
Și eu scriu despre cărți ! (concurs de recenzii de carte) 

 

Eu sunt Malala, de Malala Yousafzai și Patricia McCormick 

 

Mărioara Gaia 

 

„Eu sunt Malala” este vocea unei generații care trece dincolo de limitele de timp și spațiu, de bariera 

invizibilă a textului tipărit și devine o mare REALITATE a fiecăruia din cei care îi deschid filele. Da, chiar într-

atât de mult reușește autoarea să capteze atenția și interesul cititorului în scrierea sa.  

„Eu sunt Malala” este despre viață. . .  

Încadrându-se în aproximativ 200 de pagini, într-o ediție „de colecție” (am putea-o numi) a editurii Art, 

cartea „Eu sunt Malala” semnată de Malala Yousafzai , în colaborare cu Patricia McCormick, este una din acele 

scrieri ale literaturii contemporane care ne provoacă și ne transformă emoțional, în același timp, în nenumărate 

feluri, pe întreg parcursul lecturării acesteia. Acest lucru se întâmplă datorită mai multor factori care au 

influențat, în primul rând, chiar apariția ei.  

Pentru a o putea recepta cum se cuvine, ar trebui mai întâi să „înțelgem” autoarea. Ei bine, Malala este o 

tânără pakistaneză, înzestrată cu o inteligență formidabilă dar și cu un curaj pe măsură, care luptă pentru 

drepturile tuturor copiilor la educație, în mod particular al fetelor. Această „luptă” este absolut necesară în 

Orient, acolo unde condiția femeii este total diferită de alte zone de pe pământ.  

Narațiunea, realizată la persoana I, este una ușoară, fluidă, fără însă a cădea în superficialitate. 

Naratoarea deține, pe lângă statutul de personaj principal, și pe acela de „comentator” activ al tuturor 

evenimentelor, reușind cumva să păstreze un echilibru între obiectiv și subiectiv și dându-i astfel și cititorului 

răgazul să-și contureze propria viziune despre text și despre evenimentele narate. 

Se poate remarca, pe tot parcursul lecturii, intenția de a comunica fapte, realități, aspecte sociale, 

comportamente umane care au loc, toate laolaltă, în acel colț de pe pământ, Pakistan. Se mai remarcă însă o 

anumită frumusețe a scriiturii,un lirism ce trece dincolo de tristețea faptelor în sine.  

Originalitatea textului reiese, fără îndoială, din intenția autoarei de a milita pentru normalitate, pentru o 

dreaptă cumpănire a faptelor, pentru evitarea extremelor, iar acest mesaj reușește să-l transmită tocmai prin 

prezentarea unor istorii bazate pe extremism. Mergând însă mai departe, mesajul e completat de cererea 

insistentă a autoarei la dreptul pentru educație. Iată ce mărturisește în rândurile lucrării sale: „Nu înțeleg de ce 

oamenii au împărțit lumea în două grupuri: vest și est. Educația nu aparține nici vestului, nici estului. Educația 

este educație și este dreptul oricărei ființe umane.” 

Un lucru ce mai trebuie menționat pentru a completa această prezentare este acela că tânăra Malala este 

o participantă activă a întâlnirilor la nivel mondial legate de problemele sociale, unde participă marii lideri ai 

planetei. Totodată e și cea mai tânără nominalizată pentru premiul Nobel, câștigătoare a numeroase alte premii 

precum și a Premiului Internațional de Pace pentru Copii, din 2013. 

Iată că trecerea din lumea cărții în viața reală (sau invers) o descoperim realizată cu un admirabil succes 

de către această tânără care, deși a suferit enorm, fiind la o dimensiune milimetrică de moarte, a reușit să 

„renască” pentru a arăta unei lumi întregi ce putere vindecătoare are voința și caracterul femeii. 
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