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Activitatea şi arta de a citi

Aceasta este o carte pentru cititori şi pentru cei care vor să devină cititori. 
În mod special, ea se adresează celor care citesc cărţi. Mai mult, ea îi vizează 
pe aceia care prin citit urmăresc în principal obţinerea unui grad superior de în-
ţelegere. Prin „cititori“ înţeleg oameni încă obişnuiţi care, aşa cum se întâmpla 
cândva cu orice persoană educată şi inteligentă, aspiră să obţină cea mai mare 
parte a informaţiilor despre lume şi cea mai profundă înţelegere a lucrurilor 
din textele scrise. Nu poţi lua totul din ele, fireşte; chiar şi înainte de apariţia 
radioului şi a televiziunii, o marte parte a informaţiilor şi a reprezentărilor 
despre lume se dobândea din discursuri orale sau din observaţie. Dar, pentu 
oamenii inteligenţi şi curioşi, acest lucru n-a fost niciodată suficient. Ştiau de 
asemenea că trebuie să citească şi asta au şi făcut. Există astăzi un sentiment 
general că cititul nu mai este atât de folositor pe cât era cândva. Radioul şi 
în special televiziunea au preluat multe dintre funcţiile textului scris, la fel 
cum fotografia a preluat anumite funcţii ale picturii şi artei grafice. Trebuie 
să admitem: televiziunea îndeplineşte destul de bine o parte din aceste funcţii; 
de exemplu, transmiterea vizuală a unor evenimente are un impact enorm. 
Abilitatea radioului de a ne furniza informaţii în timp ce facem altceva – de 
exemplu, în timp ce conducem maşina – este extraordinară şi prin ascultarea lui 
se câştigă foarte mult timp. Dar este o întrebare cât se poate de serioasă dacă 
dezvoltarea mediilor comunicaţionale moderne a sporit în mod semnificativ 
capacitatea noastră de a înţelege lumea în care trăim. Poate că acum ştim mai 
multe despre lume decât ştiam înainte şi, în măsura în care cunoaşterea este 
o condiţie a înţelegerii, acesta este un lucru bun. Dar cunoaşterea nu este o 
condiţie a înţelegerii într-o măsură atât de mare pe cât am crede; nu trebuie să 
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ştii totul despre un fenomen pentru a-l înţelege. A cunoaşte prea multe fapte 
reprezintă uneori un obstacol în calea înţelegerii, în aceeaşi măsură cu a şti 
prea puţine fapte. Există un fel specific al nostru, al modernilor, de a ne lăsa 
bombardaţi cu fapte, iar acest lucru acţionează în detrimentul înţelegerii. 

Unul dintre motivele pentru care se întâmplă aşa ceva este acela că toate 
mediile pe care le-am pomenit anterior sunt proiectate în aşa fel încât să facă 
cititul să pară inutil (deşi este doar o aparenţă). Standardizarea gândirii şi a 
reprezentărilor despre lume este o preocupare de bază a unora dintre cele mai 
strălucite minţi ale prezentului. Telespectatorului, ascultătorului radio, citito-
rului de reviste îi sunt prezentate ansambluri de elemente alese cu grijă – de la 
figuri retorice ingenioase până la date şi statistici – pentru a-l ajuta „să-şi facă 
o părere“ cu privire la diverse chestiuni, cu minimum de efort şi fără nicio 
dificultate. Dar standardizarea este realizată uneori atât de bine, încât privi-
torul, ascultătorul sau cititorul nu poate delibera în niciun fel. În loc de asta, 
înghite pe nemestecate o opinie preformată, cam în felul în care ar introduce 
o casetă într-un casetofon. Ajuns aici, nu-i rămâne decât să apese pe un buton 
şi să „deruleze“ caseta ori de câte ori i se pare că e cazul s-o facă. Şi, în felul 
acesta, s-a descurcat onorabil fără a fi trebuit să gândească.

Cititul activ

Aşa cum am spus încă de la început, ne vom preocupa în special de dez-
voltarea abilităţii de a citi cărţi. Iar regulile de citire a cărţilor, dacă sunt res-
pectate şi puse în practică, duc la o dezvoltare a abilităţii de a citi care poate 
fi aplicată la orice fel de material tipărit – ziare, reviste, pamflete, articole, 
mici opuscule şi chiar texte publicitare. De vreme ce cititul, de orice fel, este 
o activitate, el trebuie să fie întotdeauna activ, măcar într-o anumită măsură. 
Cititul complet pasiv e imposibil; nu se poate citi cu ochii imobili şi cu mintea 
complet adormită. Din moment ce punem în opoziţie cititul activ cu cel pasiv, 
înseamnă că ne propunem, în primul rând, să atragem atenţia asupra faptului 
că lectura poate fi mai mult sau mai puţin activă şi că e cu atât mai bine cu 
cât este mai activă. Un cititor e mai bun decât altul exact în măsura în care 
devine capabil să fie mai activ şi să depună mai mult efort. E mai bun dacă 
cere mai mult de la sine şi de la textul din faţa lui. Deşi, tehnic vorbind, cititul 
absolut pasiv nu poate exista, mulţi oameni par să creadă că, atunci când îl 
compari cu scrisul şi vorbitul, care sunt în mod evident active, cititul, la fel 
ca ascultatul, e pasiv. Altfel spus, scriitorul sau oratorul trebuie să depună un 

EDITURA P
ARALE

LA
 45


	Pages from cum se citeste o carte_26 martie_BT
	Pages from cum se citeste o carte_26 martie_BT-2
	Pages from cum se citeste o carte_26 martie_BT-3



