI-a)

Consider că, mai presus de toate, textele de manual ar trebui să fie prezentate într-o manieră accesibilă și 
care să stimuleze interesul elevilor. Cred că includerea unor elemente relevante pentru liceeni este elementul 
esenţial, întrucat fiecare caută elemente cu care să se identifice în momentul lecturii, care să îi atragă 
atenţia. Ce înseamnă acest lucru? Introducerea unor referinţe la lumea actuală, o posibilă balanţă între un 
„status quo” ușor de înţeles și ceea ce este reflectat de text, pornind de la ideologii, curente și epoci literare, 
referinţe alternative la opere reprezentative din alte domenii contemporane, cum se reflectă influenţa unor 
teme literare în literatură, artă, muzică etc. Eu aș vrea să găsesc în manual și texte de Max Blecher, Eugène 
Ionesco (teatru, dar și proză, în special, o lectură dragă mie: Însinguratul), Tatiana Ţîbuleac (Vara în 
care mama a avut ochii verzi), Mircea Cărtărescu (poezie), mai mulţi poeţi contemporani (spre exemplu, 
Svetlana Cîrstean), Simona Popescu. Și clar, mai multă literatură feminină. (Elena, clasa a XI-a)

Cred că ar trebui ca manualele să cuprindă atât texte literare ale autorilor clasici, care intră în 
materia de bacalaureat, dar și texte de actualitate, ale scriitorilor români contemporani – precum cele 
premiate de revista Observator cultural. De asemenea, cred că ar fi o idee să apară și extrase ale unor 
cărţi semnate de tineri care au ceva de transmis generaţiei noastre (de exemplu, pagini din biografia lui 
Tudor Chirilă). O altă idee ar fi includerea unor interviuri cu persoane relevante pentru viaţa culturală 
românești, dar și secvenţe din biografii și autobiografii – cred că ne-ar stârni interesul. (Andrada)


