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Teza noastră oferă cititorilor o incursiune în literatura pentru copii din Franța, la
începutul secolului XX, abordând un subiect care, la prima vedere, pare banal și recurent:
universul școlar. Credem, după cum afirmă Daniel Pennac în Necazuri cu școala, că această
temă va rămâne întotdeauna un subiect de dezbatere, iar viziunea pe care o oferim nu este
banală.
Am ales să analizăm, în paralel, operele literare : Ca un roman, Necazuri cu școala de
Daniel Pennac, Jurnalul lui Aurore de Marie Desplechin, Ca un băiat de Colas Gutman și
Margot Mégalo de Susie Morgenstern, care îmbină trăsături ale eseului, autobiografiei și
jurnalului cu trăsături specifice romanului. Hibriditatea respinge conceptul de „ puritate”, dar
devine sinonim cu „ bogăția”, chiar dacă poate destabiliza deoarece iese din tipare. În
literatură, în special în literatura pentru copii, cărțile care ies din matrița rigidă a unui gen ar
putea copleși cititorii tineri, deoarece sunt mai dificil de parcurs.
Obiectivul principal al tezei noastre a fost să demonstrăm că, dimpotrivă, contractul
narativ oferit de narațiunile hibride este un contract flexibil, ceea ce face ca naratorul, cititorii
programați ai narațiunii și cititorii reali să colaboreze mai bine, oferind mult mai multă
libertate de interpretare a universului școlar decât contractul narativ al unui gen fix. Al doilea
obiectiv al cercetării noastre a fost să analizăm prin ce procese naratologice și stilistice autorii
corpusului atrag cititorii adolescenți spre lectură.
Am început analiza noastră cu o privire de ansamblu asupra operelor acestor
scriitori. Ne-am familiarizat astfel cu mai multe strategii narative care pot dezvolta plăcerea
de a citi și am învățat că această plăcere nu este înnascută și că autorul îl atrage pe cititor prin
utilizarea unui limbaj oral, prin schimbarea frecventă a registrelor de limbă sau prin utilizarea
ironiei și a autocompătimirii.
În capitolul Perspective și metode, am prezentat cele mai potrivite concepte pentru
analiza corpusului nostru. Având în vedere că autorii au pariat pe un contract narativ flexibil
între autori, naratori și cititori, un contract care le oferă o mare libertate de interpretare, ne-am
concentrat pe teoriile axate pe estetica receptării și pe cele care vizează cititorul real.
Aceste teorii care au apărut în secolul XX pun accentul pe faptul ca cititorul poate fi
invitat să participe la un joc de descifrare a sensului textelor, ca într-un labirint. Desigur că la
început, atitudinea cititorului începător va fi ezitantă, ca cea a primei atitudini literare pe care
teoriticianul Umberto Eco o numește „ le lu”, dar credem că, încetul cu încetul, cititorii vor
deveni mai maturi. Prin perseverență, aceștia vor reuși să treacă dincolo de structurile
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discursive ale textului literar, către structuri mai profunde. Credem că la prima lectură,
cititorul corpusului nostru se va mulțumi să creeze scheme ipotetice validate sau invalidate
ulterior.
Pentru a crea aceste ipoteze, probabil că acest cititor se va folosi de titluri, subtitluri,
lexicul cărții. Dar poate că se va baza și pe bagajul său de cunoștințe și pe izotopii, adică pe
elementele care se repetă în text. Vom vedea dacă cititorul așteaptă sa vadă ce se va întâmpla
sau dacă va încerca să ghicească consecințele acțiunilor personajelor.
Folosind teoriile despre lectură, am analizat dacă cititorul devine mai priceput în arta
interpretării, mai deschis la întâlnirile cu „ Cititorul Model ”, care este programat de către
autor și mai interesat să facă plimbări intertextuale. Considerăm că teoriile Juliei Kristeva, ale
lui Roland Barthes, Michaël Riffaterre, Gérard Genette, pe care le-am prezentat în capitolul I
al tezi, ne vor fi într-adevăr foarte utile.
Teoriile literare despre intertextualitate pot oferi tinerilor cititori indicii esențiale în
interpretarea unei cărți. Astfel, prefața, dedicațiile, coperțile, epigrafele, interviurile,
imaginile, toate aceste elemente vizibile formează „ paratextul” și pot fi percepute ca un prag,
ca o intrare în analiza literară mai profundă. La această componentă vitală pentru înțelegerea
bunei funcționări a unei opere literare, se adaugă, dupa cum specifică Gérard Genette, „
metatextualitatea” (comentariul despre un alt text literar) și „arhitextualitatea” (relația
implicită cu unul sau mai multe genuri), concepte pe care le vom folosi în capitolul al treilea
al tezei.
Capacitatea de a face inferențe se dezvoltă în timp, ceea ce face ca relația dintre text și
cititorii săi să fie mai complexă. Relație care poate deveni și mai strânsă dacă autorii folosesc
umorul.
Am arătat că cercetarea literară nu delimitează clar umorul și comicul. Am prezentat,
în cadrul teoretic al tezei, opinii divergente despre umor și comic. Involuntar și natural este
comicul, în timp ce umorul nu, acesta din urmă fiind programat de autori. In ceea ce privește
pe Denise Jardon, ea consideră umorul un termen confuz și îl introduce în sfera comicului,
alături de parodie, satiră, farsă.
Toate aceste cercetări despre comic și umor ne-au determinat să ne punem întrebări la
care ne propunem să răspundem, pe parcursul acestei teze. Ne-am întrebat astfel: umorul are
puterea de a reda, dar și de a relativiza problemele din viața unui elev? Poate fi folosit și
pentru a aborda subiecte tabu? Este și o formă de revoltă ? De ce adolescentul folosește des
ironia? Pentru a-și exprima revolta doar împotriva societății, a familiei sau și împotriva sa,
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împotriva propriilor limite? Este acesta o modalitate de a trece peste transformările dificile
din perioada adolescenței?
După cum putem observa, toate aceste cercetări implică și o analiză a relațiilor dintre
cititori și personaje, o analiză care necesită utilizarea instrumentelor naratologiei. Nu am
abordat noțiunile lui Tzevetan Todorov cu privire la logica acțiunilor sau a predicatelor de
bază. Nu am abordat nici noțiunile de „ structuri narative ” ale lui Vladimir Propp și nici
schema actanțială a A. J. Greimas, care oferă o analiză foarte rigidă, foarte riguroasă. Am
optat pentru câteva teorii ale teoreticianului Gérard Genette (statutul naratorului, timpul,
spațiul) care vor face mai complexe teoriile esteticii receptării literare. Prin urmare,
naratologia ne determină să observăm următoarele aspecte: naratorii operelor pe care le
analizăm

sunt

prezenți

în

narațiune? Naratorul

identici? Povestitorii sunt „omniscienți”

și

personajul

principal

sunt

sau oferă o viziune foarte subiectivă asupra

acțiunii? Este vorba de focalizare zero sau focalizare internă? Momentul povestirii este redat
mai târziu sau simultan cu momentul scrierii? Există pauze și elipse? Și care este ordinea
evenimentelor relatate? Există analepse sau prolepse?
Instrumentele de analiză literară prezentate în cadrul teoretic și metodele utilizate de
scriitorii noștri în elaborarea altor opere literare ne-au fost foarte utile în analiza universului
școlii, în corpusul nostru. Tânărul cititor contemporan este un cititor complex, flexibil și
autonom, care participă în mare parte la actualizarea sensului cărții. Insă această autonomie în
interpretarea unei opere nu este înnăscută, tânărul cititor a dobândit-o datorită momentelor
cheie din literatura pentru copii, de-a lungul secolelor. Aceste schimbări le vom prezenta mai
jos, concentrându-ne pe momentele care influențează lumea școlii.
Capitolul II : „ Școala în literatura pentru copii din Franța. Perspectivă diacronică ”,
ne-a determinat să ne întrebăm dacă corpusul ales este numai instructiv, moralizant, sau dacă
personajele tinere sunt autonome, libere să gândească și să evolueze, dacă ocupă un loc
central în operă, dacă au mijloacele necesare de a-și cultiva imaginația, creativitatea și dacă
pot ajuta cititorii reali să relativizeze problemele personale. În cercetarea noastră care nu se
dorește să fie exhaustivă, ne-am concentrat mai ales pe această perioadă fragilă și tranzitorie
care este adolescența, subliniind faptul că această etapă are propriul farmec și că ar trebui
savurată cu intensitate.
Având în vedere că tema noastră este universul școlii, am făcut cercetări asupra
diferitelor moduri de reprezentare a școlii în literatura secolelor XIX, XX și XXI. Am
observat că școala devine din ce în ce mai prezentă în literatura pentru copii din a doua
jumătate a secolului XIX, în urma educației obligatorii în școlile primare. Figura elevului
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ocupă, așadar, un loc principal. În secolul al XIX-lea, literatura a început să se concentreze
pe perioada adolescenței, pe integrarea tinerilor în societate și pe importanța studiilor. În ceea
ce privește secolul XX, acesta îl prezintă mai întâi pe adolescentul rebel, care neagă valorile
școlii. Agresiv și întotdeauna împotriva familiei și a societății, adolescentul literaturii
americane nu influențează foarte mult literatura franceză. Scriitori de origine străină stabiliți
în Franța, foarte numeroși după 1980, „ pictează ”, de exemplu, personaje care evoluează
într-un spațiu mai deschis, mai primitor, datorită școlii.
În prezentarea noastră diacronică a acestui univers, ne-am concentrat pe tema lecturii
obligatorii și pe figura profesorului, deoarece aceste teme sunt ilustrate pe scară largă în
corpusul nostru. Am observat că, de-a lungul timpului, profesorul a fost adesea reprezentat ca
o figură autoritară și că în operele literare contemporane, rolul profesorului nu este numai
acela de a instrui, dar și de a ajuta copiii și adolescenții în viața personală.
Având în vedere că una dintre dezbaterile recurente și actuale este tema stereotipurilor
transmise de literatura pentru copii, suntem interesați și de acest aspect. In plus, pe măsură ce
eseul, autobiografia și jurnalul se îmbină aici cu trăsăturile romanului, era esențial să
analizăm unde se poziționează autorii Daniel Pennac, Marie Desplechin, Susie Morgenstern
și Colas Gutman în raport cu caracteristicile genurilor menționate.
În capitolul III: „ Școala, din perspectiva genurilor hibride ”, am analizat care sunt
constrângerile acestor genuri și prin ce mijloace scriitorii au reușit să scape de ele, pentru a
picta universul școlii. Prin urmare, ne-am interesat despre efectele hibridității generice asupra
raportului dintre roman și autobiografie, eseu, jurnal intim. Am observat faptul că fiecare
operă a corpusului nostru respectă, în termeni generali, codurile genurilor sus menționate și
că aceste coduri determină orizontul de așteptare al cititorului.
Analizând îndeaproape eseul Ca un roman, am observat că Daniel Pennac oferă un
discurs argumentat despre lectură. Gândirea lui Daniel Pennac este subiectivă, plină de
digresiuni. Am observat, de asemenea, că pentru a nu fi foarte subiectiv și pentru a da
greutate propriilor reflecții, Daniel Pennac folosește citate și anecdote, citate pe care le-am
prezentat și analizat în subcapitolul dedicat intertextualității, în partea a patra a tezei. Și deși
în Ca un roman abundă citatele din literatura clasică, considerăm că acest eseu este o copie a
realității concrete. La fel ca Simone d'Anastasio, credem că această operă este de actualitate,
deoarece continuăm să găsim țapi ispășitori pentru eșecurile școlare ale tinerilor, cum ar fi
tehnologia și tendința de a cumpăra și consuma lucruri chiar dacă nu avem nevoie de
ele. Este suficient să înlocuiți în text „walkman” cu „Ipod” sau „televizor” cu „smartphone”
și acțiunea se poate încadra în viața noastră de zi cu zi.
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Reflecțiile personajelor sunt construite în jurul evenimentelor, ca într-o poveste
reală. Formele hibride oferă unitate textelor, deoarece evenimentele fac loc reflecțiilor și
reflecțiile sunt urmate de exemple concrete. În Ca un roman, Pennac și-a propus să ofere,
prin amestecul între eseu si roman, metode de predare care deschid apetitul elevului pentru
lectură, cu condiția ca cititul să nu ceară comentarii, analize riguroase.
În același capitol al tezei, am analizat rolul hibridității în autobiografia Necazuri cu
școala. Am observat de la început că Daniel Pennac a încercat să evite capcanele
autobiografiei, cum ar fi vorbitul prea mult despre sine și despre succesele sale. Scriitorul nu
a vrut să dezvăluie toate secretele sufletului său, ci doar sentimentele de tristețe, neputință și
lipsă de speranță din viața de elev slab la învățătură. Amestecând caracteristicile
autobiografiei și ale romanului, Pennac a reușit să împace nevoia de a scrie pentru alții
(studenți, familii, profesori) și cea a plonjării în trecut, pentru a înțelege mai bine cine este, ce
a devenit.
Dincolo de fragmentarea frazelor și a acțiunilor specifice unei autobiografii, am
detectat dorința lui Pennac de a stabili un bun contact cu cititorii săi, prin verbe, adjective,
pronume. Exemple: „ Dar să revenim la începuturile mele” (CE, p. 18), „Intrăm, în timp ce
scriu aceste rânduri […]” (CE, p. 49). Autorul empatizează adesea cu suferințele
altora. Pentru a surprinde angoasele mamelor și pentru a sugera că le înțelege, autobiograful
folosește adjective cu conotații negative, precum: „pierdută”, „epuizată”, „umilită”,
„furioasă”, (CE, pp. 52,53). Scriitorul a respectat pactul autobiografic, caracteristică esențială
a genului autobiografic.
De asemenea, am observat faptul că Pennac nu a respectat ordinea cronologică.
Există multe incursiuni in prezent, în copilăria sa și în perioada în care și-a exercitat meseria
de profesor. Scriitorul a ținut cont și de „pactul referențial”, pactul care verifică asemănările
dintre viața autorului și cea a personajului-narator. Auto-scrierea este plină de capcane. Este
dificil

pentru

un

scriitor

să-și

surprindă

existențele

fantomă,

„eu-rile”

sale

schimbătoare. Autobiograful își îndreaptă privirea spre trecutul său, dar acel trecut este supus
legilor imprevizibile ale memoriei. Memoria este incompletă și trecutul devine viață numai
prin utilizarea memoriei.
În ceea ce privește jurnalele lui Marie Desplechin și Colas Gutman, am observat că
acestea sunt și ele forme hibride care fac citirea mai vioaie, dar, în același timp, mai dificilă,
direcționându-ne către „căi” mai puțin cunoscute. Jurnalele intime oferă, de exemplu, iluzia
de confort intelectual, nefiind destinate publicării. Scriitorii creează iluzia intimității, lasă
cititorul să intre în gândurile și sentimentele personajelor care își scriu jurnalele.
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În partea a patra a tezei, am analizat trei teme majore ale corpusului: tema lecturii,
relația dintre elevi și profesori și relația dintre școală, familie și societate.
În subcapitolul: “Cititul: de la anxietate la plăcere ”, am subliniat faptul că operele
analizate pun accentul pe desacralizarea lecturii. Însușindu-ne teoriile axate pe estetica
receptării și pe cititorul real (Vincent Jouve, Michel Picard) și pe cele despre intertextualitate
în prisma cercetărilor Juliei Kristeva, ale lui Roland Barthes și Gérard Genette, am observat
cum tânărul cititor se transformă dintr-un simplu cititor naiv într-un cititor capabil de
intrerpretări profunde, mereu in căutarea Cititorului-Model, a sensurilor ascunse ale textului,
a câmpurilor lexicale pline de nuanțe.
În subcapitolul: IV.2: “Relația elev-profesor”, am analizat portretele fizice și
personalitatea personajelor-elevi și profesori. Am observat că scriitorii au optat pentru
câmpuri lexicale repetitive care sugerează lipsă de încredere, disperare, dar și speranță. Am
detectat câmpul lexical al apei, cel al religiei, vocabularul legat de deșeuri, medicină,
închisoare, spațiu limitat și bucătărie. De exemplu, elevii sunt în derivă, parcă aruncați pe o
plajă ignorantă” (CR, p.130) sau percep cartea ca pe o „ faleză ” (CR, p. 35). Acești elevi sunt
uneori văzuți că își potolesc setea la „sursa orală a literelor” (CE, p.159). În ceea ce privește
profesorul care predă într-un mod neutru, el este ca un „păianjen blocat în propria sa pânză”
(CE, p. 61).
Am observat că pentru a face lectura mai plăcută, autorii apelează nu numai la
imagini plastice, ci și la registrul familiar, pentru a face personajele mai veridice, mai aproape
de imaginea adolescenților de azi. Scriitorii adolescenți folosesc uneori termeni elevați,
alături de expresii familiare sau cuvinte care nu există.
Am remarcat și faptul că valorile transmise de plimbările intertextuale pot ajuta
cititorii să facă comparații între valorile epocilor

trecute și valorile societății

contemporane. La toate aceste imagini plastice se adaugă procese literare specifice registrului
umorului. Am văzut astfel că relația dintre profesori și elevi este foarte des realizată de un
limbaj ironic care creează tensiune, dar și de un limbaj comic care relaxează
cititorul. Profesorii sunt tot timpul ținte ale remarcilor ironice, dar cititorul empatizează
adesea cu personajele adolescente, chiar daca gândurile acestora din urmă sunt răutacioase.
În subcapitolul: IV.3. “Relația școală-familie-societate”, am analizat faptul că
societatea reprezentată în corpus este societatea franceză la sfârșitul secolului XX. Autorii
oferă o viziune realistă și, ca în cazul specific al relației elev-profesor, diferite tehnici de
umor au fost folosite pentru a reprezenta relația școală-familie -societate deoarece tehnicile
umorului scot în evidență lucrurile care nu funcționează. Am observat că umorul este adesea
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redat prin adjective, expresii și verbe neobișnuite care descriu raportul elevilor cu profesorii
lor.
Scriitorii au analizat personaje prezente care trec printr-o criză. Nu oferă concluzii
ferme sau soluții clare la problemele existențiale ale acestora, ci le lasă să evolueze în fața
ochilor cititorilor și îi invită să participe la interpretarea operelor.
Contractele narative ale operelor analizate pot invită, la finalul tezei, la o reflecție
asupra intermedialității, deoarece legătura dintre literatura pentru copii și alte domenii poate
fi una fructuoasă. Acest termen de „intermedialitate” și importanța pe care teoriile literare din
secolul XX o acordă rolului cititorului în înțelegerea și interpretarea unui text literar ne
determină să ne întrebăm, la sfârșitul tezei, dacă acest concept de intermedialitate poate fi
exploatat pentru a face actul lecturii mai plăcut pentru tineri. Întrebare pe care și-a pus-o deja
scriitoarea Marie Desplechin. În dorința sa de a atrage mulți cititori tineri, această autoare a
colaborat cu ilustratoarea Agnès Maupré, pentru a ilustra sub forma unor benzi desenate
personajele din volumele Niciodată mulțumită. Jurnalul lui Aurore și Jurnalul Aurorei 3Nimic nu merge bine.
În afară de benzi desenate, considerăm că un alt mijloc de atragere a tinerilor spre
lectură, un mijloc care nu este încă bine exploatat, este utilizarea tehnologiilor digitale. Când
educația din mai multe țări din lume este obligată să funcționeze doar de la distanță, așa cum
s-a întâmplat în primăvara anului 2020, cum putem menține un contact bun cu elevii? Cum să
continui să le transmiți informații, astfel încât elevii să nu se obosească în fața ecranelor?
În situații de criză, când școala se face de la distanță, toți profesorii trebuie să se
instruiască rapid pentru a utiliza diferite platforme de învățare, pentru a dobândi
instrumentele necesare transmiterii fișelor de lucru, documentelor audio și video și pentru a
crea iluzia că se studiază într-o clasă. Dintr-o dată, forțați să găsească soluții, profesorii nu
mai văd web-ul ca pe o amenințare, ci ca pe o soluție salvatoare. Școala înțelege că modul
său tradițional de transmitere a cunoștințelor nu poate avea monopol.
De-a lungul tezei noastre, am demonstrat că operele hibride sunt opere deschise, care
folosesc metode variate pentru a stârni și a menține curiozitatea tinerilor pentru
lectură. Potrivit teoreticianului Umberto Eco, a te bucura de o operă literară înseamnă a o
reînvia într-o perspectivă originală, chiar daca această perspectivă face ca opera literară sa fie
dificil de parcurs, la început.
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