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Abstract 

Reading is knowledge. Reading also is a factor that contours the cultural portrait of people. 

When reading, one can approach nature, sometimes an incomprehensible nature for the human 

being.  

The assimilation process of the reading text is based on the memorization of information or 

on the transfer of spirit, thought, and aesthetic emotion. 

The researchers can assert that reading, present both in the life of readers and writers, has 

a beneficial influence, especially when it comes to fundamental books. 

 

Résumé 

La lecture représente la connaissance. La lecture contribue également à définir le portrait 

culturel des personnes. En lisant, nous avons l’occasion de nous rapprocher de la nature, ce que 

nous ne comprenons souvent pas. 

Le processus d’assimilation du texte lu est basé sur la mémorisation de la matière ou sur le 

transfert de l’esprit, de la pensée et de l’émotion esthétique. 

On peut dire que la lecture, tant dans la vie des lecteurs que des écrivains, a une influence 

bénéfique, notamment en ce qui concerne les livres essentiels. 
 

Rezumat 

Lectura reprezintă cunoaștere. De asemenea, lectura contribuie permanent la definirea 

portretului cultural al oamenilor. Prin lectură dispunem de posibilitatea de a ne apropia concret de 

natură, pe care adesea n-o prea înţelegem. 

Procesul de asimilare a textului lecturat se bazează pe memorizarea materiei sau pe 

transferul de spirit, de gândire şi de emoţie estetică. 

Se poate spune faptul că lectura, atât în viaţa cititorilor, cât şi în cea a scriitorilor, are o 

influenţă benefică, mai ales când este vorba de cărţi esenţiale. 
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Motto:  

„Cel ce citeşte, trăieşte mii de vieţi înainte să moară, iar cel ce nu citeşte, trăieşte doar una.” 

                 George Martin 

 

 

Pentru fiecare dintre noi, a citi are o cu totul altă semnificaţie, în funcţie de câţiva factori 

reprezentativi ai existenţei, dar şi ai personalităţii. Sunt o mulţime de motive pentru care citim. Din 

perspectiva mea, a citi este sinonim cu a avea acces la cultură, a descoperi lumea, a cunoaşte noi 

orizonturi. Cititul ar trebui să fie una dintre cele mai răspândite pasiuni a oamenilor, în orice etapă a 

vieţii. 

Lectura este unul din mijloacele esenţiale ale creşterii spirituale a omului. Variile opinii în 

ceea ce priveşte lectura sunt axate pe următoarele principii şi norme generale: selectivitatea, lectura 

la timpul potrivit, asimilarea cărţilor citite, capacitatea de discernere a valorilor, verificarea lecturii. 

„E vorba, înainte de toate, de a nu citi cărţile proaste sau mediocre, şi de a nu citi pe cele bune la 

timp nepotrivit. Oamenii care n-au descoperit voluptatea recitirii [...] nu pot spune că ştiu ce 

înseamnă propriu-zis arta lecturii.” (ELIADE, 2001, p. 151) 

Procesul de asimilare a textului lecturat se bazează pe memorizarea materiei sau pe 

transferul de spirit, de gândire şi de emoţie estetică: „Marea problemă a lecturii rămâne, fireşte, 

asimilarea cărţilor citite. Sunt oameni care, citind, asimilează atât de personal substanţa cărţii încât 

nu o mai memorează. [...] Îşi amintesc de o carte ca de o melodie; păstrează numai starea 

sufletească provocată sau precipitată de lectură. Alţi oameni citesc şi reţin; nu e vorba de memoria 

lor, ci de bucuria pe care a descoperit-o în materia cărţilor citite. [...] Şi sunt alţi cititori care cunosc 

mai puţin o carte, şi care totuşi pot spune lucruri admirabile despre această carte.” (Ibidem, p. 152-

153) 

Se poate spune că există şi din acei cititori care „uită cărţile”. Aceştia par a fi cei mai 

preţioşi, dat fiind faptul că „asemenea cititori izbutesc să transforme funcţia aceasta dificilă a 

lecturii într-o funcţie organică, naturală, imitând gestul naturii; căci, după cum se ştie, natura nu 

păstrează niciodată contururile şi formele obiectelor asimilate, memoria lor, ci transformă 

necontenit substanţa. Toată tehnica lecturii constă în virtutea aceasta a transformării substanţei 

cărţilor”. (Ibidem, p. 153) 

Prin lectură dispunem de posibilitatea de a ne apropia concret de natură, pe care adesea n-o 

prea înţelegem: „misterul marii deşteptări vegetale îl simţim fiecare dintre noi, fireşte. Dar cât de 

semnificativă ar ajunge această simţire dacă i-am putea descifra emblemele, simbolurile, sensurile 

ei universale, absolute. [...] Lectura ar putea ajunge, aşadar, o tehnică prin care omul ar învăţa 

ritmurile şi anotimpurile.” (Ibidem, p. 121-122) 

Pe de altă parte, distingem şi o funcţie mistică a lecturii, care constă în stabilirea unor 

contacte între om şi Cosmos, pentru a putea aminti memoriei scurte şi limitate a omului de o vastă 

experienţă colectivă, de la începuturi. 

Despre această „mistificare” a lecturii şi despre strânsa legătură dintre Creator şi Opera sa, 

dintre Scriitor şi Cititor, Sorin Titel1 scrie în opul său de eseuri Pasiunea lecturii, apărut la Editura 

Facla, din Timişoara, în 1976. 

În opinia sa, „«Pasiunea» este desigur anterioară dorinţei de a scrie, dacă nu cumva ea este 

factorul principal care o declanşează. [...] Există (...) scriitori al căror talent se spune că este 

«intuitiv».” (TITEL, 1976, p. 5) Astfel se stabileşte o relaţie clară între scriitor şi lector, mai ales 

pentru că orice creator îşi construieşte în mintea sa un cititor pasionat şi apropiat de „sufletul” 

viziunii sale scriitoriceşti, „...orice prozator este mânat spre masa de scris, într-o mai mică sau mai 

mare măsură, la un mod mai mult sau mai puţin conştient...” (Ibidem, p. 5-6) Mai mult decât atât, 

                                                        
1 Sorin Titel, prozator, eseist, traducător (7 decembrie 1935, Margina, jud. Timiș – 17 ianuarie 1985, București); cf. 

Enciclopedia Banatului, I. Literatura, s.v. 
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conchide Sorin Titel, „...nu trebuie să uităm că sunt lectori cu un rol hotărâtor în formaţia unui 

scriitor, cărţi ce lasă urme adânci, întâlniri care îl marchează definitiv. Lectura nu doar 

«declanşează» talentul (...), ci îl formează şi îl modifică. [...] Se întâmplă chiar ca lectura să devină 

atât de copleşitoare, încât scriitorul trebuie să se smulgă cu forţa, să se elibereze de sub dominaţia ei 

tiranică.” (Ibidem, p. 6-7) Uneori, această dominaţie poate avea efecte faste sau, dimpotrivă, asupra 

Creatorului. Uneori „...pasiunea lectorului şi vocaţia scriitorului se întrepătrund, scriitorul şi 

cititorul se întâlnesc, întâlnire uneori salutară pentru scriitor, alteori neavenită, atunci când lectura 

îşi exercită o influenţă prea acaparantă. (...) ...meseria de scriitor poate exercita asupra lecturii o 

influenţă negativă” (Ibidem, p. 7), influenţă provenită adesea dintr-o stare de incomoditate a unuia 

faţă de celălalt. 

Totuşi, fiecare lectură oferă o nouă „faţetă” a unor opere niciodată „ştiute” până la capăt. 

„Dincolo de faptul că lecturile scriitorului se întâlnesc adeseori cu opera sa – afirmă Sorin Titel – 

realizând acea întâlnire dintre scriitor şi cititor (...) – acesta e şi el, în cele din urmă, un cititor ca 

oricare altul...” (Ibidem, p. 8) 

Se poate spune faptul că lectura, atât în viaţa cititorilor, cât şi în cea a scriitorilor, are o 

influenţă benefică, mai ales când este vorba de cărţi esenţiale, mai ales că „...prin cuvinte misterele 

acestei lumi pot fi descifrate, prin cuvinte se pătrunde în cămările cele mai ascunse ale sufletului 

uman” (Ibidem, p. 11), remarcându-se atotputernicia Cuvântului. Literatura esenţială, în ansamblul 

ei, trebuie să cuprindă „cărţi ale problemei şi nu ale răspunsului, [...] înalta ei misiune e numai 

atunci când ne descoperă niveluri adânci ale socialului, neştiute de dinainte, cu alte cuvinte atunci 

când cu ajutorul discursului literar ni se descoperă noi aspecte ale realităţii sociale.” (s. a.) 

(Ibidem, p. 13) 

Un asemănător punct de vedere afirmă şi Roland Barthes, în lucrarea sa de referinţă, 

Plăcerea textului: „Să scrii înseamnă să faci să se clatine înţelesul lumii”, autorul distingând două 

tipuri de lectură: una care „ignoră jocurile de limbaj”, mergând „drept la particularităţile anecdotei” 

şi o altă lectură care „nu trece peste nimic”, care „cântăreşte, aderă la text (...) surprinde în fiecare 

punct al textului asyndentonul, care despică limbajele”. Ambele tipuri ar trebui să aibă o urmare 

fericită pentru cititor, textul care produce plăcere fiind „acela care mulţumeşte, umple de euforie, 

acela care vine din cultură, nu rupe cu ea, este legat de o confortabilă practică a lecturii.” 

(BARTHES, 1994, p. 23) 

Pe de altă parte, e adevărat faptul că, uneori, se întâmplă ca discursul să pară mai greu de 

descifrat de unii cititori, dar nu este imposibil. Despre misiunea artei de a încerca să dea o formă la 

ceea ce pare dezordine, scrie Umberto Eco în binecunoscuta sa lucrare, Şase plimbări prin pădurea 

narativă: „Cu ajutorul ficţiunii narative ne antrenăm capacitatea de a da o ordine atât experienţei 

prezentului, cât şi celei a trecutului.” (ECO, 1997, p. 172) Astfel se conturează o permanentă 

dorinţă a scriitorului „de a afla, de a descifra, de a spune ceea ce nu s-a spus încă, de a face din 

discursul său instrumentul unei căutări.” (TITEL, 1976, p. 14) Sorin Titel concluzionează: 

„Literatura nu-i viaţă, cum nici viaţa nu-i literatură, chiar dacă literatura îşi propune şi reuşeşte (...) 

să dea iluzia vieţii. Scriitorul e un fel de Ali-Baba în faţa unor porţi misterioase. El trebuie să 

găsească acel singur cuvânt pentru ca ele să se deschidă: Sesam, deschide-te...” (Ibidem),  la fel cum 

cititorii sunt cei care trebuie să găsească cheia potrivită pentru aceste porţi, conchidem noi. 

Mergând mai departe pe firul relaţiei dintre scriitor şi lectorul operei, Sorin Titel identifică 

cele două timpuri principale ale lecturii, în eseul intitulat Bovarismul lecturii. El face distincţia netă 

între prezentul lecturii „folosit ca timp al povestirii, cititorul simţindu-se deodată frustrat, lăsat să se 

descurce singur, fiind cuprins de derută” (Ibidem, p. 18) şi asta din pricina faptului că scriitorul 

descoperă cot la cot cu cititorul misterul cărţii: „cititorul se trezeşte cu un însoţitor tot atât de 

neştiutor ca şi el...” (Ibidem) „Iată însă că acest prezent permanent al naraţiunii, aruncă întâmplarea 

în necunoscut. Întâmplarea neexistând de dinainte, ea nu are cum să fie ştiută. Ea se naşte pe măsură 

ce este parcursă concomitent de scriitor şi cititor, aşa cum viaţa cititorului se naşte pe măsură ce-o 

trăieşte. Eroii cărţilor devin în acest fel victimele aceluiaşi neprevăzut, aceluiaşi hazard în care se 
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zbate şi cititorul în viaţa sa de fiecare zi. Diferenţa dinte viaţă şi literatură (...) dispare.” (Ibidem, p. 

19) 

Pe de altă parte, timpul trecut al povestirii oferă cititorului o stare de certitudine prin care 

„se realizează un anumit proces de identificare a cititorului cu eroul, setea sa bovarică  de-a intra în 

pielea acestuia, de-a fi una cu el...” (Ibidem, p. 18) Cum spune şi Umberto Eco, se întâmplă ca 

cititorul să proiecteze modelul ficţional asupra realităţii, adică să creadă uneori în existenţa reală a 

personajelor şi a întâmplărilor fictive: „atât de mare este în fond farmecul oricărei naraţiuni, fie ea 

verbală, fie vizuală: ne închide între hotarele unei lumi şi ne face, într-un fel s-o luăm în serios.” 

(ECO, 1997, p. 102) 

Există cazuri în care se poate remarca o imposibilitate a identificării între cititor şi 

caracterele excepţionale, o anumită limită, „un punct terminus, peste care cititorul nu trece, 

refuzând să-l mai urmeze pe scriitor. Ca să se identifice cu o situaţie, cititorul trebuie, în primul 

rând, să creadă în această situaţie şi ca să poată crede, ea trebuie să fie posibilă. Ori o situaţie ca să 

fie posibilă trebuie să fie îndeplinite condiţiile unei minime verosimilităţi.” (TITEL, 1976, p. 21) Nu 

la fel se întâmplă în cazul literaturii absurdului, „unde situaţiile sunt arar posibile”, sau în lumea 

fantasticului care „dă buzna peste lumea noastră, deformând-o, tulburându-i contururile clare, 

modificând-o, facând-o de nerecunoscut!” (Ibidem) 

Pe lângă analiza cuprinzătoare şi minuţioasă a relaţiei scriitor – cititor, se remarcă şi faptul 

că Sorin Titel „este un promotor dintre cei mai activi ai formulelor romaneşti noi din dorinţa de-

convenţionalizării prozei.” (NEDEA, în „Caiete critice”, 2012, nr. 4, p. 63) Este un scriitor fascinat 

de modernitate, pe parcursul eseurilor sale, evidenţiind opere ale unor scriitori ca: Vasile 

Voiculescu2, Eusebiu Camilar (Avizuha)3, Ion Marin Iovescu (Nuntă cu bucluc)4, Virgiliu Monda 

(Via şi rodul)5, Anişoara Odeanu (Anotimpul pierdut)6, Romulus Fabian (Eu şi ai mei, Cei care au 

plecat)7, Georgeta Mircea Cancioc (Călătorul)8, Octavian Popa (Etajul 10)9, Laurenţiu Fulga 

(Alexandra şi infernul)10, Székely János (Umbra)11, Teodor Mazilu (O singură noapte eternă)12, Ion 

Brad (Ultimul drum)13, Nicolae Ţic (Camera cu oglinzi, Viaţă de buzunar)14, Virgil Duda15, 

Norman Mânea (Primele porţi)16, Vasile Băran (Berbecul zburător)17, Mircea Horia Simionescu 

                                                        
2 În proza lui Vasile Voiculescu, afirmă Sorin Titel, apa ca element al „neantului substanţial” apare „ca o chemare a 

morţii, declanşând un complex al sinuciderii...” (TITEL, 1976, p. 23) [...] „...moartea este văzută ca un adaos la natură, 

ca o moarte mioritică.” (Idem), exprimând un dens sentiment al unei reîntoarceri către origini, către începuturi. (Proza 

lui Vasile Voiculescu) 
3 Lumea prozei sale conturează un univers arhaic al „ţării de sus, a Bucovinei, cu obiceiurile şi cu tradiţiile ei, cu 

farmecul ei adeseori straniu, o lume împietrită parcă în timp, evocată cu nostalgie, ba mai mult, cu o abia mărturisită 

umilinţă şi pioşenie.” (TITEL, 1976, Tentaţia expresionismului, p. 29) 
4 Este o scriere cu tendinţă spre diform şi caricatură, evocând cu pasiune etnografică o lume pestriţă. 
5 Este o operă naturalistă ce poartă o puternică „amprentă patologică”, „un ciudat dialog dintre «boală» şi «sănătate» 

(...), amestec de de dragoste şi ură, ce se stabileşte între fiinţele normale şi cele «morbide», între caracterele 

«luminoase» şi cele «tenebroase»” (TITEL, 1976, Tentaţia expresionismului, p. 32-33) 
6 Între confesiune şi luciditate 
7 „o descripţie plină de farmec a Timişoarei (aşa cum arăta ea îninte de Primul Război Mondial)” (TITEL, 1976, O 

privire nostalgică, p. 40) 
8 O ironistă 
9 Proză şi atmosferă 
10 Dragostea şi „infernul” 
11 Circulaţia marilor teme 
12 Reprezintă „istoria renaşterii prin iubire” (TITEL, 1976, Ironie şi sentimentalism, p. 59) 
13 Elogiul familiei 
14 Proza lui Nicoale Ţic 
15 Deruta 
16 O privire necruţătoare 
17 Lumea copilăriei 
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(După 1900, pe la amiază)18, Mihai Diaconescu (Culorile sângelui) şi Szemlér Ferenc (Molima)19, 

Domniţa Gherghinescu-Vania (Cartea pierdută)20, Valentin Şerbu (Dezacorduri, Figuranţii, 

Povestiri senine)21, Ion Băieşu (Sufereau împreună)22, Oltea Alexandru (Macii din preajma 

nopţii)23, Al. Deal (Anotimpul făgăduinţei), I.D. Teodorescu (Aproapele), Király Lásló (Lupii 

albaştri), Horia Vasilescu (Verigile), Mihai Sin (Viaţa la o margine de şosea), Constantin Cubleşan 

(Un gotic târziu), Vasile Andru (Mireasa vine cu seara), Alexei Rudeanu (Focul rece), Doina 

Ciurea (Schiţe bucureştene), Valentina Dima (Stânca tarpeiană), Mircea Palaghiu (Sublima Soră 

Camelia), Marcel Constantin Runcanu (Sepia), Radu Mareş (Ana sau pasărea paradisului), 

Genoveva Logan (Alergie), Anda Basarab (Deschiderea spaniolă), Titi George Cîmpeanu 

(Muşcătura de şarpe), Nicolae Mateescu (Ultimii)24. 

Aceste vaste analize ale unor opere mai mult sau mai puţin cunoscute reprezintă un punct de 

referinţă în eseistica românească, dar şi în cadrul operei lui Sorin Titel. 

În încheiere, putem afirma faptul că menirea scriitorului este aceea de a lumina pe cât posibil 

minţile cititorilor dornici de cunoaştere, stabilind cu aceştia o relaţie de complicitate. Chiar dacă se 

află „în luptă cu propriile sale îndoieli, artistul nu poate fi decât într-un permanent dialog cu lumea, 

cu cea din el însuşi, precum şi cu cea din afara lui. Chinuit de propria sa luciditate sau lăsându-se de 

bună voie înşelat, oferindu-şi false anesteziante în stare să-i amelioreze cât de cât durerea 

incertitudinilor.” (TITEL, 1976, p. 95) 

Aşadar, „fiecare nouă carte este pentru scriitor, oricât de mare ar fi el, o nouă confruntare, 

tot atât de dureroasă, tot atât de «incitantă» ca şi prima sa ieşire în lume. Nicio carte, oricât de mare 

ar fi ea, nu cred că-i dă scriitorului dreptul să se înconjoare în mantia călduroasă a certitudinilor 

definitive...” (Ibidem, p. 96), soarta scriitorului fiind aceea de a crea necontenit universuri 

fascinante pentru viitorii săi lectori, pentru ca aceştia să poată deveni un public pasionat de lectură. 
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