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CUVÂNT ÎNAINTE
Simpozionul Internațional „Dimensiunea spirituală a drepturilor
omului” marchează începutul unei noi etape în dialogul cu și dintre
religii pe tema generoasă a drepturilor omului. Sămânța acestui
dialog a fost sădită cu 18 ani în urmă, a încolțit și a dat roade în
edițiile Simpozionului: „Drepturile omului, dimensiune spirituală și
acțiune civică”, Drepturile omului, dimensiune spirituală și educație
continuă”, „Dimensiunea spirituală a drepturilor omului. Educația
pentru toți”, iar acum „Dimensiunea spirituală a drepturilor omului.
Educația pentru valori”. De fiecare dată simpozionul a fost ancorat
în istorie, în tradiție și în prezent.
Ne legăm mari speranțe și așteptări de acest nou moment,
de această nouă etapă a dialogului nostru. Pentru că religiile au
un imens potențial în cultivarea respectului pentru demnitatea
umană, egalitate, libertate, dar și solidaritate. Ținând seama de
legătura tradițională dintre religie și morală, dialogul cu și dintre
religii creează un spațiu al înțelegerii mutuale care va tinde către o
acceptare globală a drepturilor omului și totodată spre o abordare
globală, pentru soluționarea numeroaselor probleme morale de
importanță majoră.
Ca adversari ai discursurilor de instigare la ură, cultivăm împreună
dialogul, toleranța, solidaritatea și valorile comune care trebuie
conștientizate și respectate. Căi și mijloace diferite converg, prin
vocația și voința comună, către înaltele țeluri comune. Fiecare ființă
umană are în sine o sămânță de transcendent, scânteia divină din
unele tradiții religioase, care stă la baza capacității sale religioase
și a conștiinței sale morale și menţinându-i vie aspirația către bine,
frumos, dreptate, adevăr care îi permit să acționeze într-o manieră
etică. Sursa transcendenței este unică și comună tuturor oamenilor
oricare ar fi credința sau numele pe care tradiția religioasă i-a dat-o
(Dumnezeu, Iehova, Allah, Divinitatea, Binele, Absolutul).
Prin aceasta, omul care se consideră sau nu credincios se află într-o
relaţie permanentă cu transcendentalul dar, pentru ca această relaţie
să devină conştientă, ea trebuie activată şi cultivată. În ce mod? Prin
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practicarea asiduă a eticii, cultivarea caracteristicilor umanităţii sale,
corectarea defectelor, dobândirea virtuţilor, dezvoltarea sănătoasă a
sinelui şi conştientizarea legăturii sale de ordin transcendent.
După cum spunea Preafericitul Daniel Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, pe vremea când era încă Mitropolit al Moldovei
şi Bucovinei, „foarte repede se constată că deficitul de transcendenţă
din viaţa individului produce deficit de umanitate în viaţa socială.
Fără perspectiva spirituală sau metafizică, viaţa umană se reduce
repede la matematică: număr de indivizi robotizaţi şi cantităţi de
produse finite, pentru scopuri bine definite, dar într-o lume închisă
în sine, autosuficientă”.
În septembrie anul trecut Papa Francis, participând la Adunarea
Generală a Organizației Națiunilor Unite, la ceea ce noi considerăm
ca fiind Adunarea generală de salvare a umanității prin adoptarea
Agendei 2030, după ce a mulțumit tuturor și fiecărui cetățean din toate
națiunile pentru eforturile făcute în serviciul binelui omenirii, după
ce a reamintit cele mai importante documente de drept internațional
și de drept internațional al drepturilor omului, a precizat că trăim un
moment istoric în care putem să folosim știința și tehnologia pentru
salvarea omenirii, putem să folosim toate cunoștințele teoretice și
practice în acest scop. Este însă necesar să ne exprimăm dorința de a
a da un răspuns juridic și politic momentului istoric actual în care
trebuie să avem grijă de toți locuitorii planetei, bărbați și femei,
ca toate drepturile acestora să fie respectate, eradicând sărăcia.
Sanctitatea Sa a invocat drepturile de generația a III-a, dreptul la
pacea și siguranța planetei, dreptul la dezvoltare durabilă și dreptul
la un mediu sănătos, drepturi fundamentale ale omului care pot să
facă să continue viața pe Pământ, pentru că oricât de înțelegător ar fi
Bunul Dumnezeu, dacă umanitatea nu-și înțelege limitele omenirea
nu poate fi salvată.
În acest context – al anului în care pe 24 octombrie Organizația
Națiunilor Unite, împlinește 71 de ani, Federația Mondială a
Asociațiilor pentru Națiunile Unite împlinește 70 de ani și în care se
propun măsuri concrete pentru realizarea țelurilor din Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă – iată că au loc lucrările Simpozionului
nostru în a cărui deschidere doresc să reamintesc cuvintele Sfântului
Augustin de Hippona, „să nu faci altora ceea ce nu ai vrea să ţi se
facă ţie”, o maximă a cărei aplicare „nu poate în niciun fel varia în
funcţie de diferitele înţelegeri existente în lume”. Deci toți trebuie
să înțelegem că rolul nostru este de a aminti în permanență legătura
dintre material și spiritual astfel încât ființa umană în întregul
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său, creată după imaginea Dumnezeirii să poată să trăiască într-o
societate în care să existe ziua de mâine, în care să se gândească la
drepturile omului pentru generațiile viitoare și să le facă cunoscute
și respectate, împiedicând în orice moment abuzurile de orice fel
care au loc pe planetă, abuzuri care pot duce la dispariția vieții pe
Pământ.
Aceste drepturi ale omului au la bază şi sunt modelate pe natura
transcendentă a persoanei, care permite bărbaţilor şi femeilor să
parcurgă drumul lor de credinţă şi căutarea lui Dumnezeu în această
lume. Recunoaşterea acestei dimensiuni trebuie întărită dacă vrem
să susţinem speranţa omenirii într-o lume mai bună, dacă vrem să
creăm condiţiile pentru pace, dezvoltare, cooperare şi garantare a
drepturilor generaţiilor viitoare.
Astfel, un rol important revine în aceste condiții dialogului
interreligios. Pentru a da roadele sperate, acesta trebuie cultivat la
toate nivelurile, până la cele mai mici colectivităţi.
Prof univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu
Membru al Academiei Internaționale de Drept Comparat

SECȚIUNEA I
Perenitatea valorii și drepturile ei

LIBERTATEA RELIGIOASĂ ȘI EDUCAȚIA PENTRU
VALORILE TRADIȚIONALE ÎN ROMÂNIA
IRINA MOROIANU ZLĂTESCU*
Rezumat:
Credința este o opțiune personală și presupune o libertate liber
consimțită, care este autonomă și separată de stat. Legea Cultelor, cel
mai important act normativ pentru cadrul legal care reglementează
domeniul religios, este o parte esențială a modelului de relație între
instituțiile statului și cele religioase. Cultele religioase din România
pot juca un rol important în evoluția vieții, moralei şi umanismului
societăţii româneşti fără să încalce principiul neutralităţii sau să îşi
depăşească atribuţiile
Cuvinte cheie: libertatea de conștiință, libertatea religioasă,
religie, biserică, culte religioase, drepturi fundamentale
Abstract:
Faith is a personal option and it involves a freely consented freedom
that is autonomous and separate from the state. The Law of Cults,
the most important normative act for the legal framework governing
the religious field, is an essential part of the model of relationship
between state institutions and religious institutions. Religious
cults in Romania can play an important role in the evolution of life,
morality and humanism of Romanian society without violating the
principle of neutrality or exceeding their attributions
Keywords: freedom of conscience, religious freedom, religion,
church, religious cults, fundamental rights
Elaborarea unei legislaţii care să corespundă cerinţelor societății
contemporane în domeniul cultelor religioase este o responsabilitate
care îi revine statului şi depinde de regimul politico-administrativ şi
de programul de guvernare al factorilor de decizie aflaţi la putere.
* Prof. univ. dr., Membru titular al Academiei Internaționale de Drept Comparat.
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Datorită evoluţiei rapide a diferitelor situaţii, domeniul juridic este
într-o permanentă nevoie de adaptare şi de actualizare pentru a reuşi
să facă faţă provocărilor permanente. Rezultă astfel că o legislaţie
modernă în domeniul cultelor este caracterizată de obligația statului
de a elabora legi în toate domeniile înrudite cu acesta, reflectând,
de asemenea, asupra principiilor de bază ale societăţii. Delimitarea
spaţiului de evoluţie atât din punct de vedere fizic cât şi temporal,
nu înseamnă o negare a rolului specific al Bisericii în societate, rol
perpetuat de-a lungul istoriei. Legislaţia are menirea de a clarifica
cadrul exercitării acestui rol şi reprezintă, datorită importanţei
elementului spiritual în viaţa oamenilor, un instrument substanţial
în sistemul conexiunilor dintre spaţiul laic şi cel religios al statului,
dintre administraţia publică şi societate.
Reglementările din domeniul cultelor sunt menite să asigure
desfășurarea activității instituţiilor religioase într-un mod imparţial
şi nediscriminatoriu, luându-se măsuri echitabile şi egale cu privire
la toţi factorii implicaţi.
Cultele religioase există şi funcţionează în România în baza
unor principii şi pe elemente decizionale şi conjuncturale care
au făcut posibile apariţia şi adoptarea cadrului legislativ necesar.
Perioada de tranziţie din perioada post comunistă, provocările post
moderne, prozelitismul sectar, integrarea în Uniunea Europeană au
fost şi încă sunt dimensiuni vitale ale vieţii sociale şi ale activităţii
administrative a statului.
De aceea, în reglementările din domeniul religios s-au luat în
considerare standardele internaţionale, sistemele naţionale legis
lative deja existente, precum şi condiţiile actuale care sunt necesare
pentru ca statul să funcţioneze în mod optim. Un argument în
favoarea luării în considerare a tuturor celor menţionate mai sus este
Legea Cultelor1.
Ea a creat un cadru legal care favorizează libertatea religioasă,
consacrând, pe de o parte, realitatea existentă în societatea româ
nească, iar pe de altă parte oferind noi oportunități de a lega
libertatea de responsabilitate şi a asigura coexistența pașnică între
culte. Vocația comună a acesteia din urmă este îmbogățirea spirituală
a societății românești și a patrimoniului spiritual internațional2.
1 Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor, republicată în M. Of.,I, nr. 201 din 21 martie 2014.
2 A se vedea PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Libertatea
cultelor religioase de a fi factori ai păcii sociale – consideraţii privind noua Lege a
Cultelor, 2006.
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Legea privind cultele, ca expresie normativă a relației dintre stat
și cetățeni din punct de vedere religios are deopotrivă multe aspecte
pozitive, dar şi anumite deficienţe.
Este demn de menționat faptul că există o situație clară a statului
în ceea ce privește cultele religioase, o delimitare a cadrului legal
al activităților de asistență socială acordată de culte, conform
principiului proporționalității.
Odată cu adoptarea acestei legi, cadrul juridic românesc în
domeniul religios a fost armonizat cu cel european, chiar dacă
dintr-un anumit punct de vedere acesta reflectă şi cultura politică
a momentului. Neutralitatea statului, atât de mult invocată de
curentele militante europene ca imperativ pentru respectarea
drepturilor omului, inclusiv a libertății religioase, nu înseamnă nici
natura sa atee, nici legalizarea prozelitismului, ci tratarea cultelor
în concordanță cu principiile clare ale subsidiarității și propor
ționalității. Potrivit acestor principii, Biserica Ortodoxă reprezintă
cultul religios majoritar din România, ocupând un loc important
în cadrul cooperării dintre stat şi culte. Relaţia dintre Biserica
majoritară şi stat este una de colaborare între doi parteneri sociali
cu puteri împărţite în mod egal, deşi sunt entităţi complet diferite
în calitatea lor finală, cea teologică3.
Legea cultelor, cel mai important act normativ pentru cadrul
juridic care reglementează domeniul religios, este o parte esențială
a modelului relației dintre instituțiile statului și cele religioase,
o proiecție la nivel macro a binomului administrație publice –
cetățean, pe care lumea ortodoxă contemporană o avansează ca
răspuns la provocările lansate de conceptul de libertate religioasă.
Având în vedere importanța Legii nr. 489/2006 privind libertatea
religioasă și regimul general al cultelor religioase, societatea
civilă românească s-a angajat activ în promovarea acesteia. Este
de remarcat faptul că societatea contemporană se caracterizează
printr-o diminuare a importanței instituțiilor tradiționale (școală,
familie), deoarece în zilele noastre acestea nu reușesc să transmită
valorile sau să le susţină, aşa cum obişnuiau.
Religia şi educaţia
Diferitele aspecte legate de educaţia religioasă a tinerei generaţii
din România reprezintă un proces perfectibil. Introducerea educaţiei
religioase în şcoli, o decizie care a provocat comentarii intense şi
3
A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Religion and the secular state in Romania –
National Report, for the IACL Congress, Washington, 2010.
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dezbateri în rândul populaţiei și în mass-media, a fost supusă Curţii
Constituţionale pentru examinare. În decizia sa nr. 72/1995, aceasta
din urmă a judecat prevederile art. 9 alin. 1 din Legea învățământului
nr. 84/1995 privind introducerea religiei ca disciplină şcolară şi a
hotărât că este constituţională atâta timp cât drepturile părinţilor
sau ale tutorilor legali de a asigura educaţia copiilor lor minori în
conformitate cu propriile lor convingeri nu sunt încălcate. În aceeaşi
hotărâre, nr. 72/1995, Curtea a stabilit că potrivit doctrinei, chiar
dacă guvernele încearcă să orienteze copiii spre o anumită religie
sau ideologie, reglementările internaționale prevăd limite stricte.
Educația religioasă obligatorie în şcolile publice este interzisă, în
timp ce „educația etică” este permisă numai dacă este predată într-o
manieră neutră. Aceasta înseamnă că disciplina „Religie” nu poate
fi considerată la acelaşi nivel cu disciplinele obligatorii, în timp ce
elementele procedurale care ar putea duce la constrângere asupra
elevilor, „împingându-i” sau „îndemnându-i” să participe la disciplina
„Religie” sau ar putea impune anumite ritualuri confesionale sunt
interzise, chiar dacă elevul a ales să participe la disciplina respectivă.
Decizia se bazează pe articolul 381 din Codul penal, care stipulează
că acțiunea de obligare a unei persoane, prin constrângere, de a
participa la serviciile religioase ale unui cult sau de a îndeplini un
act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseşte cu închisoare
de la unu la 3 ani sau cu amendă.
Articolul 32 alineatul (7) din Constituția României garantează
libertatea educației religioase ca element constitutiv al dreptului
fundamental la educație. Astfel, „Statul asigură libertatea învăţă
mântului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În
şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat
prin lege.” Două aspecte merită menționate. Pe de o parte, statul
îşi asumă obligaţia de a asigura libertatea învăţământului religios
prin asigurarea cadrului legal pentru ca organizaţiile religioase să
poată organiza şcoli de educaţie religioasă şi instruirea personalului
necesar cultelor; pe de altă parte, educaţia religioasă sau învăţătura
religiei are, de asemenea, locul ei în sistemul şcolilor publice. În
ceea ce priveşte educaţia religioasă în şcolile publice, prevederile
art. 32 alin. (7) trebuie coroborate cu prevederile art. 29 alin. (6).
Astfel, respectând obligaţia de a asigura educaţia religioasă în școlile
publice, statul trebuie să asigure, de asemenea, respectarea dreptului
părinţilor de a-şi educa copiii în funcţie de propriile convingeri.
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Drepturile religioase în ceea ce priveşte educaţia sunt reglementate,
în esenţă, de articolul 18 din Legea educației naționale4. Religia este o
disciplină şcolară, „parte a trunchiului comun” (ceea ce înseamnă că nu
este o disciplină obligatorie). Elevilor aparținând cultelor recunoscute
de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituțional
de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.
La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau
a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu
frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară se încheie
fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul
căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru
frecventarea orelor la această disciplină (paragraful2) .
În conformitate cu articolul 15 al Legii Învăţământului, cultele
religioase recunoscute în mod oficial de către stat au dreptul de a
organiza educaţia religioasă sub două forme: prima în cadrul reţelei
publice de educaţie teologică iar cea de a doua, sub formă de educaţie
privată.
Educaţia în cadrul învăţământului teologic public este caracte
ristică formării personalului cultelor şi a activităţii misionare a
cultelor. Acest drept nu este oferit în mod egal şi nediscriminatoriu,
deoarece nu poate fi folosit decât de cultele recunoscute oficial de
stat şi proporţional cu ponderea numerică a fiecărui cult, potrivit
recensământului oficial actualizat. Dreptul cultelor la organizarea
învăţământului religios susţinut de stat se limitează la educaţia
teologică şi la activităţile social-misionare ale cultelor.
Educaţia privată auto-organizată. Având în vedere lipsa unor
clarificări suplimentare în text, se poate înţelege că această formă de
învăţământ poate fi de toate gradele şi toate specializările (nu numai
teologice). În practică însă, autorităţile şcolare impun aceleaşi condiţii
pentru această formă de educaţie ca şi pentru educaţia confesională
finanţată de stat, astfel că autorizarea pentru organizarea şi crearea
unor unităţi educaţionale pentru alte specializări decât cele teologice
sau specifice formării profesioniştilor pentru activităţi sociale şi
misionare se acordă foarte rar şi cu mari dificultăţi .
În acest context, este demnă de menţionat în interzicerea culti
vării prozelitismului religios prin intermediul educaţiei, aşa cum
prevede şi articolul 7, paragraful 1 din Legea Cultelor se referă la o a
treia categorie de educaţie care poate fi organizată de către cultele
Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie
2011. A se vedea și Irina Moroianu Zlătescu în „Drepturile omului” nr. 1/2008,
p. 37 şi urm.
4
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religioase şi anume educaţia confesională, care va fi organizată de
către cultele religioase şi finanţată în totalitate din fonduri publice.
Din această perspectivă, educaţia confesională nu ar trebui să
se limiteze doar la latura sa teologică, ci să includă, de asemenea,
structuri ale educaţiei laice. Pentru ca prevederile Legii Cultelor
referitoare la educaţia confesională să devină o realitate, este necesară
credem o nouă abordare a legislaţiei referitoare la educaţie5, având în
vedere reglementările internaționale și europene în domeniu.
Una dintre cele cinci categorii de infracţiuni, stabilite în temeiul
Ordonanţei privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, menite să
protejeze şi să garanteze egalitatea, se referă la accesul la educaţie.
Articolul 39 (5) din Legea privind libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor religioase prevede că în „învăţământul confesional
pot participa elevi şi studenţi, indiferent de religia sau confesiunea lor,
în timp ce libertatea de educaţie religioasă, corespunzătoare propriei
lor religii sau confesiuni este garantată”. Dacă în ceea ce priveşte
educaţia publică, o astfel de normă este absolut necesară, ea devine
abuzivă în privinţa învăţământului confesional. De ce? Pentru că cel
care se înscrie într-o şcoală confesională presupune că educaţia de
acolo este de tip confesional, în timp ce şcolii confesionale i se cere
doar să nu încalce libertatea religioasă a celui înscris.6
În baza acestei legi, predarea religiei în şcoli publice şi particulare
este admisă doar cultelor recunoscute oficial. Personalul din
învăţământul religios în şcolile de stat este numit de către autorităţile
şcolare cu consimţământul cultelor pe care le reprezintă profesorul
de religie. Derapaje grave de la doctrina cultului sau dovezile unei
moralităţi îndoielnice a profesorului respectiv, pot determina cultul
să îşi retragă consimţământul ca profesorul să predea religie, ceea
ce va atrage după sine desfacerea contractului individual de muncă
al acestuia.
Integrarea României în Uniunea Europeană a adus în atenţie
necesitatea de a găsi soluţii pentru influenţele religiilor străine, dar
şi necesitatea adoptării unei strategii prin care şcoala românească să
se adapteze la noua situaţie luând în considerare gradul de toleranţă
şi permisivitate al societăţii româneşti. Un studiu având ca subiecţi
elevi din clasele V –VIII şi elevi de liceu, arată că 49,4% dintre aceştia
5
A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Religious rules applicable in Romania
according to the Romanian legislation, în Revista „Drepturile Omului”, nr. 2/2014,
p. 16.
6
A se vedea Viorel Dima, Religia şi educaţia, loc. cit.
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au o percepţie negativă despre atei sau despre cei care prin atitudinea
lor se dovedesc a fi fără principii (iar aici se referă în mod clar la cei
din familiile noilor îmbogăţiţi). Cei mai mulţi dintre ei (82.36%) sunt
interesaţi să studieze istoriile altor religii pentru o mai bună înţelegere
a diversităţii şi a deosebirilor dintre oameni, ceea ce le-ar putea înlesni
o mai bună şi mai uşoară interacţiune umană şi socială.
Biserica și societatea
Poate că biserica ar trebui să se implice mai mult în soluţionarea
unor probleme sociale cu care se confruntă societatea. Având în
vedere importanţa educaţiei în formarea personalităţii, Biserica
trebuie să participe mai activ în crearea unui climat favorabil pentru
o societate bazată pe respectul deplin al drepturilor omului, inclusiv
al libertăţilor religioase.
În ceea ce priveşte problema cultelor religioase, societatea civilă
este divizată. Astfel, de exemplu, personalități ale vieții culturale
adoptă o atitudine bivalentă faţă de ortodoxie: pe de o parte nu se
sfiesc să critice în mod direct şi deschis Biserica Ortodoxă Română
şi deficienţele instituţionale ale acesteia, iar pe de altă parte fac
corp comun atunci când vine vorba de apărarea intereselor acesteia,
atunci când consideră că este pusă la îndoială autoritatea Bisericii în
spaţiul public.
Pluralismul religios7 este o trăsătură caracteristică istoric pentru
România, fiecare minoritate fiind liberă să îşi practice religia şi
convingerile, în limitele normelor legale oferite de către statul
echidistant şi neutru. Acest fapt a fost, de asemenea, remarcat şi de
către sociologii occidentali pentru care interpretarea elementelor
religioase ortodoxe nu poate fi făcută conform modelelor lumii
în care aceştia s-au format. Pe baza propriilor lor criterii, aceştia
consideră relaţia dintre cetăţeni, Biserică şi Stat din societăţile în
care Biserica Ortodoxă este majoritară8, ca fiind „paradoxală”.
Poziția Bisericii în trecut, caracterizată prin credință, moralitate
socială și cultură națională, a dovedit o stabilitate care a fost influențată,
dar nu a fost afectată în mare măsură de secularism sau ateism. În acest
context, în România, atitudinea deschisă a Bisericii față de societatea
actuală este una naturală, în timp ce prezența ei mai puțin vizibilă
în anii totalitari s-a datorat unei situații politice obiective. Cu toate
7
A se vedea C. Cuciuc, Dinamica pluralismului religios în România, în
„Conscience et liberté”, No. 66/2005.
8
A se vedea J. Baubérot, Religions et laïcité dans l’Europe des douze, Paris, 1994,
citat în Mirel Bănică, Criza icoanelor, in „Dilema Veche”, 5 iulie, 2007, p. 21.
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acestea, în împrejurările în care creştinismul se confruntă în prezent cu
o societate caracterizată de confuzie ideologică, Biserica este obligată să
renunţe la inerţia ei şi să se adapteze asumându-şi noi responsabilităţi,
pentru a-şi consolida o prezenţă constantă, păstrându-şi în acelaşi
timp şi independenţa faţă de stat.9 Pentru a putea coopera mai eficient
cu autorităţile administraţiei centrale şi locale, preoţilor li s-a acordat
permisiunea de către Sfântul Sinod să candideze ca independenţi
pentru posturile de consilieri locali sau judeţeni, ceea ce diferă de o
activitate politică derivată din candidatura pentru aceste posturi aflată
pe listele unui partid politic. Biserica a dat publicităţii o declaraţie
privind autonomia sa politică în relaţia sa cu partidele politice.
Cultele religioase din România pot juca un rol important în
evoluția vieții, moralei şi umanismului societăţii româneşti fără
să încalce principiul neutralităţii sau să îşi depăşească atribuţiile10.
Misiunea cultelor nu este aceea de a-şi redobândi privilegiile
pierdute în trecut prin mijloace de presiune politică, ci de a se alătura
celor care construiesc viitorul României. Fără a abuza de puterea pe
care o au asupra conştiinţei credincioşilor,11 cultele pot juca un rol
active în construirea unui consens social care poate ajuta indirect la
stabilizarea sistemului.
Este demn de remarcat că rezolvarea unei serii de probleme
sociale nu este misiunea unică a Bisericii. Aceasta este îndemnată să
joace rolul său în îmbunătățirea relațiilor dintre oameni, cultivând
un spirit de toleranță și promovând dialogul, pluralismul religios și
o poziție fermă în raport cu realitățile științelor aplicate.
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REFLECȚII ASUPRA UNEI REVOLUȚII UMANISTE
A ÎNVĂȚĂRII
DÎRȚU CĂTĂLIN*

SOPONARU CAMELIA**

Rezumat:
Autorii acestui studiu au pornit de la observația că umaniștii cu
greu pot fi considerați drept contestatari ai concepției clasice cu privire
la relația profesor – student, unde cel dintâi oferă iar cel de al doilea
receptează. Totuși psihologii umaniști nu sunt foarte generoși când
trebuie să definească rolul profesorului în procesul de învățare, ba
chiar mai mult decât atât, acești psihologi ar putea fi cu ușurință incluși
printre cei care au intenționat să clatine sau chiar să revoluționeze
concepția clasică. Concluzia noastră este că – deși comportamentiștii
au cerut eliminarea profesorului datorită incapacității acestuia
de a recompensa în mod științific comportamentele studenților –
modalitățile prin care psihologii umaniști au subliniat și au criticat
punctele slabe ale profesorilor diferă semnificativ, cu toate acestea
criticile sunt deopotrivă de neașteptate și de dure.
Cuvinte cheie: revoluție umanistă, manifest, învățare, experiențe
personale
Abstract:
The authors of the present paper started from the observation
that humanists can hardly be pictured as contesters of the classical
view regarding the teacher-student relationship, where the first gives
and the latter receives. Notwithstanding, humanistic psychologists
are not very generous when it comes to define the role of the teacher
in the learning process; furthermore, these psychologists may be
included easily among those who have intended to shake and even
to revolutionize this classical view. Our conclusion is that – whereas
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behaviourists asked the elimination of the teacher given his inability
of rewarding scientifically the desirable behaviours of students –
the way humanistic psychologists pointed out and criticized the
teachers’ weaknesses differs significantly; however, critiques are
equally unexpected and tough.
Keywords: revoluție umanistă, manifest, învățare, experiențe
personale
Suntem obișnuiți ca atunci când îi pomenim pe umaniști, în
orice domeniu ar activa ei, să intrăm aproape automat într-o zonă de
confort spiritual. Îi simțim ca fiind prietenii noștri, atât de apropiați,
calzi și grijulii cu tot ceea ce-i face bine și-i aduce fericire omului
încât suntem gata să jurăm că nici o surpriză neplăcută nu ne-ar
putea aștepta din partea lor. Și cum ar putea fi altfel când ei sunt cei
ce cred în existența unor valori sacre precum altruismul, bunătatea
sau dreptatea și le apără, le susțin și le clamează importanța aproape
fără nici un compromis? Revoluție, afirmații șocante și paradoxale
într-un teritoriu prin definiție al înnăscutului, imuabilului și
universalului? Când credința lor într-o lume perfectă a valorilor ne
incită să-i considerăm mai mult decât previzibili în tot ceea ce vor
clama și înfăptui?
Și totuși, ceea ce ne este familiar nu ne este prin aceasta și întot
deauna cunoscut, așa cum bine ne avertiza Hegel. Aparent cuminții
și liniștiții umaniștii sunt pregătiți să ne șocheze de multe ori și
în multe feluri, doar că noi nu suntem pregătiți pentru asta și nici
dispuși să acceptăm prea ușor declarațiile lor inconfortabile.
O astfel de declarație ce s-a dovedit a fi incendiară, după cum ne
spune Carl Rogers1, a fost făcută de autorul menționat în contextul
unei conferințe organizată la Harvard, cu tema „Abordări la clasă
ale influențării comportamentului uman”. În forma cea mai scurtă
posibilă, declarația șocantă pentru publicul alcătuit în cea mai mare
parte din profesori a fost: „Nimeni nu poate învăța pe nimeni nimic!”
Propoziția de mai sus, deși foarte scurtă, cuprinde atâta
negativitate încât ea singură era suficientă pentru a da naștere la
controverse aprinse. Dar ea nu a rămas singură. Lângă ea s-au aliniat
destule alte afirmații greu de digerat. Cităm pe scurt, selectiv:
– „un adevăr care a fost însușit și asimilat personal în experiență,
nu poate fi comunicat direct altcuiva”;
– „Mi-am pierdut interesul pentru a fi profesor”;
1
A se vedea Rogers C, C., A deveni o persoană, Editura Trei, București, 2008,
p. 378.
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– „am ajuns să cred că rezultatele activității de predare sunt fie
neînsemnate, fie vătămătoare”2.
Consecințele încărcăturii de negativitate ce derivă din afirmațiile
de mai sus sunt și mai greu de acceptat de orice profesor angajat în
procesul educațional cu pasiune și dăruire. O primă consecință ar fi
că ar trebui să renunțăm la a preda, o a doua că ar trebui să renunțăm
la examinări și, implicit, la a pune note și a da credite. Următoarele
și ultimele două consecințe ar fi că ar trebui să renunțăm și la gradele
didactice și la obiceiul nociv de a trage concluzii, deoarece, conform
psihologului umanist american, „nimeni nu învață semnificativ din
concluzii”3.
Nu ne este greu și chiar suntem îndreptățiți să vedem în cele
câteva reflecții personale ale lui Rogers cu privire la educație,
reflecții succint expuse mai sus, un manifest al unei adevărate
revoluții umaniste a învățământului. Așa cum știm, orice manifest
revoluționar anunță cât de răspicat și clar poate, că ordinea de până
la el a lucrurilor trebuie să dispară și să fie înlocuită de o nouă ordine
care să aibă la bază ideile în care crede semnatarul manifestului.
Cu alte cuvinte, un revoluționar nu are nici un fel de milă față de
sistemul pe care-l atacă, nu are tabuuri și, dacă are posibilitatea de
a-și transpune ideile în realitate, o va face cu siguranță și fără nici un
fel de ezitare.
Așa cum este deja știut, în domeniul psiho-pedagogiei cel mai
cunoscut manifest revoluționar este cel behaviorist anunțat de
Watson și definitivat de Skinner, manifest în care era cerută renunțarea
la falsele valori, revoluționarea științifică a învățământului pe bazele
legilor învățării și crearea de tehnologii comportamentale. Dar, așa
cum am mai spus-o, nu mulți sunt cei ce s-ar fi așteptat ca umaniștii
să redacteze (așa cum a făcut Rogers) un manifest revoluționar atât
de radical.
Și tocmai pentru că manifestul a fost neașteptat și receptat ca
extrem, Rogers ne menționează că reacția publicului, „un grup
sofisticat” cum l-a numit el, a fost una pe măsură, adică a constat în
critici dure și a condus la aprige controverse. Citirea materialului pe
care subliniem încă o dată că îl considerăm a fi un manifest, a produs
reacții de indignare, acuzații, frustrare, etc.
Idem, pp. 380-382.
A se vedea Rogers C. C., A deveni o persoană, Editura Trei, București, 2008,
p. 383.
2
3

20
Dacă ne punem însă în locul celor care l-au criticat cu vehemență
pe psihologul umanist, la o primă vedere trebuie să le dăm
deplină dreptate. Majoritatea celor din public activau în domeniul
educațional și așteptau o demonstrație concretă de „predare centrată
pe student”, predare bazată pe principii terapeutice. Au primit în
schimb un manifest care desființa actul predării, ataca direct statutul
și activitatea profesorului și cerea renunțarea la evaluare prin note și
la gradele didactice
Este normal să te revolți când activitatea ta este considerată nu doar
inutilă ci, posibil, chiar vătămătoare și ți se cere explicit să renunți
la statutul care-ți dă o identitate socială distinctă și respectabilă. Te
întrebi aproape automat cine îi dă dreptul unui om care a beneficiat
aproape toată viața de avantajele oferite de sistemul educațional
tradițional să se revolte atât de radical împotriva acestuia.
Dar, cum spuneam mai sus, partea în care este anunțată și
argumentată necesitatea distrugerii ordinii de drept este doar prima
parte a unui manifest, cea mai vizibilă și cel mai ușor de expus.
Partea a doua, cea în care sunt enunțate principiile și beneficiile noii
ordini este însă, după părerea noastră cea mai interesantă parte a lui.
Ca întotdeuna, de dărâmat este ușor a dărâma, dar construcția cere
răbdare, efort, elaborare și nu este atât de ușor vizibilă așa cum sunt
efectele deconstrucției.
Dar tocmai această a doua parte pare că lipsește cu desăvârșire
din materialul prezentat de Rogers la Harvard. În condițiile în
care manifestul pare a nu fi complet poate fi explicat și faptul că
majoritatea publicului l-a primit cu sentimente negative.
Am afirmat că partea a doua doar pare a lipsi, pentru că în fapt,
credem că Rogers a întins o capcană auditoriului său. Partea pozitivă
și constructivă a manifestului există, dar este zgârcit presărată printre
critici, astfel încât cine vrea să o poată „citi” trebuie să acționeze,
așa cum sugera Umberto Eco, ca un lector în fabulă. Astfel că, în
rândurile ce vor urma, vom încerca să citim printre multiplele negații,
afirmarea „noii ordini” conformă principiilor și valorilor umaniste.
În primul rând, criticii materialului prezentat de Rogers au
uitat că el era un psiholog invitat printre profesori. Iar realitatea
cea mai importantă pentru un psiholog este în primul rând cea
psihică. Ca atare, revoluția propusă de Rogers trebuia privită în
primul rând ca o revoluție în planul interior al celui ce-și propune
să-l educe pe altul prin intermediul predării.4. De altfel, Rogers
afirmă de mai multe ori că nu a făcut decât să prezinte aspecte ale
4
A se vedea Rogers C., Freedom to Learn: A View of What Education Might
Become, Columbus, Charles Meril, Ohio, 1969
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„gândirii lui interioare”, propriile sale experiențe (trăiri) la clasă și
la cabinet și să-și exprime o „opinie extrem (s.n.) de personală”. O
revoluție interioară este, aparent, mai ușoară, mai suportabilă și mai
puțin dureroasă decât cea reală, de aceea n-ar fi trebuit să producă
emoții ostile precum indignarea, frustrarea sau acuzațiile directe.
„În definitiv, toți participanții la conferință erau profesori învățați,
capabili de autocritică, legați între ei prin interesul față de metodele
de discuție la clasă”5.
Afirmația că ideile revoluționare prezentate de Rogers erau
menite să anunțe o revoluție interioară este susținută și de faptul că
autorul lor afirmă că „ nu le-am cerut celorlalți să fie de acord cu ele
și nici nu m-am așteptat la asta”6. Astfel, părerea noastră este că, în
cazul celor mulți care s-au grăbit să-l critice pe Rogers se remarcă o
confuzie de planuri, a celui real cu cel interior, experiențial, psihic.
În al doilea rând, în fața publicului critic se afla nu un simplu
psiholog, ci un psihoterapeut. Dacă de la un psiholog obișnuit ne
așteptăm să fie posesor al unei cunoașteri organizate de apelul
continuu la legile științifice care o validează, psihoterapeutul este
centrat prin definiție pe experiența directă obținută prin contactul cu
pacientul/clientul în cadrul ședințelor terapeutice și pe schimbarea
continuă a acestei experiențe în scop terapeutic7. Ceea ce vrem să
spunem este că, datorită centrării continue pe schimbarea lumii
interioare, psihoterapeutul este prin definiție un revoluționar. Iar
modul în care un psihoterapeut va preda la clasă, în cazul în care
este și profesor, nu poate să nu fie profund determinat de modul în
care-și conduce ședințele cu clienții săi.
Într-un al treilea rând, trebuie menționat că psihoterapeutul Carl
Rogers deja era la acea oră o figură controversată în rândul colegilor
lui de breaslă prin faptul că principiile terapiei lui centrate pe client
contraveneau modului în care decurgeau ședințele terapeutice
clasice, astfel încât i-a fost ușor să devină rapid o figură controversată
și printre profesori, chiar dacă nu și-a dorit deloc acest lucru.
Ceea ce este foarte interesant este faptul că Rogers nu a prezentat
în fața auditoriului său nimic altceva decât ce i s-a cerut, ilustrând
parcă avertismentul popular „ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să
A se vedea Rogers, C., A deveni o persoană, Editura Trei, București, 2008,
p. 378.
6
Ibidem.
7
A se vedea Rogers C., 1985, The necessary and sufficient conditions of
therapeutic personality change, Journal of Consulting Psychology, vol. 21, nr.2,
pp. 95-103.
5
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se și împlinească!” Organizatorii i-au cerut să facă o demonstrație
de predare centrată pe client și el exact asta a și făcut. Doar că o
astfel de predare presupune sinceritate absolută față de tine însuți
în primul rând, eliberarea emoțiilor și mai ales a gândirii din
chingile automatismelor, acceptarea trăirilor și emoțiilor celuilalt,
evitarea concluzionării pentru a păstra vie curiozitatea și emoția
ce caracterizează orice început, asta dacă menționăm doar câteva
dintre cadrele principale ale acestui tip de învățare nondirectivă.
Astfel, demonstrația lui Carl Rogers poate fi considerată un model
de învățare “fără predare”, deoarece ținta ideilor expuse de Rogers
nu a fost transferul de cunoștințe, ci îndeosebi provocarea trăirilor
și experiențelor autentice. Putem concluziona că Rogers și-a atins
scopul, deoarece, el cel puțin, s-a conformat perfect principiilor pe
care le-a expus. Nu a avut pretenția să învețe pe cineva ceva, și-a
expus părerile cu maximă sinceritate, nu s-a lăsat prins în vârtejul
controverselor privind detașat desfășurarea lor și a fost centrat mai
mult pe trăirile și experiențele expuse de cei din auditoriu decât pe
trăirile și experiențele sale
A mai rămas să vedem dacă în demersul lui revoluționar la adresa
învățământului clasic Rogers este o voce singulară printre umaniști
sau nu. În primul rând trebuie subliniat faptul că ideile lui principale
s-au coagulat, așa cum o recunoaște el însuși sub influența filosofului
danez Sören Kirkegaard, un filosof existențialist ce și-a expus cu
maximă sinceritate experiențele, aici fiind importante cele legate
importanța experienței proprii în învățare.
La noi, filosoful Constantin Noica a vorbit în nenumărate rânduri
despre necesitatea de a fonda „școala în care nu se predă nimic”,
accentuând faptul că în cadrul unei proces de învățare autentic, nu
se știe niciodată cine dă și cine primește8. Ca și Carl Rogers, Noica
ține să sublinieze că un autentic înțelept se află întotdeuna la început
de drum și nu la capătul lui, ca învățăcel în mijlocul propriei căutări.
Astfel de afirmații dau o cu totul altă semnificație cerinței lui Rogers
de a renunța la gradele academice, pentru că acestea „marchează
sfârșitul sau încheierea unui lucru, pe când învățăcelul este interesat
doar de procesul continuu al învățării“9. Mai adăugăm faptul că
dacă cităm o frază precum aceasta: „Stări de spirit, asta ar trebui dat
altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături”10. Dacă nu am avea
A sevedea Liiceanu G., Jurnalul de la Păltiniș, Humanitas, București, 1991.
A se vedea Rogers, C., A deveni o persoană, Editura Trei, București, 2008, p. 383.
10
A se vedea Noica, C., Jurnal filosofic, Humanitas, București, 1990.
8
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referințele, nu am ști dacă să i-o atribuim lui Rogers sau lui Noica,
atât sunt de asemănătoare.
Dacă revenim la umanismul manifestat în domeniul psihologiei,
nu putem să nu menționăm importanța pe care Rollo May a dat-o
emoțiilor și trăirilor personale11, dar și severitatea cu care Abraham
Maslow separă valorile de tip A (A-values) de cele de tip B (B-values).
Cu toții știm că Maslow a aranjat estetic trebuințele umane într-o
piramidă, dar numai puțini știu că vârful piramidei este destinat
valorilor de tip B (beeing-values), valori esențiale pentru împlinirea
ființei umane și care sunt total diferite de cele de tip A. Atât de diferite
încât această diferență nu este una de grad, ci una de natură. Mai
mult, pe această ultimă treaptă a piramidei, (dacă este corect să o
numim treaptă), nu se pot cățăra și nu regăsim decât 1% maxim 2%.
Din oameni. Aici vedem că termenul de umanism nu este similar cu
cel de optimism, și că umaniștii, în marea lor majoritate, sunt adepții
unei revoluții interioare a omului și a modului în care înțelege el să
învețe, pentru a-l putea număra printre membrii deplini.
Iar dacă nu-i putem privi pe umaniști ca pe niște revoluționari
centrați (fără urmă de compromisuri) pe împlinirea naturii umane
în fiecare individ, poate că ar fi bine ca cei nepregătiți să nu-i mai
invite la conferințele lor.
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APELUL LA SPIRITUALITATE –
ŞANSA DEPĂŞIRII CRIZELOR SECOLULUI XXI
AGA ELENA-ALINA
Rezumat:
În încercarea de a susţine că opera unui scriitor creştin ce vizează
în mod direct transmiterea mesajului cristic poate surprinde
spiritul timpului mai bine decât o fac cărţile reprezentanţilor atei ai
postmodernismului, în această lucrare se face referire la: Ortodoxia
pentru postmodernişti şi romanul Nebunul, cărţi aparţinând lui
Ştefan Baştovoi.
Cuvinte cheie: postmodernism, creștinism, arta, omul, Dumnezeu
Abstract:
In an attempt to claim that the work of a Christian writer who
directly targets conveying the message of Christ may surprise the
mind of the time better than the books of postmodernist atheists,
this work refers to: “ Orthodoxy for postmodernists” and to the novel
“The Fool” by Stephen Baştovoi.
Keywords: postmodernism, Christianity, art, man, God
Scriitorul a obţinut pentru volumul Elefantul promis, 1996, premiul
Uniunii Scriitorilor din Moldova, premiile revistelor Convorbiri
literare, Timpul, Dacia Literară, şi Marele Premiu la Tecuci. Este
menţionat în O istorie deschisă a literaturii din Basarabia de Mihai
Cimpoi şi în Postmodernismul Românesc de Mircea Cărtărescu.
Abandonează Facultatea de filozofie în 1998 pentru a se călugări,
dar rămâne o voce distinctă a spiritualităţii române.
Postmodernitatea, societatea postmodernă, este o lume diversă,
pentru toate stilurile şi ideile, o lume cu destule probleme, cele mai
dificile fiind de natură morală şi religioasă. În această lume care
programatic refuză orice fundamentare metafizică şi orice valoare
absolută, omul este confruntat cu experienţe psihice nemaiîntâlnite,
* Prof., Liceul „Dimitrie Negreanu”, Botoşani.
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unele grave şi traumatizante. Devalorizarea valorilor supreme
exprimate prin „moartea lui Dumnezeu” şi a omului ca fiinţă ideală
induce ideea că totul e permis şi că morala însăşi se prăbuşeşte,
singura lege valabilă fiind cea biologică. Dezbaterea legată de
postmodernitate are o amploare extraordinară şi poate fi interpretată
în mai multe feluri. Postmodernismul este un nou curent literar,
moment distinct în evoluţia artei şi a literaturii, consecinţa noii vârste
a umanităţii. Termenul defineşte realităţile umane total schimbate,
noua sensibilitate, „noul spirit al veacului” identificat prin sintagme
precum: nihilism, post-istorie, post-umanism, post-industrialism. În
această epocă se discută şi despre moartea artei, sintagma fiind înţeleasă
ca sfârşit al artei mari, păstrătoare a unor revelaţii transcendente.
Totuşi arta mare supravieţuieşte deşi audienţa şi prestigiul ei sunt
mult diminuate. Evoluţia sistemului literar nu mai poate fi explicată
azi doar apelând la logica sa internă întrucât arta îşi pierde izolarea
de corpul social şi se dizolvă în acesta. Postmodernitatea oferă aşadar
imaginea unei noi civilizaţii, dar este în puterea fiecăruia să decidă
dacă doreşte sau nu să intre în lumea postmodernă întrucât „este naiv
s-o privim ca pe un nou mit al epocii de aur în care omul e fericit cu
necesitatea” (Mircea Cărtărescu).
În Ortodoxia pentru postmodernişti, S. Baştovoi se dezice de scrierile
din prima etapă şi de ideile care făcuseră posibilă asocierea sa cu
postmodernismul, considerând că ele nu-l mai reprezintă. Îşi exprimă
noul crez artistic astfel: „Literatura trebuie să fie bună, expresia sigură
a valorii reprezentând-o forţa de a te impune ca destin, de a comunica
o viziune şi de a convinge. Opera e mai mult decât ea însăşi, poate fi
viaţa unui om sau poate fi nimic. Realitatea în sine este delir, haos.
Trebuie să existe cineva care să-i dea rost, să o îndrepte spre ceva, să o
înveşnicească”. Definindu-şi concepţia despre poezie, se delimitează de
punctul de vedere al postmodernismului conform căreia totul ar putea
deveni poezie. „Totul ar putea avea valoare doar pentru o istoriografie
a existenţei”, dar poezia trebuie căutată în interior, ea fiind înţeleasă
ca o stare de spirit. Opera trebuie să surprindă general umanul şi să se
adreseze posterităţii. Postmodernismul ar fi doar o modă şi avându-şi
fundamentul în teza lui Nietzsche „Dumnezeu a murit”, cultura de acest
tip se remarcă prin dorinţa de a şoca, dar nu are ce spune oamenilor.
Din punctul său de vedere, curentul îşi trăieşte agonia, prefigurându-se
imaginea unui nou umanism în cultură. Însuşindu-şi ideea lui Marlaux,
„secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”, Baştovoi consideră că se
impune o legătură între literatură şi religie, depăşirea crizei din cultură
şi din civilizaţie fiind posibilă doar prin apelul la spiritualitate. „Mie
mi se par nemaipomenite operele în care la un moment dat, dintr-un
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context nefast, izbucneşte o lumină. O lumină umană. Sigur că lumina
asta nu este neapărat o ușă deschisă spre cer, dar e un drum tot spre
înalt, spre ... spre Dumnezeu până la urmă.”
Romanul Nebunul înfăţişează viaţa văzută prin ochii Sfântului
Simeon cel Nebun pentru Hristos. Pe lângă tema nebuniei pentru
Hristos, sunt abordate şi altele precum dragostea jertfelnică pentru
aproapele, singurătatea, întoarcerea cu căinţă la Dumnezeu, societatea.
Călugări, comedianţi, prostituate, cerşetori, şarlatani, nebuni, sfinţi,
oglindesc tabloul societăţii din Siria secolului VI, dar surprind
totodată frământările şi căderile dintotdeauna ale omului, autorul
susţinând că “nu poţi vorbi despre sfinţenie fără să vorbeşti despre
dramă şi splendoarea umană în general”. Mesajul cărţii este în mod
explicit cel evanghelic. Nimic nu poate justifica raţiunea de a exista a
omului despărţit de Dumnezeu, viaţa devenind absurdă, deşertăciune
şi zbucium permanent. Bogăţia, slava deşartă, înţelepciunea lumească
ce nu schimbă cu nimic modul de raportare la existenţă, pe toate le
dispreţuiește cel ajuns la adevărata cunoaştere. Dragostea înţeleasă ca
cea mai mare minune este calea cea mai sigură spre desăvârşire, ideea
de sfinţenie fiind incompatibilă cu cea a mântuirii de unul singur.
Astfel Sfântul Simeon, dobândind darul nepătimirii în urma unor lupte
dincolo de fire în cei 30 de ani petrecuţi în pustie, îşi părăseşte chilia
luminată de Duhul Sfânt şi se îndreaptă spre întunericul păcatelor
din cetate, pentru a-i ajuta şi pe alţii să se mântuiască. Acolo îşi asumă
nebunia pentru a o oglindi pe cea a lumii, dar şi pentru a-şi ascunde
darurile primite în haina smereniei, luptând astfel cu slava deşartă,
singura patimă care se hrănește din virtuţi.
Pornind de la evidenţierea spiritului timpului aşa cum este el
înţeles de către postmodernişti, contestându-l apoi chiar prin vocea
unui reprezentant de seamă al acestui curent şi urmărind apoi felul în
care este transmisă acea lumină pe care Baştovoi o consideră necesară
pentru orice operă ce tinde să iasă din timp, lucrarea susţine aşadar că
postmodernismul ca expresie a nihilismului nu surprinde în esenţa sa
spiritul unei epoci în care există încă nădejde, credinţă şi dragoste.
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„CONSONANTISMUL” ŞI „ARTA MORALĂ”
ÎN PERSPECTIVĂ ODOBLEJIANĂ
ERONIM CELESTIN BLAJ
Rezumat:
„Psihologia consonatistă” (1938-1939) nu este doar o lucrare
asupra teoriei legii reversibilității, ci şi una de gândire, o filosofie a
proceselor și științei minții. Autorul, Ștefan Odobleja, căută o mai
mare varietate de legi universale care se aplică tuturor științelor,
dar, de asemenea, şi psihologiei și vieții economice și sociale. Astfel,
arta morală este mai eficientă, deoarece știința morală este mai
adevărată, iar știința morală este mai adevărată, deoarece psiho
logia care a inspirat-o este mai reală. Întregul concept al eticii
este construit, la Odobleja, pe baza psihologiei. Autorul insistă
mult pe moralitate, ca domeniu de aplicabilitate asupra legilor
consonantismului. Din punctul său de vedere, legile universale,
extrase din sfera psihismului, sunt o expresie a tipului armonios de
organizare. Viziunea lui Odobleja poate fi un ghid pentru o etică
autentică, în contextul real marcat în mod semnificativ de revoluția
tehnologiilor informaționale și de comunicare.
Cuvinte cheie: Ștefan Odobleja, consonanță, artă morală, știință
Abstract:
Psychologie consonantiste (1938-1939) is not just a work on the
theory of the law of reversibility, it is a work of thinking, a philosophy
of the mind’s processes and science, the author, Stefan Odobleja,
was looking for a larger number of universal laws that apply to all
sciences, also to psychology and to economic and social life. Thus,
the moral art is more effective as the moral science is truer, and the
moral science is truer as the psychology that inspired it is more real.
The whole concept of ethics is built, at Odobleja, on psychology. The
author insists a lot on morality, as a field of applicability on the laws of
consonantism. From his point of view, the universal laws, extracted
from the psychism’s sphere, an expression of the harmonical type

28
of organization. Odobleja’s vision can be a guide for us towards a
genuine ethic, in the actual context, significantly marked by the
revolution of information and communicational technologies.
Keywords: Stefan Odobleja, consonantism, morality art, science.
Consonantismul
Lucrarea Psihologia consonantistă proiectează o lumină nouă
asupra complexului proces de constituire a ciberneticii, dar şi
asupra semnificaţiei teoretice şi explicative pe care aceasta o are în
zilele noastre. Titlul ca atare îl poate contraria pe cititorul neavizat,
care se poate întreba: ce funcţie semantică îndeplineşte adjectivul
„consonantistă”? Chiar dacă titlul sugerează faptul că ar putea fi vorba
de o concepţie psihologică particulară, de fapt, aceasta este o lucrare
de metodologie generală a cunoaşterii ştiinţifice, cu aplicabilitate în
toate domeniile, inclusiv cel tehnic.
Trecând peste învelişul terminologic exterior, descoperim în
această operă fundamentele care, astăzi, sunt reunite sub denumirea
de cibernetică. Astfel, adjectivul consonantistă înseamnă, în
concepţia odoblejiană, un principiu general de organizare, o
tendinţă specifică a diferitelor tipuri de sisteme către o condiţie
de echilibru, în relaţiile lor cu mediul ambiant. Consonanţa, aşa
cum a înţeles-o şi descris-o Odobleja, este o interacţiune cu sens
regulator, pe de o parte, între diferitele subansambluri din interiorul
unuia şi aceluiaşi sistem, iar pe de altă parte, între sistem – ca un
tot – şi mediul înconjurător. Cu alte cuvinte, ea este pur cibernetică,
în accepţiunea actuală a termenului; şi, cum subliniază savantul
român, „consonanţa este menţinerea unei stări de echilibru optim,
cât şi adaptarea unui sistem, în mediul său extern”1.
Odobleja dedică un întreg capitol consonantismului, pe care îl
analizează din punct de vedere psihologic, plecând de la definiţia:
„Consonanţa este un fenomen fizic caracterizat prin similitudine,
selectivitate şi mişcare (sau vibraţie). Un efect dinamogenic selectiv
produs (cauzat) de similitudine. Similitudine dinamogenică, motorie...
O reversibilitate energetică, o reciprocitate, o clasare reciprocă”2.
În concepţia sa, consonanţa se produce între ceea ce se aseamănă,
între ceea ce se selectează reciproc, între lucrurile între care există
rezonanţe. Din punct de vedere psihologic, consonanţa reprezintă
A se vedea Ștefan Odobleja, Psihologia consonantistă, traducere în limba
română de P. Iacob, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, p. 183.
2
Ibidem.
1
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importanta asemănare dintre modelul gândirii, psihologic, şi
realitatea externă. În acest context, chiar dacă opera sa debutează
cu un accent asupra consonantismului, viziunea cibernetică câştigă
teren, până la o apropiere între consonantism şi reversibilitate.
Astfel, spre sfârşitul cărţii, Odobleja ajunge să le folosească îm
preună: „legea consonanţei şi reversibilităţii”3, aplicându-le în
aproape toate domeniile sale de cercetare.
Autorul, plecând de la aspectele psihologice, face o clasificare
multiplă a consonanţei, din care amintim doar câteva aspecte: există
o consonanţă puternică, identificată cu identitatea şi o consonanţă
slabă, definită prin analogie; există o consonanţă uşoară care înseamnă
recunoaşterea a două lucruri identice şi o consonanţă grea, prin care
ştiinţa îndeamnă la o cercetare aprofundată; o consonanţă spaţială,
pe care savantul român o asociază cu identitatea, similitudinea şi
simetria, şi o consonanţă temporală, simultaneitatea. De altfel,
există şi o consonanţă perfectă, definită prin adevăr, certitudine,
evidenţă, şi o consonanţă imperfectă, identificată cu asemănarea,
analogia, incertitudinea, probabilitatea, posibilitatea. În concepţia
odoblejiană, există şi o consonanţă gândită, cu referire la gândirea
interioară, mută, şi o consonanţă exprimată, identificată cu afir
maţia, cu judecata afirmativă.
În aceste cadre, disonanţa nu prezintă un interes foarte mare
pentru Odobleja, care se limitează la a o defini: „Disonanţa este
fenomenul invers consonanţei. Diferenţa care provoacă inhibiţia:
efectul inhibitor al unei diferenţe”4.
Consonantismul are avantajul incomparabil de a fi, în același
timp, interior şi exterior, resimţit şi imaginat, perceput şi, în acelaşi
timp, comparabil, dat senzorial şi analogic, inductiv şi deductiv.
Consonantismul restituie gândirii caracterul ei fundamental,
dinamismul ei, deoarece proprietatea esenţială a faptelor psihice
constă în aceea că ideile se evocă şi nu în aceea că se leagă între ele5.
Arta morală
„Arta să devină un instrument al inteligenţei”6, îndeamnă Ștefan
Odobleja. În contextul actual, în care omul contemporan este invadat
de aplicaţii de tot felul, de tehnologii sofisticate, dar și de fărădelegi,
A se vedea Cesar Buda și Ion Străchinaru, „Cybernetics and consonantism”, în
News Letter, nr. 5, Lugano, 1984, pp. 2-4.
4
A se vedea Ștefan Odobleja, op. cit., p. 186.
5
A se vedea Pantelimon Golu, „Consonantism, Psychology, Cybernetics”, în
News Letter, nr. 5, Lugano, 1984, pp. 5-7.
6
A se vedea Ștefan Odobleja, „Un îndemn asupra artei”, din Fondul personal, ms.
3
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de agresivitate, se simte nevoia, tot mai mult, a unui fundament, „un
traiect cultural” bazat pe cunoaştere, educaţie, morală, creativitate;
totul în ideea Binelui7. „Orice artă şi orice investigaţie, ca şi orice
acţiune şi orice decizie par să tindă spre un anume bine; de aceea, pe
bună dreptate s-a afirmat că binele este cel spre care aspiră toate”8,
citim din primele pagini ale Eticii Nicomahice. Un punct de plecare
într-un astfel de demers, putem desluși în opera doctorului Ştefan
Odobleja, Psychologie Consonantiste: „Etica este o tendinţă generală
spre bine”.
La o lectură atentă, remarcăm cu uşurinţă rigurozitatea meto
dologiei carteziene, adoptată de savantul român care, operând în
acest spirit, supune criticii diferitele concepţii despre psihic, de la
cele empiriste şi senzualiste până la cele mistice şi spiritualiste. Una
din marile sale pasiuni a fost psihologia – aceasta a fost piatra de
temelie pe care şi-a clădit întreaga sa operă. Într-adevăr, fundamentul
conceptual al eticii se bazează, la Odobleja, pe cel psihologic.
Autorul insistă asupra moralei ca domeniu de aplicabilitate al
legilor consonantismului; legi, după părerea lui, universale, extrase
din sfera psihismului, focalizate pe sistematizarea de tip armonic. Şi,
dacă pe alocuri, descrierea fenomenului moral suferă de o oarecare
uniformitate, aceasta este urmarea firească a demersului de unificare
şi regularizare prin ordonări dihotomice şi antitetice ale cursului
cazurilor concrete, efectul reducerii la legic, la ceea ce este repetabil,
necesar, esenţial, difuzat pe întreaga întindere caleidoscopică a
faptelor particulare.
Pionierul ciberneticii defineşte moralitatea, idealul moral,
amoralitatea în diferite situaţii, în raport cu legile formulate chiar
de el: a echivalenţei, echilibrului, reversibilităţii, consonanţei etc.
Nu face o delimitare netă între etică sau morală şi drept, dreptul
fiind considerat de el „o porţiune sau varietate a moralei”9 – o
morală etatizată, legiferată, codificată. Dreptul e o consonanţă
sau concordanţă între o persoană şi altele, între dorinţele proprii
şi dorinţele altora. „Etica e o tendinţă generală spre bine; ea îşi are
echivocurile şi paradoxele, precum şi neputinţele ei şi incompa
tibilitatea. Legile etice sunt legi naturale şi derivate: ele nu-s absolute,
ci destul de relative. În chestiuni de etică toleranţa se impune”10.
A se vedea Carmen Cozma, Introducere în aretelogie. Mic tratat de etică,
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2001, p. 18.
8
A se vedea Aristotel, Etica Nicomahică, I, 1, 1094a, Introducere, traducere,
comentarii și index de Stela Petecel, Editura IRI, București, 1998.
9
A se vedea Ștefan Odobleja, op. cit., p. 552.
10
A se vedea Ștefan Odobleja, „O definiție a eticii”, ms.
7
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Astfel, pentru savantul român moralitatea înseamnă:
[...] ştiinţa binelui şi a fericirii. Morala este ştiinţa profilaxiei
şi terapeuticii răului. Ea este ştiinţa echilibrului social. Ştiinţa
moralităţii şi a imoralităţii, a drepturilor şi îndatoririlor, a viciilor
şi a virtuţilor. Morala este ştiinţa moravurilor; e ansamblul regulilor
care guvernează raporturile dintre oameni. Ea este ştiinţa acordului
sau a consonanţei între interesele indivizilor sau între interesele
individului şi interesele societăţii. Ştiinţa armoniei şi echilibrului
între sine şi societate11.
Amintim câteva clasificări ale moralei, în concepţia lui Odobleja:
există o morală teoretică (receptivă, cognitivă, reală, descriptivă)
şi una practică (aplicată, reactivă, ideală, normativă). Mai există
o morală generală (sintetică, abstractă, filosofică, fundamentală),
alături de o morală particulară (analitică, concretă, empirică). Există
o morală personală (echilibru definitiv al dorinţelor interioare şi al
nevoilor exterioare) și o morală socială (echilibru între propriile
dorinţe şi dorinţele altora)12.
Despre moralitate, Odobleja afirmă că poate fi definită prin
cunoaştere, afectivitate, interes, comportament; prin consonanţă,
prin viaţa şi sănătatea socială, prin echilibru, prin aptitudine.
Moralitatea, aşa cum o înţelegea savantul român, este conştiinţa
solidarităţii sociale. [...] este conştiinţa asemănării sau a consonanţei
cu alţii; conştiinţa înrudirii cu semenii noştri. Ea este justa apreciere
a forţelor proprii şi a raportului cu acelea ale altora; înţelepciunea de
a prevedea reacţiile în viitor. E modul normal de a percepe raporturile
cu alţii13.
În opoziţie cu moralitatea, există imoralitatea, care e conştiinţa
exclusivă a diferenţelor sau disonanţelor cu alţii; conştiinţa eronată
a superiorităţii absolute şi permanente; supraestimarea forţelor
proprii (actuale şi viitoare), cu subestimarea forţelor altuia. E
greşeala de a nu anticipa reacţiile altora, imprudenţa de a nu
prevedea viitorul cu turnurile destinului şi variaţiile raporturilor
de forţe. Imoralitatea este o modalitate de afectivitate individuală
contrară vieţii sociale (nedreptate, egoism, răutate, antipatie, ură,
orgoliu, mândrie, dispreţ, minciună, ipocrizie etc). Imoralitatea
este discordanţă (dezacord, nonconformitate) cu alţii, cu ten
dinţele şi comportamentele acestora. Imoralitatea este starea de
A se vedea Ștefan Odobleja, op. cit., p. 533.
Idem, p. 534.
13
Idem, p. 536.
11

12
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dezechilibru în favoarea drepturilor proprii şi în dispreţul datoriilor
sale. Este simptomul bolii, al defectelor, al dezechilibrului. Astfel,
„imoralitatea este ceea ce dăunează vieţii sociale; ceea ce contrazice
interesul general sau interesul majorităţii; ceea ce face să sporească
durerea şi nenorocirea societăţii; e boala sau infirmitatea socială”14;
şi, continuă autorul, „De aceea o parte din scăderile omeneşti sunt
datorate influenţei mediului, şi ele trebuiesc justificate ca stări:
ele sunt inevitabile, adesea necesare şi indispensabile. Totuşi,
majoritatea scăderilor omeneşti se pot preveni şi combate”15.
Este de reţinut faptul că, pentru a ne însuşi un echilibru stabil în
comportamentul uman, avem nevoie de o educaţie morală puternică
şi de o „igienă fizică şi psihică a vieţii sociale”16. În acest sens,
trebuie ţinut cont şi de o anumită disciplină în viaţă, care înseamnă
respectarea anumitor reguli; este, practic, o „atitudine-răspuns”17 la
o necesitate a omului, care caută în societate protecţie şi călăuzire
în viaţă.
Despre știinţă și morală
Printre multiplele dimensiuni ale gândirii odoblejiene putem
observa contribuţia la unificarea într-o singură entitate a celor
două culturi care s-au tot îndepărtat între ele, în ultima perioadă:
cultura știinţifică și cultura umanistă. Astfel, chiar dacă știinţa ar
fi considerată drept o cultură în sine și pentru sine, nici cultura
umanistă nu poate lipsi, având preocupările sale specifice, limbajul
său propriu și literatura ei specializată.
Antichitatea nu a cunoscut un conflict între știinţă și morală.
Binele – valoarea morală – era, pentru antichitate, mai degrabă o
varietate a teoriei. În acest fel, toată morala antică, dar și o parte din
morala modernă, a dezvoltat ideea de bază a lui Socrate conform
căreia cunoaşterea este în același timp și virtute, ignoranţa fiind
viciu. Mult mai târziu, cele două valori s-au diferenţiat atât între
ele cât și faţă de celelalte valori care completează unitatea structurii
sufletești, iar la această interpretare şi-a adus o însemnată contribuţie
și Immanuel Kant, la sfârșitul veacului XVIII-lea. Diferenţierile
dintre cele două valori s-au realizat în așa fel încât acestea nu s-au
mai situat pe aceeași treptă a importanţei.
Idem., p. 538.
A se vedea Ștefan Odobleja, „O definiție a eticii”, ms.
16
Idem, p. 533.
17
A se vedea Carmen Cozma, Elemente de etică și deontologie, Editura
Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1997, p. 91.
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15
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Valoarea teoretică a urmat reperele moștenite din antichitate,
căpătând o preponderenţă evidentă, la fel ca atunci când se considera
că atitudinea știinţifică în faţa vieţii poate epuiza întreaga semnificaţie
a realului. Atitudinea morală faţă de această situaţie s-a găsit pusă
într-un fel de minoritate și, alarmată, a încercat o răsturnare a poziţiei
antice, care consta în subordonarea valorii morale celei teoretice.
Demersul întreprins de către unii filosofi viza subordonarea valorii
teoretice la valoarea morală, ca în situaţia, citată și în alte împrejurări,
a lui Fichte, pentru care doctrina reprezenta o formă a caracterului.
Aceeași poziţie se regăseşte mai târziu la filosofii americani
pragmatiști, precum William James, pentru care valoarea teoretică nu
este decât expresia unei valori resimţite ca folositoare existenţei18.
Cultura umanistă este, de asemenea, ca și cultura ştiinţifică, o
forţă dominantă în cadrul a ceea ce putem numi cultura totală, mai
largă, din care facem parte cu toţii. Nu putem contesta astăzi faptul
că știinţa a jucat un rol decisiv în dezvoltarea culturii, schimbând
înţelegerea lumii, ca de altfel și modul în care gândim despre noi
înșine și locul nostru în univers. Știinţa nu mai este doar obiectul de
studiu al cercetătorilor și materialul percepţiilor noastre, deoarece
ea a pătruns în existenţa noastră, influenţând modul în care vieţuim,
acţionăm, deliberăm, clădind civilizaţia actuală și, îndeosebi, pe cea
viitoare19.
În acest context, știinţa nu trebuie considerată ca un simplu „corp
de cunoștinţe”20 destinat generării de noi tehnologii, ci ca o parte a
culturii totale, globale, în care disciplinele știinţifice interacţionează
cu cele umaniste. Sau, conform viziunii lui Ștefan Odobleja, o cultură
totală, o cibernetică generalizată, care ne înglobează pe cei mai mulţi
dintre noi; aceasta este „o forţă a schimbării”, o nouă viziune privind
înţelegerea rostului nostru existenţial, legat de lupta omului pentru
a putea reda lumii un sens moral, spiritual și intelectual.
Știinţa, ca de altfel și arta, este o expresie a căutării de către om
a unităţii și semnificaţiei universului; formele activităţii umane
conferă semnificaţie și valoare existenţei noastre. Diferitele forme
ale creativităţii umane par, de cele mai multe ori, să se excludă
18
A se vedea Tudor Vianu, Studii de filosofia culturii, Editura Eminescu,
București, 1982, p. 192.
19
A se vedea Iosif Constantin Drăgan, „Cibernetica în fața celor două culturi”,
în Tendințe actuale în Cibernetică și Filosofia Științei. Conferința Națională a
Academiei de Cibernetică „Ștefan Odobleja”, Editura Europa Nova, București, 1997,
pp. 11-12.
20
Ibidem.
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reciproc sau par a fi contradictorii. Potrivit, aici, este termenul lui
Niels Bohr, respectiv complementaritatea dintre diferitele aspecte ale
creativităţii umane, care se exclud reciproc, dar fiecare fiind necesară
pentru înţelegerea fenomenului ca un tot. Trebuie acceptată ideea
că omul poate obţine tot mai multe tipuri de adevăruri, dar acestea
nu trebuie amestecate, deoarece există riscul ca amestecul lor să le
distrugă21.
„Adevărul este o maximă utilă vieţii, dar firește nu oricărui fel
de viaţă, ci vieţii celei înalte, nobile, morale”22. Această observaţie
restrictivă este făcută de filosoful Émile Boutroux, care constată, în
spirit pragmatist, că adevărul nu reflectă numai ceea ce este util în
viaţă, nu este numai un ecou al unei atitudini folositoare existenţei,
dar al unei atitudini utile pentru un anumit gen de viaţă, pentru
viaţa călăuzită de un ideal. Şi, adaugă el, pe această cale pragmatiștii
reintroduc în realitate factorul ideal, supremaţia teoreticului, pe care
avuseseră tendinţa să-l elimine, ca fiind un produs al inteligenţei.
Astfel, factorul intelectual capătă iarăși, în acord cu vechiul sistem,
o preponderenţă pe care pragmatiștii căutaseră să o anuleze.
Odobleja a scris într-o epocă în care fascinaţia cuantificării
ideilor era predominantă. Într-adevăr, încă de la începutul secolului
trecut s-a creat o mentalitate după care numai dacă poţi măsura
și exprima numeric ceea ce afirmi, înseamnă că știi despre ce este
vorba. Omul a început să convertească totul în numere și de aici a
trecut la elaborarea ecuaţiilor cu pretenţii predictive în economie,
sociologie, psihologie, istorie, chiar și în critica literară și lingvistică.
Știinţa pare că ne înfăţișează un univers fără sens. Morala se
bazează pe ideea că realitatea este capabilă de a cuprinde în sânul ei
un sens conform cu finalitatea noastră morală, că ea este modificată,
că nu este absurdă, că nu se împotrivește perfecţionării. Dar, deși
acest conflict este real și cu toate că a produs multă suferinţă, trebuie
observat că el se manifestă doar atunci când privim lucrurile din
perspectiva unei știinţe mecaniciste; acest fel de știinţă nu este însă
unica posibilă. Ideea de finalitate a fost reintrodusă în biologie, unde
a devenit indispensabilă pentru experienţa fenomenelor vieţii; viaţa
nu mai poate fi astăzi explicată, după părerea celor mai riguroși
reprezentanți ai biologismului, în lipsa ideii de finalitate. Ceea ce
alcătuiește originalitatea vieţii faţă de felul propriu al fenomenelor
fizico-chimice este tocmai permanenta ei orientare către un scop,
21
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Idem, p. 13.
Apud Tudor Vianu, op. cit., p. 192.
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adică acea stare de lucruri care ne obligă, atunci când voim să ni le
explicăm, să le punem întotdeauna în legătură cu un scop oarecare.
În acest fel, știinţa acceptă iar ideea de finalitate în cuprinsul ei şi
elimină, cel puţin într-o măsură relativă, acuitatea conflictului care
s-a pronunţat mai înainte între punctul de vedere al moralei și
propriul ei punct de vedere23.
Din lucrările lui Ștefan Odobleja reiese că, dacă sunt anumite
decalaje între lumea culturii umaniste și cea a știinţei, vina revine
educaţiei și învăţământului: „Educaţiei primite în școli i se pot
adresa un mare număr de acuzaţii. [...] Egalizatoare, unifor
mizatoare, nivelatoare, ea duce la ștergerea caracterelor, cultivând
mediocritatea, vulgaritatea, trivialitatea, stupiditatea, tradiţio
nalismul, reacţionarismul. Ea pregătește oameni fără viaţă și fără
voinţă, fără ambiţie și fără individualitate, dirijaţi de modă, de
curent și de spiritul de turmă”24.
În acest sens, C. Rădulescu-Motru subliniază importanţa știinţei
pentru poporul român, combătându-i pe misticii tradiţionaliști
care susţineau că știinţa și civilizaţia modernă ar fi străine sufletului
românesc: „Noi, românii, avem absolută nevoie de răspândirea
spiritului știinţific în mijlocul tineretului. Consolidarea statului
român, mulţi ani de aici înainte, nu se va putea asigura decât pe
baza muncii raţionale, organizată după cea mai strictă prevedere
știinţifică. Secolul în care trăim [sec. XX] trebuie să se sfârșească
dând neamului nostru o educaţie în spirit știinţific”25.
O perspectivă demnă de reţinut este aceea a filosofului raţionalist
P.P. Negulescu, care a evidenţiat importanţa socială a gândirii raţionale,
rolul ideilor în dezvoltarea societăţii, militând, pe acest teren, şi
împotriva misticismului. În articolul Rolul ideilor în progresul social,
filosoful român s-a ridicat împotriva curentului mistic, reprezentat
de lordul Balfour, abatele Melchior de Vogué, Ferdinand Brunetière și
alţii, care negau rolul raţiunii și al știinţei în societate, preamărind, în
același timp, rolul religiei. Negulescu este de acord până la un anumit
punct cu Spencer și cu alţi gânditori care susţineau importanţa
sentimentelor morale în progresul social, dar consideră că, în ultimă
instanţă, și factorii afectivi sunt determinaţi de progresul știinţei.
De aici, rolul filosofiei și al știinţei în progresul spiritual al omenirii,
precum și în viaţa socială. „Rolul activităţii știinţifice și filosofice în
A se vedea Tudor Vianu, op. cit., p. 194.
A se vedea Ștefan Odobleja, op. cit., p. 593.
25
A se vedea Constantin Rădulescu Motru, „Ofensiva contra filosofiei științifice”,
în Revista Fundațiilor Regale, nr.7/1943, p. 137.
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progresul social devine acum evident. Căci scopul acestei activităţi
este să ne facă să înţelegem mecanismul fenomenelor universului, să
ne reprezentăm, adică, modul cum și ordinea în care se produc ele. În
mod firesc dar, activitatea știinţifică și filosofică tinde să dezvolte în
noi, prin exerciţii, puterea de reprezentare activă, putere care devine
apoi, înlăuntrul vieţii sociale, principiul progresului, simpatiei și
printr-însa al progresului moralităţii”26.
Deși rămâne în limitele idealismului, această concepţie asupra
rolului ideilor în progresul moral și social are o valoare în lupta
împotriva conceptelor mistice, conservatoare, care susţineau că,
odată cu răspândirea culturii în mase, ar creşte și criminalitatea, că
şcoala și cultura ar dăuna progresului moral și social. În afară de
rolul știinţei în progresul material al societăţii, Negulescu arată
că și în viaţa spirituală rolul elementului raţional se manifestă
preponderent asupra factorilor voliţionali și afectivi.
În altă ordine de idei, un filosof frecvent citat de Odobleja este
John Stuart Mill. Acesta este de părere că oamenii nu vor părăsi
niciodată adevărurile morale, precum nu părăsesc adevărurile
știinţifice, cu toată dispariţia credinţei în originea lor supranaturală.
Mill crede, în sfârșit, că adevărurile morale își pot găsi în evidenţa lor
proprie o temelie destul de puternică, pe care să se sprijine pentru
a-și păstra, în orice eventualitate, stăpânirea deja dobândită asupra
credinţei omenești; de unde rezultă că religia, deși indispensabilă în
trecut, nu mai este de acum necesară27.
Într-un astfel de context, ţinta încercărilor necontenite ale
știinţei și filosofiei contemporane este tocmai de a găsi preceptelor
morale o astfel de temelie, de a le preface din reguli convenţionale
în adevăruri capabile de a se impune tuturor inteligenţelor, cu o
desăvârșită certitudine demonstrativă și cu o inevitabilă putere de
convingere. Eroarea lui Mill nu este aceea de a fi acordat preceptelor
morale o evidenţă proprie, pe care nu au dobândit-o încă, ci aceea
de a fi crezut că ele s-ar putea susţine și ar putea lucra cu eficacitate
asupra maselor sociale numai prin evidenţa proprie, în cazul când
am presupune că ar fi având-o deja. Astfel, eroarea lui este de a fi
exagerat rolul inteligenţei și de a fi neglijat rolul sensibilităţii în
acţiunea pe care o au preceptele morale asupra maselor sociale. Cu
A se vedea Petre P. Negulescu, „Rolul ideilor în progresul social”, în Istoria
filosofiei contemporane, volumul IV, Cugetarea Georgescu Delafras, S.S., București,
1944, p. 434.
27
A se vedea Ernest Stere, Din istoria doctrinelor morale, vol. 3, Editura
științifică și enciclopedică, București, 1979, p. 164.
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toate acestea, nu poate fi trecută cu vederea valoarea pe care o oferă
altruismului, sentimentelor dezinteresate, afirmând în acest sens că
e preferabil să suferi răul decât să-l provoci28.
În acest punct, utilitarismul lui Mill se întâlnește cu învăţătura
morală a creștinismului: o societate în care ar domni regula de aur
a lui Hristos Iubiţi-vă unii pe alţii ar fi cea mai plăcută, atât pentru
individ cât și pentru colectivitate. Aici intervine rolul experienţei
și al educaţiei. Viaţa socială îi deprinde pe oameni să acţioneze, să
muncească, să se sprijine între ei și să se respecte unii pe alţii. În
aceste condiţii se dezvoltă un instinct favorabil solidarităţii, atât pe
planul acţiunii, cât și pe cel al sentimentelor29.
Analiza dialogului platonician Gorgias îi oferă prilejul lui Mill să
sublinieze valoarea altruismului. Datorită fenomenului psihologic
al asociaţiei, noţiunea de interes al celorlalţi se leagă atât de strâns,
încât omul nu mai poate dori fericirea lui proprie, fără a avea în
vedere fericirea aproapelui; de unde, caracterul de spontaneitate,
obligaţie și responsabilitate pe care îl obţine viaţa morală la omul cu
adevărat virtuos și, în legătură cu aceasta, posibilitatea progresului
moral al umanităţii30.
Iată o nouă viziune morală produsă chiar de adâncimea punctului
de vedere știinţific. Însă, chiar şi scepticismul metodic, înclinarea de a
nu primi nimic de-a gata, de a controla totul, nu este și ea producătoare
de anumite consecinţe morale, și mai cu seamă a acelei delicateţi
care te duce mai greu la faptă, pentru că dorești ca fapta să fie cât
mai echitabilă, cât mai justă? În sfârșit, poate că morala, îndrumată
de știinţă culminează în acel fior respectuos în faţa necunoscutului,
care apare tocmai în epuizarea limitelor cunoștinţei. Tocmai omului
de știinţă îi este dat să înţeleagă că priceperea sa este insuficientă,
iar în sufletul său apare o nouă valoare morală, acea modestie care
îi inspiră lui Spinoza vorba pronunţată atunci când a fost invitat
să ocupe o catedră de filosofie la Universitatea din Halle: „Nu știu
destul pentru a putea învăţa pe alţii”. Dar. la limitele posibilităţilor
cunoașterii, omul este înfiorat și de altceva, de o valoare mult mai
înaltă, de fiorul necunoscutului care îl înconjoară și îl determină.
În acest fel, valoarea știinţifică profundă, se dovedește a fi nu numai
capabilă de a produce valori morale, dar în același timp, de a ne
călăuzi până în nucleul atitudinii religioase.
Ibidem.
Idem, pp. 163-164.
30
Ibidem.
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PIERRE BAYLE – DESPRE SCEPTICISM ȘI TOLERANȚĂ
RELIGIOASĂ ÎN ZORII ILUMINISMULUI.
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Rezumat:
Gândirea lui Pierre Bayle a marcat secolul al XVII-lea într-o
manieră importantă dar puțin cunoscută. A fost o sursă de inspirație
pentru Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau și Voltaire. Legat
de perioada pe care o traversăm – perioadă marcată de conflicte
religioase și de intoleranță – este momentul perfect să readucem în
discuție gândirea acestui filozof francez. În acest articol, voi contura
câteva elemente ale ideilor susținute de către acesta privind toleranța
religioasă, în special argumentele sale filozofice în favoarea libertății
de conștiință, care este un drept fundamental consfințit în oricare
declarație a drepturilor omului și care se află la baza oricăreia dintre
Constituțiile moderne.
Cuvinte cheie: etică, iluminism, secularism, toleranță religioasă.
Abstract
Pierre Bayle’s thinking marked the 17th century in an important
but rather unknown manner. It was a source of inspiration for
Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau and Voltaire. The period we
are coming out of –a period bearing the imprint of religious conflict
and intolerance –is the perfect time to bring forward the thought of
this French philosopher. In the article, I will outline some elements
of the philosopher’s advocacy of religious tolerance, particularly his
philosophical arguments in favour of freedom of conscience which
is a fundamental right found in any declaration of human rights and
the basis of any modern constitution.
Keywords: ethics,enlightenment, secularism, religious tolerance.
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Perioada luminilor în Franța a fost marcată, fără îndoială, de
către Denis Diderot, Jean le Rond D’Alembert, Montesquieu, JeanJacques Rousseau sau Voltaire.
Cu toate acestea, germenii ideilor lui Pierre Bayle precum
și gândirea lui solitară au influențat extrem de mult filosofia
iluminismului și a tuturor gânditorilor care se revendică într-un fel
sau altul de la filosofia luminilor.
Pierre Bayle a fost un om a cărui gândire a precedat timpurile sale.
Nevoit să se retragă din calea persecuțiilor, a ales exilul în Olanda
unde a fost cenzurat și criticat de către protestanți dar cu moderație.1
Ideile sale cu privire la scepticism, toleranță religioasă sau
secularism au fost colportate în vremea lui cu ajutorul manuscriselor2
și răspândite cu discreție din cauza caracterului subversiv al acestora.
Alături de Benedict Spinoza sau John Locke, Pierre Bayle a
contribuit la definirea unei etici a toleranței într-un secol dominat
de conflicte religioase.
Dar, ceea ce definește în mod deosebit etica lui Bayle este constituit
de modul în care acesta se desprinde de polemicile religioase și
teologice, argumentând rațional în favoarea toleranței.
Aceste argumente pot fi extinse și actualizate pentru orice tip de
polemici religioase, naționaliste sau politice.
În cele ce urmează voi prezenta câteva caracteristici ale eticii lui
Bayle, în mod deosebit cele cu privire la toleranța religioasă, având
convingerea faptului că acestea nu și-au pierdut actualitatea și că, în
mod nedrept, Pierre Bayle este, în această perioadă, un filosof puțin
cunoscut.
Poziția lui Bayle pornește de la comentariul Sfântului Augustin
asupra versetului din Evanghelia după Luca, 14/23: „Şi stăpânul a zis
robului: ‘Ieşi la drumuri şi la garduri şi, pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i
să intre, ca să mi se umple casa.”3
Acest verset biblic a fost folosit în favoarea opiniei conform
căreia, pe de o parte, creștinii sunt obligați să silească necreștinii sau
ereticii să îmbrățișeze credința catolică și, pe de altă parte, violența
A se vedea Rex Walter, Essays on Pierre Bayle and Religious Controversy,
Editura Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands, 1965, p. 15.
2
A se vedea Cohen Andrew Jason. What Toleration Is. Ethics: An International
Journal of Social, Political, and Legal Philosophy, 2004, pp. 68-95.
3
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este nu doar permisă, ci chiar încurajată în procesul de răspândire a
creștinismului 4 sau de aducere a ereticilor pe calea adevărului.
Bayle opune acestor interpretări două tipuri de argumentări: una
exegetică și cealaltă filosofică.
În argumentația exegetică, Pierre Bayle arată faptul că această
interpretare contravine spiritului Evangheliei, iar, în cea filosofică,
el demonstrează faptul că orice tip de constrângere religioasă nu
este utilă sau acceptabilă din punct de vedere moral.
Astfel, justificarea tradițională în favoarea constrângerii este
câtuși de puțin inadecvată întrucât, argumentează el, riscă să
trezească în oameni patimi5 din cele mai puternice, iar utilizarea
rațiunii este, în mod evident, imposibilă în astfel de situații. De
regulă, cei care sunt amenințați cu persecuțiile întotdeauna vor trăi
stări de spaimă și nu vor înțelege sau accepta în mod rațional un
adevăr, fie el și de credință.6 Astfel, demersul inițial va fi amenințat
și lipsit de consecvență.
Unul dintre principiile pe care Bayle le utilizează este cel care
spune că „întregul este mai mare decât partea”7 Așa cum fiecare
persoană care se va angaja în lecturarea bibliei fără vreo motivație
metafizică va înțelege faptul că o formă de revelație naturală se poate
desprinde din această lecturare și că, de vreme ce textul evangheliei,
în întregul, îndeamnă la acțiuni și fapte de o înaltă ținută morală,
este absurd să credem că, într-o anumită parte, textul sugerează o
acțiune care nu trece testul moralității.
Din acest punct de vedere, Bayle continuă demonstrația
parcurgând demersul său de a defini poziția sa împotriva intoleranței,
bazându-se în mod exclusiv pe un mod de argumentare mai degrabă
rațional decât teologic. El reușește să argumenteze incorectitudinea
intoleranței și a constrângerii folosindu-se tocmai de problemele pe
care orice formă de constrângere le ridică.
Astfel, prima și cea mai mare problemă care se opune constrângerii
este tocmai libertatea de conștiință. Înțelegând (cu ajutorul revelației
naturale care străbate întreg textul biblic) faptul că Dumnezeu este
A se vedea Bayle, Pierre. A Philosophical Commentary on These Words of the
Gospel, Luke 14:23, “Compel Them to Come In, That My House May Be Full”. Editor
John Kilcullen și Chandran Kukathas. Indianapolis, Indiana: Liberty Fund, Inc.,
2005, p. 74.
5
A se vedea Kilcullen, John. Sincerity and Truth: Essays on Arnauld, Bayle, and
Toleration. Oxford University Press, 1988, p. 95.
6
Idem, p. 130.
7
Idem p. 131.
4
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acea Ființă perfectă și liberă de orice constrângere exterioară și care,
conform genezei, a creat omul după Chipul și Asemănarea Sa, va
accepta doar acea formă de venerare care izvorăște dintr-o voință
bună și conștiință liberă de orice constrângere.
În niciun caz nu putem înțelege că Dumnezeu va îndemna
slujitorii săi către orice formă de tiranie sau de încălcare a conștiinței
personale.8
Astfel, indiferent de consecințele pe care le are actul constrângător,
în sensul în care omul va respecta prevederile doctrinare ale unei
confesiuni religioase –dacă aceasta se datorează unei constrângeri a
conștiinței –constrângerea este imorală și, în mod evident, constituie
impietate. În mod similar, în cazul în care cineva săvârșește o acțiune
pe care o consideră imorală, cu toate că aceasta nu este, voința celui
care a săvârșit acea faptă e condamnabilă indiferent dacă urmările
sunt neutre sau chiar pozitive.
Următorul pas în demonstrația lui Bayle este evoluția argumen
tației de la intenția specifică a unei persoane către intenția generală
de a face ceva greșit cu bună știință.
Oamenii acționează corect din punct de vedere moral dacă și
numai dacă acțiunile lor sunt în conformitate cu a lor conștiință.
Orice sistem etic care pretinde agenților acțiuni corecte și bune
trebuie să permită acestora să acționeze în conformitate cu ceea ce
simt și gândesc.
Mutatis mutandis, dacă o acțiune care se săvârșește împotriva
conștiinței este imorală, toți oamenii au obligația de a-și urma
conștiința indiferent dacă aceasta contravine oricărei legi, religii sau
confesiuni religioase.
Bineînțeles că singura modalitate de persuasiune pe care etica
lui Bayle o presupune ca fiind rațională este cea a convingerii prin
argumente.
De aici, evoluția către o necesitate a toleranței este foarte ușor
de susținut. Având în vedere criteriul de universalizare prezentat
mai sus precum și argumentele enunțate, etica lui Pierre Bayle ne
conduce către următorul raționament: de vreme ce putem înțelege
faptul că este imoral ca o persoană să acționeze împotriva libertății
de conștiință a altor persoane care sunt de o religie diferită și că
nu există posibilitatea reală ca în lumea în care trăim să existe doar
o singură religie, concluzia care se desprinde de aici este aceea că
8
A se vedea Bayle, Pierre. A Philosophical Commentary on These Words of the
Gospel, Luke 14:23, “Compel Them to Come In, That My House May Be Full, p. 80.
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nimeni nu ar trebui să aibă posibilitatea sau dreptul de a acționa
împotriva libertății de conștiință a oricărui om.
Toleranța, din punctul de vedere al lui Bayle, este motivată de
necesitatea de a nu interveni în niciun fel care să limiteze libertatea
de conștiință a oricărei persoane.
De remarcat faptul că, după aproximativ jumătate de secol,
Immanuel Kant formula principiile eticii pornind cu precădere de
la lipsa oricărei forme de constrângere. Maxima lui „A trebui să faci
ceva trebuie să și poți” presupune necesitatea de a fi întotdeauna
posibil să acţionăm corect, ceea ce înseamnă că trebuie sa fim
întotdeauna liberi.
Persoană urmează legea morală, datoria, pentru că este înzestrată
cu voinţă bună şi libertate. Această achiziție trebuie să rămână
definitiv ca o valoare a umanității și protejată împotriva oricărei
forme de intoleranță.
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DREPTUL LA DIFERENŢĂ ÎN PERSPECTIVA LUI
CONSTANTIN MICU STAVILĂ*
– promotor al spiritualității românești
în mediul academic francez
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Rezumat:
Abia sosit în Franţa – model de cultură şi civilizaţie – în 1969,
Constantin Micu Stavilă s-a implicat activ în promovarea şi protecţia
drepturilor omului şi ale naţiunilor, apreciind activităţile salutare
ale organizaţiei Amnesty International şi ale ecologiştilor. În acest
sens, eforturile sale s-au concretizat în texte publicate în revista
„Foi et Vie”, dar şi în operele sale care conţin cercetările sale din
cadrul CNRS – Paris, rodul activităţilor sale din cadrul Societăţii de
Istorie a Protestantismului Francez, precum şi al dezbaterilor de la
mesele rotunde organizate de către Centrul American de la Paris,
etc. Pe lângă critica acerbă la adresa dictaturii staliniste impuse prin
violenţă şi atrocităţi, consecinţă a trădării de la Yalta, el condamnă de
asemenea progresul tehnic exacerbat care a devenit motorul principal
al dezvoltării umane, dar care de fapt reprezintă principalul factor
de alienare a individului. Autorul de origine română a afirmat valori
precum adevărul, dreptatea, libertatea, suveranitatea , alături de
dreptul la diferenţă între indivizi dar şi între naţiuni. În acelaşi timp,
ca o consecinţă a dreptului şi a libertăţii de a fi diferit, a promovat cu
tenacitate spiritualitatea, cultura şi tradiţia românească în mediul
academic francez şi nu numai.
Cuvinte cheie: libertate, suveranitate, spiritualitate, naţiune,
dreptul individual de a fi diferit
* Constantin Micu își adaugă în Franța și numele de Stavila – numelui
mamei, al cărei arbore genealogic, pe filieră venețiană, se intersectează cu familia
Kogălniceanu.

** Școala doctorală, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași.

45
Abstract:
Hardly arrived in France – a model of culture and civilization –
in 1969, Constantin Micu Stavila was very actively involved in the
promotion and protection of human rights and of the rights of nations,
appreciating the instrumental activity of Amnesty International
and that of the environmentalists. In this sense, his efforts had
materialized in the texts published by “Foi et Vie” magazine, as
well as in the works containing the research carried out within the
framework of the CNRS – Paris, activities carried out at the Society
for the History of French Protestantism and the debates (“Tables
Rondes”) organized at the American Center of Paris etc. In addition to
an acerbic criticism of the Stalinist dictatorship imposed by violence
and atrocities, a consequence of Yalta’s betrayal, he also condemns
the exaggerated technological progress which has become the prime
engine of human development, but which is in fact the main factor of
alienation of the individual. The author of Romanian origins affirmed
values such as truth, justice, freedom, sovereignty, alongside with the
right to difference between individuals as well as between nations;
At the same time, as a consequence of this right to difference and
freedom, he tenaciously promoted Romanian spirituality, culture
and tradition in the French academic milieu and not only.
Keywords: freedom, sovereignty, spirituality, nation, individual,
right to difference
Dictatura sovietică versus Dreptul la diferență
Cu siguranță, cea mai bună pedeapsă aplicată crimelor infame
și stupide constă în ignorarea prin cufundarea în tăcere. Sunt, de
altfel, numeroase cazuri în care odioase crime și atentate împotriva
drepturilor sacre ale umanității au fost cu îndemânare tăinuite, cu grijă
ascunsă perfida mașinație împotriva adevărului și justiției. Una dintre
acestea, poate cea mai atroce consideră Constantin Micu Stavila1, a
fost uneltită la Yalta, fiind principala cauză a zeci de ani de tristețe
și suferință cuibărită în însăși inima popoarelor contemporane care,
de departe sau aproape, direct sau indirect au îndurat consecințele
fatale ale erorilor comise la Conferința pentru Împărțirea Lumii
din februarie 19452. La Yalta, toate eforturile participanților au stat
A se vedea Constantin Stavila, „Trente ans après le partage du monde à Yalta
(4 – 11 févr. 1945): Le Triste Bilan des Trois Décades de Super-Colonialisme
Soviétique”, Foi et Vie, 1975, Paris, pp. 93 – 100.
2
A se vedea Nicolas Bethel, Le Dernier Secret – comment les alliées livrément
deux millions de Russes à Staline, Seuil, Paris, 1975, NDLR.
1
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sub semnul precipitării, confuziei și, în spiritul improvizației și
iresponsabilității colective, s-a produs una dintre gravele erori politice
contradictorii și absurde ale epocii. Greșala fatală, inconsecvența
radicală însoțite de absența capacității morale a prevederii istorice
au dezonorat memoria conducătorilor responsabili ce aveau ca
misiune apărarea mesajului libertății și independenței umanității
în fața coaliției forțelor de distrugere morală. Însă, au avut aberanta
inițiativă de a face ca „succesul” ideii de progres și libertate să depindă
tocmai de intervenția brutală a principalului adversar al acesteia.
Contradicția plasată în mijlocul edificiului de cooperare internațională
a condamnat la zeci de ani de eșec perpetuu și ridicol întregul efort
pentru pace al popoarelor. După o lungă perioadă de inconsistență și
iresponsabilitate nu-i este dată omului decât o singură posibilitate: de
a-și angaja deplin conștiința în lupta împotriva caracterului violent și
abuziv al raporturilor de forță, de a șterge urma terorismului politic
internațional, de a refuza să mai trăiască „în mijlocul unei umanități
care s-a deprins cu obiceiul și gustul închisorii”.3 Alegerea ca partener
principal de către aliații occidentali a Uniunii Sovietice în strădaniile
lor pentru dreptate și legalitate, fără îndoială, e explicabil din punct de
vedere psihologic prin frica resimțită înaintea ororii suscitate de către
nazism, dar fără urmă de scuză valabilă în fața implacabilului tribunal
al conștiinței care pretinde acordul riguros al scopurilor și mijloacelor
într-o desăvârșită corectitudine și loialitate, într-o perfectă dreptate și
sinceritate. Iluzorii rămân justificările acestui viciu istoric, nimic nu va
putea diminua gravitatea lui care a pus în lumină deplină importanța
vitală a factorilor de ordin moral ai sincerității și onestității caracterului
chiar în sfera versatil-arbitrar-samavolnică a evenimentelor politice
și militare. Faptul că greșeala lui Roosevelt și Churchil de a investi
Uniunea Sovietică la Yalta ca și arbitru atotputernic al păcii și
războiului mondial, plasează în vădită opoziție, nu doar idealul de
libertate și independență propriu lumii occidentale, dar și deșteptarea
sentimentelor de independență națională ale tuturor popoarelor
colonizate. În alți termeni, cea care a fost trădată la Yalta, nu e numai
lumea occidentală, ci umanitatea întreagă, umilită și condamnată
politic, capitulând în fața principalului factor de opresiune și teroare
internațională, oponent a tot ceea ce înseamnă pentru epoca noastră
just, adevărat, veritabil: exigența fraternității umane, eliberarea
tuturor popoarelor spre deplina libertate a lumii.
Care este concluzia logică ce poate fi dedusă după anii de supliciu
și teroare ce au urmat Conferinței de la Yalta? Constantin Micu
3
A se vedea Robert Aron, De l’Académie française, Discours contre la Méthode,
Plon, Paris, 1974, p. 195.
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Stavila accentuează: primul lucru ar fi o lecţie a umilinţei popoarele
din Vest. Adică, Occidentul să aibă curajul de a-şi mărturisi greşeala
şi de a recunoaşte deschis că la Yalta şefii statelor occidentale au
trădat lumea liberă și toate aspirațiile nobile de pace și libertate
ale umanității întregi și, de ce nu, de a recunoaște falsitatea „mitul
prosperității occidentale”, câtă vreme această bunăstare se odihnește
pe un element de înșelătorie și injustiție, pe mistificare și nedreptate.
La fel, politica de decolonizare e iluzorie întrucât se erijează în
apărarea decolonizării în întregime, acceptând simultan influența
și ocupație sovietică în Europa de Est. A doua lecție degajată: în
calitate de victime ale politicii de capitulare universală, popoarele
trebuie să înțeleagă bine că eliberarea nu le poate veni decât de
la ele însele, cu toate că lanțurile care le-au îngrădit libertatea au
fost născocite la Yalta și că regimurile democrațiilor populare s-au
încăpățânat să dea o lovitură speranței lor de eliberare. În sfârșit, cea
de pe urmă învățătură de tras din tragedia de la Yalta privește însuși
poporul sovietic. În primă instanță, acesta e poporul lui Soljenițîn,
nicidecum al lui Stalin sau Lenin. În sinceritatea și onestitatea lui
– prin vocile martirilor exprimâmdu-și dorința depășirii de sine,
renegarea stăpânilor care au abuzat de încrederea sa și, în deplină
responsabilitate – deja a luat cunoștință de propria-i culpabilitate,
refuzând a se asocia înșelătoriei istorice. După decenii chinuitoare, în
opinia lui Micu Stavila, a venit timpul profundei maturități a forțelor
dinamice ale istoriei, timpul schimbării radicale de mentalitate. Se
impune, consideră el, o altă întrebare: care este factorul ce a oferit
primul exemplu spiritului loial şi civic trăgând semnalul de alarmă
către conversiunea interioară a omului și chemare la probitate şi
eliberare internaţională? Incontestabil, o asemenea vocație există
atât a priori cât și a posteriori. A posteriori, prin forța lucrurilor și
cruda experiență a acelor ani de contradicții insolubile ce au dus la
instituirea surselor de luptă, violență și agresivitate. A priori, întrucât
în mijlocul complicității universale a marilor puteri vinovate de
supunerea umanității în folosul Uniunii Sovietice există o fericită
excepție: neparticiparea Franței la spiritul criminal prezidat la Yalta.
În fapt, Franța desconsiderată, dată afară din istorie precum o rudă
săracă de cei trei mari conspiratori ai partajului lumii, rămâne un
simbol fecund pentru umanitatea umilită în ceea ce are ea mai
sfânt și mai veritabil: iubirea și respectul pentru libertate. Singura
dintre marile puteri care inspiră prin tradiția sa de loialitate garanția
fraternității umane cu popoarele asuprite – cea care nu a pierdut la
Yalta buna sa credință și credibilitate. Deoarece, revine Micu Stavila,
mereu trebuie „a spera nesperatul”: înlăturată brutal în februarie
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1945, Franța este chemată în revanșă, treizeci de ani mai târziu,
datorită evoluției naturale a politicii sale reale de cooperare și pace,
la facerea unității Europei. Cine știe, spera autorul, dacă nu cumva
în această acțiune nu va avea un rol și Uniunea Sovietică?!?
Progresul tehnologic versus Dreptul la diferență
În plină criză a identității și definirii de sine, a pierderii reperelor ce
dau seamă de fenomenele vieții și de actele morale, într-o dezordine
generală a valorilor, prin câteva inițiative decisive în fruntea cărora
se plasează mișcarea amplă organizată de Amnesty International,
opinia publică mondială ia cunoștință de importanța majoră a
datoriei de a combate ignorarea sau, la limită, dar cel mai adesea,
interzicerea drepturilor omului. Totodată, în spirit filosofic, numeroși
gânditori readuc în prim plan sfera valorilor democratice pluraliste ale
existenței umane. În discursul său, David Owen (om de stat englez),
trimite la respectul drepturilor omului și manifestă implicit adeziunea
necondiționată la celelalte valori, sfidându-i chiar pe toți cei ce
refuză atribuirea componentei etice acțiunii politice. Cu alte cuvinte,
scoate în evidență necesitatea unei altfel de politici, promovarea
unei diplomații ce reclamă imperativele etice în aceeași măsură
cu obligația apărării libertății individuale. Preocuparea a devenit
fenomen dominant al timpului, în consecință, punctul central din
cadrul dezbaterilor internaționale. În ciuda situațiilor favorabile de
intensificare, s-a remarcat faptul că lupta pentru apărarea drepturilor
fundamentale ale ființei umane nu e îndeajuns de coerentă și clară,
iar cauza și sursa confuziei își are lăcașul în chiar inima acestei
prețioase activități. Gravitatea confuziei și neînțelegerii decurge
dintr-o deplorabilă tendință discriminatorie: cea de a judeca arbitrar
conținutul enunțului general al declarației drepturilor omului, și
anume, tratarea unor oameni ca și cum ar dispune de o mai mică
importanță decât ceilalți. Altfel spus, se respinge a priori discriminarea
când e vorba de o anume amenințare în afirmarea drepturilor civice
și politice, a celor de ordin economic, social și cultural, atât la nivel
individual cât și colectiv. Lucru și mai inacceptabil, când e vorba de
discriminarea odioasă, operă a injustiției referitoare la principiul
esențial și indispensabil privind dezvoltarea normală a adevăratei
vieți individuale și colective. Acel principiu crucial a cărui importanță
se trece cu vederea, tocmai el, în calitatea sa majoră de element
principal de apărare și combatere a expansiunii brutale a forței oarbe de
constrângere nivelatoare, automatizare progresivă caracteristic lumii
industriale, e cel care garantează la fiecare cotitură decisivă a istoriei
viața popoarelor. Acest principiu nu e altul decât străvechiul drept
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al oamenilor sau popoarelor care asigură prestigiul și popularitatea
întruchipat sub forma suveranității naționale. Se pare că tocmai acest
prețios element de drept, adânc înrădăcinat în conștiința universală
a umanității, sursă a efervescenței și vivacității Revoluției franceze
a devenit cauza amenințării violente sub lovitura forțelor obscure
opuse instinctului de eliberare, uniunii sacre, demnității și aspirației
la o viață superioară a popoarelor. Înmulțirea amenințărilor la adresa
indivizilor și națiunile sunt motive serioase de neliniște, astfel că
devine necesară identificarea adevăraților autori ai mașinațiunilor și
uneltirilor. Suveranitatea, adaugă aceștia din urmă, în mod inevitabil
își pierde rațiunea de a fi în fața evoluției „ireversibile a lucrurilor” ce
decurge din echilibrul de forțe dat de progresul tehnologic și triumful
planificării economice planetare. În starea de dezordine și confuzie
la care suntem reduși a trăi, la limita dintre civilizație și haos, apare
credința firească în valoarea infinită de eliberare atribuită fiecărui efort
conștient. Și fiecare știe, pe de o parte, că există speranța dreptului
libertății individuale, pe de altă parte, cunoaște importanța vitală a
dreptului istoric la luptă al popoarelor pentru salvarea suveranității
naționale, a dreptului de a-și apăra originalitatea ireductibilă, profundă
și autentică a identității socio-culturale și spirituale.
Pentru o mai bună înțelegere a ansamblului complex de sentimente
și aspirații anti-totalitate ce constituie ideea esențială a principiului
națiunilor, trebuie identificat modelul adecvat și forța propagării în
lume a idealului de democrație și participație dar și evitat echivocul
primordial ascuns în miezul aceleiași importante realități pașnice
umană – fundament al comunității popoarelor. Într-adevăr există o
veche și primejdioasă confuzie între două tipuri distinct-contradictorii
de evoluție a conștiinței naționale, confuzia între naționalismul
poporului (mulțimii) și naționalismul puterii, între naționalismul
spontan și natural al cetățenilor liberi sau asupriți, combatanți activi
pentru a-și cuceri sau apăra libertatea și cel calculat, hibrid, ipocrit și
exagerat al opresorilor care, sub masca unei abile euforii, caută a se
impune cu forța spre a-și spori valoarea privilegiilor și monopolurilor.4
În fapt, e vorba de relația strânsă între obscuritatea istorică privind
4
Temă enunțată în 1955 de Gûnther Decker în Das Selbstbestimmungsrecht
(Göttingen), reluată și adâncită de Michel Collinet, Le Contrat Social (Paris, 1968) și
de Constantin Dumitresco, La Cite Totale, Èditions du Seuil, Paris, 1980, traducere
din română de Șerban Cristovici, postfață de Paul Goma. Demnă de remarcat
reflecția pătrunzătoare a autorului român asupra zadarnicei tentative a doctrinei
imperialiste a regimurilor totalitare din țările Europei de Est, care dau iluzia unei
renovări doctrinare sub deghizarea frazeologiei revoluționare a comunismului
pretins național, însă incapabil de regenerare a factorilor și orientării sale staliniste,
inapt de a fractura monopolul sovietic strivitor al independenței popoarelor.
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buna și proasta folosire a noțiunii de destin național al popoarelor și
utilizarea de către actualele „mașini ideologice cu sens unic”, urmărind
a-i anula însemnătatea ca articol de drept internațional, în consecință
de a le reduce popoarelor până la suprimare dreptul la educație și
demnitate națională. O altă cauză a ar fi și insistența cu care filosofia
politică separă excesiv existențele umane. În ciuda acestor stări de
lucruri, înțelegerea reală a forțelor profunde ale istoriei – prin simple
dar precise linii de demarcație între ceea ce există demn, respectabil și
pasionant în demersul natural al revendicării autentice a popoarelor
luptătoare pentru eliberare sau apărarea identității lor ireductibile
și între cea a cazului caricatural, stupid și degradant reprezentat de
impostura doctrinară a imperiilor arbitrare vizând puterea absolută,
camuflându-și setea de dominare sub masca foloaselor și a sentimen
telor umanitare democratice – aduce în lumină abila exploatare a
amneziei colective a popoarelor și impunerea prin uzurpare a unui
mentor așa-zis legitim al intereselor lor vitale.
Trebuie urmărit îndeaproape centrul integrator al principalelor
rațiuni filosofice și sociale ce justifică superioritatea însușirii umane,
cea a conștiinței naționale, singurele care ne conduc spre reac
tualizarea acestui prețios element al civilizației, expresie a apărării
drepturilor omului în fața escaladării spiritului totalitar, este de părere
Micu Stavila. Cel dintâi lucru ce vine în sprijinul efortului de redefinire
în sens umanist a sentimentului național este examinarea amănunțită
a părții egoiste, a concurenței feroce, a teroarei și a adevăratului mobil
al lumii industrializate. Ceea ce înseamnă că problema de temut este
dată de dimensiunea năucitoarea a cuceririi civilizației prin strategia
de masivă aliniere metodică și obligatorie a conștiințelor, a indi
vizilor sub implacabila dictatură a acestui tip virulent de conduită
barbară pe cale de a deveni singura regulă în toate sferele afacerilor
publice sau private. Identificarea acestui impas o datorăm clarviziunii
spiritului ce face încă o dată dovada constanței și puternicei
înflăcărări a tradiției umanismului național, umanism renăscând fără
încetare și fără încetare afirmând în lume forța și expresia radioasă
a sentimentului defensiv, non-violent și generos de apărare. Așadar,
preocupările și starea sufletească a omenirii se dovedesc a fi strâns
legate de turnura istorică dată de factorul tehnic devenit motorul
prin excelență a tuturor lucrurilor și necesităților dezvoltării umane.
Impactul acestui factor va fi atât de excesiv și imperios, încât va deveni
simplă banalitate afirmația că progresul tehnologic și superioritatea
noii forme de putere legitimată prin ea însăși, fără nici o referință la
o autoritate de rang superior, sunt reale și cauză a apariției „asfixierii
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morale”5, inerentă în difuzarea tipurilor stranii și alienate de atitudine,
de conducere monolitică, gregară, rece, mercantilă și în același timp,
imitație conformistă, identică tuturor națiunilor, tuturor categoriilor
sociale. De aici derivă necesitatea extragerii de sub „puterea malefică”
a expansiunii irezistibile a tehnologiei și încercarea constantă și
hotărâtă de a deveni veritabili stăpâni ai propriului nostru destin.
Spiritul contestatar și de reînnoire radicală, ivit în urma descoperirii
enormei creșteri a puterii, a fost la originea elanului de eliberare
concretizat prin extraordinara Declarație a Drepturilor Omului
și Națiunilor. În fond, strigătului exploziv contra tuturor tipurilor
de autocrație i se datorează sentimentul de mândrie, de revoltă și
respingere – denumit de Herbert Marcuse „marele refuz”6 – ca normă
față de sfidarea „mașinii birocratico-militare” ce a invadat popoarele
cu a sa dominare mai mare decât cea a „armatelor coloniale” cum bine
observa Jacques Ellul7.
În condițiile rupturii radicale produse în chiar inima societăților,
merită a fi menționată atitudinea fermă a unor personalități precum:
Raymond Aron, Jean Baudrillard, Georges Friedmann, Jacques de
Bourbon Busset, Herbert Marcuse, Théodor Roszack, Jean Onimus,
René Girard, Jacques Ellul, Bertrand de Jouvenel, Lewis Mumford
etc., plasați la originea acestei cotituri în istoria ideilor. Fiecare
în maniera sa și toți împreună sunt exponenți ai unui anume gen
manifest al drepturilor omului, protestatar împotriva amenințării
despotismului universal. Lupta la care acești gânditori instigă este
cu atât mai prețioasă cu cât ea se alătură altei mișcări contestatare,
cea ecologică al cărei renume este într-adevăr la înălțimea calităților
sale. Reflecția ecologică raportată la cunoașterea responsabilității
noastre față de natură devine o bază solidă de plecare pentru viitorul
dialog internațional având ca subiect drepturile fundamentale. Mai
ales că ecologia are meritul în fața umanului de a se evidenția într-un
timp foarte scurt pe întregul mapamond, făcându-l să se cutremure
la gândul certitudinii că lăcomia sistemului tehnic lovește în mediul
înconjurător, depășind orice limită. Tot ea subliniază datoria de a
recunoaște excepționala putere a mesajului său umanist și îndeamnă
la acordarea unei atenții speciale celei de-a doua dimensiuni a luptei
eliberatoare a secolului, precum și obligația de a refuza modul de
alienare și agresiune subtilă primejdioasă viitorului umanității.
Expresie folosită de Jean Onimus în volumul L’Asphyxie et le Cri.
A se vedea Herbert Marcuse, Eros et Civilization, Èditions de Minuit, Paris,
1969, p. 149.
7
A se vedea Jacques Ellul, Le Système Technicien, Èditions Calmar-Lévy, Paris,
1977, p. 215.
5

6
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Măsurată prin profanarea fizică a mediului înconjurător, „înstrăina
rea materială” conduce fără doar și poate la dictatură tehnologică.
O înstrăinare supremă, de ordin existențial manifestată nevralgic
la nivelul relațiilor umane ca un veritabil coșmar: viol prin abuz de
putere ce insultă și surpă dreptul fundamental al existenței și anume,
dreptul suveran la diferență a fiecărei ființe, a fiecărei realități
individuale sau colective, dreptul la apărarea valorii identității
sale de neînlocuit în fața suprastructurii monolitice cu pretenția
nebunească de a deține monopolul progresului, al adevărului și
fericirii. Lupta pentru dreptul la diferență a cărei intenție umanitară,
pe de o parte, devine punct de plecare în efortul de reînnoire radicală
a calității vieții și izvor de energie pentru oamenii independenți,
pe de altă parte, servește ca fundament speranței de renaștere
spirituală a civilizației. În atare sens, personalități precum Thédor
Roszack8, Jacques Ellul și Raymond Aron dau expresie și forță prin
profunde cugetări, semnificative eforturi incitante la multiplicarea
contactului reflexiv cu universul valorilor.
În vidul cultural american, Thédor Roszack, adevărat atlet
spiritual dedicat cauzei, cu o fascinație irezistibilă propune un
model percutant de afirmare a valorii realității spirituale individuale,
subliniind identitatea originală – a individului sau colectivului –
ca valoarea prin excelență necesară elaborării unei adevărate
politici revoluționare în pas cu timpul. Remarcăm în studiile Vers
une Contre Culture și Où finit le Désert dovada coerenței aceste
contestații revoluționare de alură personalistă a spiritului împotriva
totalitarismului de orice fel. Iar lucrarea L’Homme-Planète. La
Désintégration Créative de la Societé Industrielle9 poate fi considerată
una dintre puținele contribuții intelectuale cu consecințe fecunde
și pozitive. Așezând „conștiința socratică” ca punct de pornire
în luarea oricărei decizii, Théodor Roszack explică faptul că
soluționarea eșecului spiritual nu vine din refugiul în tehnologie,
nici din gestionarea eficientă a resurselor. Respinge acest câmp de
acțiune iluzoriu, atât din punct de vedere ideologic cât și prin prisma
calcului mercantil și ne propune o cale salvatoare, cea a acțiunii
militante pentru regăsirea și recunoașterea sensului adevăratei
noastre identități. Pe scurt, pregătirea ființei de a intra în conflict
8
Théodor Roszack este profund atașat de „metafizica revoluționară” a perso
nalismului francez considerat unul din cele mai interesante curente ale timpului
care se împotrivește colectivismului birocratic al regimului stalinist văzut ca
violare a demnității umane.
9
A se vedea Théodor Roszack, L’Homme-Planète. La Désintégration Créative de
la Societé Industrielle, traduit de l’américain par Raymond Albeck, Èditions Stock,
Paris, 1980.
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cu fluxul colectivismului tehnologic care amenință sufletul oricărui
om, oricărui popor și a civilizației în ansamblul ei. Insistă asupra
atenției îndreptate spre supravegherea îndeaproape a spiritului,
singurul din tot ceea ce există viu în lume care nu se resemnează în
fața ființei, a existenței de a fi simplu amalgam inert, parte anonimă
și schimbătoare la îndemâna unui program de calculator. Fiecare
realitate vie, fie ea individuală sau colectivă, posedă o forță orientată
spre interior – cea prin care noi oamenii sfârșim prin a ne recunoaște
și regăsi în calitate de persoană – deținând, totodată, secretul pasiunii
autentice, a culturii și a viitorului umanității. Există, desigur, și forțele
retrograde ce încearcă să zdrobească popoare și indivizi, tinzând
a transforma chiar epoca noastră într-una barbară a manipulării
tehnologice. Însă, va veni o zi – prevestește Roszack – când afirmarea
susținută și traducerea sistematică în fapt a dreptului la autenticitate
personală își va impune nemăsurata putere și, devenită forță politică
importantă pentru fiecare națiune, va fi susceptibilă de a scoate
umanitatea de sub vraja tehnologizării exagerate.
Jacques Ellul a jucat un rol principal în analiza acelei realități, vii
și capabile de a conduce la rezistența împotriva conformismului și
a acțiunilor de manipulare a maselor. Autorul francez, întotdeauna
interesat de problema apărării drepturilor omului în sensul cel mai
extins si profund, critică cu discernământ și condamnă structura
despotică, principala cauză a inumanei suferințe a societății.
Sugerează, drept garanție de prim rang a demnității omului,
deschiderea spre expresia cea mai puternică și mai bogată spiritual
care ne apropie de sfera iubirii și respectului față de modul de viață al
celorlalți și anume, calea infinitei varietăți și unicități (singularități)
creatoare a existenței. Cultivarea sensului particularității și a manierei
personale de a trăi extinse la dreptul la diferență și descoperire de
sine au fost majora preocupare a acestui gânditor, în fond esențiale în
evitarea prefacerii lumii în societăți structurate tehnic, impersonale,
înfrigurate, mașini anonime. Tinzând spre competența unic
centralizată, o integrare completă a fiecărui element nu face decât să
strivească orice veleitate a vieții individuale libere. În La Technique ou
l’Enjeu du siècle Ellul face o observație importantă, industrialismul
avansat, în realitate, posedă o imensă forță automată de progres
și din ce în ce mai multă independență față de decizia umană.
Astfel, în absența certitudinii și înrădăcinării, odată cu eliminarea
componentelor non-tehnice devine evidentă supunerea individului
și a colectivelor socio-culturale. O tulburătoare demonstrație a
existenței unei identități geometrice între sistemul tehnic universal și
spiritul monolitic și liniar îl apropie pe autor tot mai mult de evidența
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răsunătoare a crizei drepturilor omului.10 Constată în ordinea socială
un fapt ciudat, contrar tuturor sistemelor de valori: un melanj de
vechi și modern atât prin forța lucrurilor cât și prin natură al acelor
sisteme de valori „neuniforme, ambigui, instabile într-o bogată și
creatoare inconștiență”11. Așa se înfățișează procesul evoluției tehnice
care impune pretutindeni și mereu omului pretenția sa dogmatică
în eficiență completă, universul său steril și unic, excluzând orice
punct transcendent sau empiric de referință intelectuală, morală,
spirituală pornind de la care se poate judeca și analiza critic. Pe
măsura ce pătrundem în logica internă a dezvoltării tehnice apare
limpede că această logică nu comportă nici o rațiune, nici o limită
exterioară, dar nici vreo regulă interioară, însă are ambiția de a se
prezenta ca un fel de imperativ categoric, ca necesitate intrinsecă
solicitând identificarea progresivă a culturilor, a formelor economice
și politice cu cel mai de jos nivel al identificării, cel al luptei brutale
și competiției feroce pentru putere. Toate pretinsele libertăți pe
care tehnica pare a le răspândi cu blândețe, nu sunt decât o banală
„magie„ verbală, „jocuri ale independenței strict dependente”, „zone
de indiferență” riguros planificate în serviciul unei cât mai adecvate
integrări în sistemul totalitar. Observăm imediat enormul non-sens
și pericolul privitor la drepturile omului și în mod necesar raportul
de opoziție între sistemul tehnic și om. Odată pătruns în ciclul
infernal al tehnologizării nelimitate, consecințele sunt ineluctabile:
un singur mod de a fi, de a gândi, de a trăi, de organizare, de a pune
problemele, anume cel al autosuficienței sistemului autocratic, fără
dinamism, dar mai ales, fără cea mai mică urmă de legătură cu sarcina
istorică de umanizare. Un sistem autosuficient a cărui evoluție nu
duce decât la închiderea în cerc vicios a propriilor contradicții, la
neputința de a garanta „pacea sau buna înțelegere între popoare” și
„libera alegere și dezvoltarea culturilor”12. Constantin Micu Stavila
evidențiază sensul progresului tehnologic anti-uman și opacitatea
sa față de orice politică a drepturilor omului și națiunilor. După o
admirabilă cercetare istorică13, Raymond Aron, remarcat prin poziția
sa prudentă, recunoaște dificultatea de a defini evenimente precum
cel controversat din mai 1968, însă descifrează aici semnul prevestitor
al unei „revolte metafizice” împotriva civilizației inumane „purtată
A se vedea în: Jacques Ellul, La Système Technicien.
A se vedea Constantin Stavila, „Le Droit à la Différence”, Foi et Vie, 3/1980, p. 26.
12
A se vedea Constantin Stavila, „Le Droit à la Différence”, Foi et Vie, 3/1980,
p.27.
13
A se vedea Raymond Aron, L’opiu des Intellectuels (pamphlet), La révolution
Introuvable (essai).
10
11
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într-o aventură nebună fără sfârșit, fără disciplină, fără înțelepciune
spre a cunoaște mai mult, cât mai multă putere”14 și denunță caracterul
nevrotic, agresiv și destabilizator al tuturor societăților industriale.
Cum recunoaștem, în chiar miezul unei tehnologii – ce reduce în
treaga realitate la sine, la acel ceva abstract, golit de orice conținut –
o identitate și o anumită coerență? O întrebare crucială, provocare a
secolului în a cărei limpezime, se încumetă Constantin Micu Stavila
să ofere câteva linii directoare. În primul rând observă angajarea
amplă în lupta împotriva alienării omului inseparabilă de efortul
de apărare al dreptului suveran de afirmare a identității personale
al fiecărei ființe, iar vestitul subiect al apărării drepturilor omului
nu poate fi despărțit de cel al apărării drepturilor naturii. Apoi
constată că problema progresului tehnologic se pune în termeni care
implică destinul omului și, mai mult ca niciodată, destinul omului
presupune acum un spațiu de înaltă complexitate și responsabilitate,
unde soarta fiecărui individ este indisociabilă de a celorlalți. În
baza celui mai vechi principiu al lumii – principiul dreptului prin
naștere ce conferă valoare unică și inalienabilă fiecărei existențe –
națiunile dețin, în situațiile cele mai disperate, secretul sacru de a
lupta contra morții aflat la baza solidarității oamenilor. Nu există
nici un mijloc de apărare a drepturilor omului în fața noii ordini, în
esență violentă și absurdă, care să nu pătrundă în sfera răzvrătirii.
În fapt, fiecare dintre noi resimte necesitatea de a avea, în univers, o
identitate, un destin cu aceeași categorică intensitate cu care avem
nevoie de aer și hrană. Această realitate concretă ce angajează omul
pe calea deschiderii spirituale și a dialogului viu cu sine și cu alții se
află la antipodul conformismului servil, al oportunismului meschin
caracteristic societății excesiv industrializate, dominate agresiv și
alienate. Iată de ce nici un efort nu e prea mare pentru a salva viitorul
conștiinței naționale, de a apăra dreptul la diferență și bunăstare, la
libertate și suveranitate al fiecărei comunități umane.
Considerații finale
Propunem, în concluzie, câteva repere din activitatea desfășurată
de Constantin Micu Stavila în sensul promovării spiritualității
românești în mediul academic francez. Pentru început, redăm
titlurile principalelor lucrări scrise în țară din care reiese preocuparea
evidentă pentru tot ceea ce este românesc: Problema umanismului
din punct de vedere al spiritualității românești, Relația om-natură
în concepția românească asupra lumii, Concepţia poporului român
14
A se vedea Raymond Aron, La révolution Introuvable. Réflexions sur les
événiments de mai en toute liberté, Èditions Fayard, Paris, 1968
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despre dragoste, Caracterul specific al spiritualităţii româneşti,
Teatrul popular românesc. O bogată activitatea publicistică, culturală,
umanitară (în cadrul Organizației „Les Frères du Ciel et de la Terre”)
și de cercetare (la Chantier des Travailleurs Intelectuels, Société
pour l’Histoire du Protestantisme Français și în special la Centre
National de Recherche Scientifique – din 1974 până la finele lui 1979,
sub coordonarea academicianului René Huyghe și, în mod direct, a
profesorului Jean Brun) repurtează în spațiul francez. Organizator
al renumitei „Table Ronde” de colocvii internaționale de la Centre
Culturel Américain de Paris,cu tema generică „Misiunea Filosofiei
în veacul XX”, Stavila coordonează dezbaterile în jurul următoarelor
subiecte: Misiunea filosofică și spirituală a secolului XX, Misterul
istoriei pentru omul din secolul XX, Apelul spațiului și dialogul cu
vizibilul pentru omul din secolul XX, Sensul fericirii pentru omul din
secolul XX etc., avându-i ca invitați-parteneri de discurs pe: Gabriel
Marcel, Jean Brun, André Dumas, Jean d’Ormesson, René Huyghe,
Jean Cazeneuve, Raymond Polin, Paul Sérant, Octavian Vuia. Pe de
o parte, ideile transmise și analizate erau rodul reflecției de până
atunci dar și firul director al viitoarelor cercetări, iar pe de altă parte,
rezumatele întrevederilor au fost semnalate în diferite publicații
(Foi et Vie, American-Romanian News – The Leading Romanian
Newspaper in USA and Canada), dar și difuzate în emisiunea „Lumea
creștină” de la Radio Europa Liberă.
În linii mari, Constantin Micu Stavila publică la Paris, printre
altele, următoarele lucrări: La Crise de l’idéologie industrielle de
la Science, L’Appel Libérateur de l’Espace, Trente ans après Yalta,
Un coup de théâtre philosophique (La consérvation spirituelle de
l’homme nu et sans masque technologique), Le droit à la différence,
La Revolte contre la nouvelle trahison des Clercs du XX-e siècle,
Vers un nouvel art de penser et de vivre, Le manifeste poétique de
l’humanisme roumain, L’avenir de la Roumanie à l’avant-garde
de l’histoire, Die Relativität der Erkenntnis und das Suchen des
Absoluten, Bibliographie der rumänischen Philosophie, Trente ans
après le partage du monde à Yalta (4-11 févr. 1945): Le Triste Bilan
des Trois Décades de Super-Colonialisme Soviétique, Les Roumains
et l’esprit de la philosophie américaine.
Căutările noastre, am adunat dovezi care atestă aprecierea de
care s-a bucurat filosoful româno-francez atât în țară, cât și în
afară. Oferim, spre exemplu, câteva idei extrase din corespondență:
invitația săptămânală adresată de Gabriel Marcel pentru a face
lecturi doar soților Stavila; aprecierea lui Jean Wahl asupra lucrării
Descoperirea vieții personale, împreună cu „a făcut enorm pentru
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cultura franceză și pentru filosofia românească” (scrisoare datată:
Paris, 22 iulie 1969, în Corespondența aflată în fondul Muzeului
„Vasile Alecsandri” din Bacău); aprecieri ale poetului și aca
demicianului Pierre Emmanuel asupra întregii opere (scrisoarea
datată: Paris, 30 mai 1969). La începerea cursului ținut la Facultatea
de Teologie din Paris, a fost recomandat și, totodată, au fost elogiate
cursurile – susținute în calitate de Profesor Invitat – în SUA, Spania,
Italia, Germania, Franța de către decanul de la Strasbourg, filosoful
Roger Mehl, și de către profesorul Jean Brun de la Dijon (scrisoarea
datată: Paris, 3 mai 1970). Amintim, de asemenea: realizarea unui
interviu cu profesorul și filosoful Paul Ricoeur din chiar primul an al
șederii în Franța (Paris, 25 noiembrie 1969), a unei emisiuni, în 1973,
avându-l ca invitat pe Mircea Eliade. La întâlnirea cu președintele
Fundației culturale „Constantin Iosif Drăgan” din Roma s-a vorbit
despre „profunzimea gândirii și puterea critică excepțională” a lui
Constantin Micu Stavila (Paris, 23 aprilie 1969). Să mai menționăm
că, în Actualités Scientifiques (Paris: Hermann, 1950), Constantin
Micu Stavila figurează cu titlul de „colaborator național”.
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ASOCIAŢIA PEDAGOGILOR CREŞTINI,
OBIECTIVE ŞI STATUT
LAURENȚIU ȘOITU*
Cu prilejul noii ediţii – a XVIII a – a Simpozionului a avut loc
prezentarea Asociaţiei Pedagogilor Creştini, organizaţie nou înfi
inţată şi cu rădăcini în ideile şi acţiunile generate de aceasta
manifestare cu destulă recunoaştere în spaţiul cultural, spiritual,
ştiinţific şi educaţional. Momentul a fost ales, pe de o parte, pentru
că multe dintre obiectivele noii organizaţii se întâlnesc între acelea
ale Simpozionului, pe de altă parte, pentru că înşişi iniţiatorii sunt
la originea celor două acţiuni, fie în calitate de membri ai Consiliului
onorific, fie în Consiliul Director sau ca membri fondatori.
Împreuna plămădire şi creştere a ideilor şi acţiunilor de fiinţare a
Simpozionului şi Asociaţiei Pedagogilor Creştini a făcut posibilă
valorificarea contextului – probabil cel mai favorabil.
Este nevoie de o Asociaţie a Pedagogilor Creştini !? Aceasta este
întrebarea ce deschide cuvântul înainte al Albumului1 de prezentare
a Asociaţiei. Este nevoie să invităm aşa de mari personalităţi ale
vieţii spirituale, academice, ştiinţifice!? Este nevoie de o reprezentare
naţională şi de aspiraţii de internaţionalizare a acesteia !? Răspunsul
este afirmativ.
Asociaţia se impune ca un răspuns la puternicele sentimente ale
datoriei faţă de memoria părinţilor, preoţilor şi profesorilor care –
în anii lor de suferinţe – ne-au aşezat în suflet dorul de Înalt şi a
celor care ne-au apropiat de Învăţătorul îndreptăţit a spune: Eu sunt
Calea, Adevărul şi Viaţa!” (Ioan 14,6).
Asociaţia Pedagogilor Creştini este fondată de 24 de universitari,
mireni – reunind eforturile şi harul clericilor, al teologilor cu acela al
slujitorilor ştiinţei, artei, culturii. Întâlnirea lor nu este accidentală
deoarece toţi sunt cunoscuţi şi recunoscuţi pentru „neîncetata râvnă
întru continuă trudire spre folosul semenilor şi al tuturor”, pentru
* Prof. univ. emerit dr., Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi.
1
Asociaţia Pedagogilor Creştini, 2016, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.
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efortul lor şi pentru că „sunt pilonii aşezaţi la temelia desăvârşirii
continue a omului”(Cuvânt înainte, Album).
Locul comun, în care se întâlnesc membrii APC, sunt adâncimile
experienţelor şi sentimentelor puternice ale apartenenţei lor la
tăriile socialului, este excelenţa trăirii spiritualului, a spiritualităţii
creştine – în formele sale culturale, artistice, ştiinţifice – exprimată
în înţelegerea şi valorificarea acestora în activitatea şi opera lor.
Motivaţia este dată de nevoia identificării comune a criteriilor de
formare pe bază de criterii puternice în faţa adâncirii relativismului
adevărurilor – după domenii şi autori cu experienţele diverse şi
perspectivele lor, personale – a nevoii de înţelegere că efortul de
unificare şi continuitate a înţelegerii porneşte de la constatarea
diferenţelor dar nu poate fi asigurat de exacerbarea acestora, a
imperativului de afirmare a unor sinteze nu doar raţionale.
Avem a sublinia, mai mult ca oricând, că filosofia şi gândirea
veacului poartă amprenta spaţiului, timpului, catastrofelor, dez
voltării favorabile şi/sau nefavorabile, că ele se fecundează reciproc,
dar misiunea educaţiei este de a păstra nealterată relaţia dintre cei ce
caută şi cei care au găsit.
În acest context, rolul APC vizează sporul sufletesc al fiecăruia
dintre membrii săi – pentru că nimeni nu munceşte doar pentru
sine, aşa cum nu o face nici numai pentru altul, alţii! – ţinteşte
folosul comunităţii în care fiecare dintre membrii ei trăieşte şi pe
care ei, pedagogii, educatorii o formează, dar şi comunităţile în care
„se duce vestea” despre acţiunile fiecăruia şi ale tuturor.
Credem că este obligatorie grija pentru respectarea „realităţii
mentalităţii vremii noastre peste care nu se poate trece cu o negaţie
pură şi simplă” – cum se exprima Mircea Vulcănescu2, ci avem nevoie
ca analizele, imaginile, reflecţiile şi acţiunile să ne fie orientate spre
elementele esenţiale şi definitorii ale relaţiilor dintre oameni, dintre
aceştia şi lume – înţeleasă ca spaţiu al valorilor perene.
Scopul APC este să favorizeze educaţia pentru valorile funda
mentale statornicite prin acţiunile comune ale Bisericilor creştine
şi ale şcolii – în complementaritatea şi unitatea lor. Prin strategii,
metode şi mijloace specifice, pedagogii – în rolurile lor de îndrumători,
conducători spre idealul de desăvârşire a fiecărei persoane – membrii
APC îşi unesc priceperea, experienţele, nădejdea, rugăciunea şi
harul – ce le-a fost dăruit – pentru a mărturisi credinţa că valorile
2
A se vedea Mircea Vulcănescu, f. a., Posibilităţile filosofiei creştine,
Ed. Anastasia, Bucureşti, p. 145.

60
perene sunt apărate prin slujirea, iubirea şi dorul de Sacru şi Frumos.
APC reuneşte în cadrul ei personalităţi reprezentative ale spaţiului
universitar şi preuniversitar, cercetători, clerici, jurnalişti, angajaţi
în instituţii spiritual-culturale, educaţionale şi social-filantropice
(Statutul APC, Art. 1, paragraf 3 şi 4). .
Statutul mai precizează că: Atribuţiile principale ale APC sunt:
promovarea, dezvoltarea, sub toate formele, a acţiunilor şi metodelor
directe şi indirecte de educaţie creştină, de susţinere argumentată
şi exemplară a valorilor fundamentale afirmate constant în istoria
ultimelor două milenii de existenţă a lumii (ART. 3. al. 1) cu sublinierea
expresă: În realizarea atribuţiilor sale, APC recunoaşte Sistemul
ierarhic propriu de organizare a fiecărui cult creştin şi dreptul
Înaltelor lor foruri de decizie, colaborează cu departamentele lor de
profil, cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu instituţii
şi organizaţii ştiinţifice academice, de cercetare şi învăţământ, din
ţară şi din străinătate (Art. 4).
Aceste observaţii se impuneau întrucât, prin Statutul, prin
Regulamentul adoptat şi prin activitatea de multe decenii a fiecăruia
dintre membrii fondatori ai asociaţiei – academicieni consacraţi
în domenii diverse (biologie, informatică, istorie, filozofie),
universitari şi cercetători superiori din toate domeniile ştiinţei, artei,
culturii, teologiei – obiectivele asumate vizează: Promovarea ideilor
și practicilor specifice educaţiei creştine; Realizarea de cercetări,
studii interdisciplinare asupra problematicii păstrării şi dezvoltării
interesului pentru valorile fundamentale şi perene ale lumii; Editarea
de publicații, on-line și tipărite, care vor reflecta orientarea activă,
dorința vie de a cunoaște și de a înțelege esenţa fiinţei umane şi a lumii,
precum şi realizările membrilor asociaţiei şi ale diverselor persoane
ori centre de studii consonante cu principiile asociaţiei; Organizarea
unor conferinţe, stagii de formare, manifestări ştiinţifice, culturale
care să promoveze elemente ale spiritualităţii creştine, ale valorilor
definitorii pentru esenţa, continuitatea şi unitatea fiinţei umane.
Aşadar, APC este fondată de 24 de mireni şi va continua să pri
mească personalităţi reprezentative ale domeniilor educaţiei, culturii,
ştiinţei, artei, cu o înaltă ţinută spirituală şi morală, care s-au distins
prin rezultate, atitudini şi comportamente superioare, favorabile
păstrării, dezvoltării şi promovării valorilor creştine şi general umane –
la nivelul comunităţilor ştiinţifice, spirituale şi culturale.
Totodată este preocupată să acorde titlul de membru de onoare unor
personalităţi marcante ale ştiinţei, educaţiei, culturii, spiritualităţii
naţionale şi internaţionale, dar şi membru de onoare postmortem,
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atât unor cetăţeni români cât şi străini care s-au remarcat prin opera
şi acţiunile lor în domeniul educaţiei creştine, social filantropice,
s-au distins la nivelul comunităţilor – locale, regionale, naţionale,
internaţionale – prin opere, manifestări şi atitudini recunoscute
pentru efectele lor folositoare în viaţa socială sau prin contribuţii
diverse la dezvoltarea şi la afirmarea valorilor mereu vii.
Dorim să remarcăm, pe de o parte, deschiderea asociaţiei către
personalităţi naţionale şi internaţionale, actuale şi din istorie dar, pe
de altă parte, dorinţa de a evidenţia exemplaritatea acţiunilor, ideilor,
operelor întemeiate pe slujirea nevoii şi a dorinţei de desăvârşire a
omului.
Ecumenismul declarat al APC este unul dorit a rămâne dimen
siune importantă prin crearea la nivelul preşedintelui a unui
Consiliu onorific, structură consultativă, alcătuită din 9 membri –
reprezentanţi ai cultelor creştine şi laici -, menită să vegheze la
stabilitatea şi continuitatea activităţii APC. Dorim să ne asigurăm
că, niciodată, nu se pot produce greşeli de exprimare, de acţiune,
cauzate de neştiinţa, neatenţia noastră în relaţia cu nici unul dintre
cultele şi religiile fundamentale. În acest sens, încă de la înfiinţare,
am dorit să exprimăm intenţiile noastre, să le anunţăm tuturor
liderilor bisericilor creştine – invitându-i în componenţa acestui
Consiliu – ce poate fi extins – din care fac parte şi personalităţi ale
vieţii academice.
Mulţumim celor care ne-au răspuns – ierarhi ai Bisericii ortodoxe
şi ai Bisericii romano catolice – suntem în contact cu reprezentanţi
ai celorlalte culte creştine din ţară, valorificăm relaţiile academice
instituite, de membrii fondatori şi instituţiile de care aparţin,
prin manifestări ştiinţifice precum aceasta cu IRDO, astfel încât
nădăjduim ca, în cel mai scurt timp, să beneficiem de prezenţa
colegilor din toate cultele creştine – atât în consiliul consultativ cât
şi între membrii asociaţiei.
În final, reluăm întrebările din prefaţa Albumului: Este nevoie
de o Asociaţie a Pedagogilor Creştini !? Este nevoie să invităm aşa
de mari personalităţi ale vieţii spirituale, academice, ştiinţifice !?
Este nevoie de o reprezentare naţională şi de aspiraţii de internaţio
nalizare a acesteia !?
Da, este nevoie, pentru că toţi avem nevoie ca tinerii şi copii să
aibă mereu şansa unei bune creşteri.
Da, pentru că toţi avem nevoie să aflăm în ce fel ne putem împlini
menirea de educatori – să oferim criterii de alegere bună şi de folos
desăvârşirii celor în creştere!
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Da, pentru că toţi vrem ca împreună să fim cât mai aproape de
valorile perene ale lumii.
Da, pentru că în noi, în adulţi, se-ntâlnesc nădejdile toate – ale
celor ce prin ruga şi truda lor ne-au aşezat aici şi ale mai tinerilor, în
noi încrezători!
În fapt, asemenea asociaţii ne sporesc încrederea unii în alţii,
ne aduc dovezi că nu suntem singuri. Nu suntem singuri nici pe
orizontala vieţii, nici pe verticala istoriei dar nici pe înălţimea lumii,
a dorului de Absolut! Nu credem că există mai mare descoperire a
lumii în lunga sa istorie decât acest Adevăr!
Credinţa, certitudinea că nu suntem trimişi şi nici lăsaţi singuri
în lume, sunt puternicele repere ale fiinţării noastre.

AUTORITATEA PARENTALĂ ȘI ORIENTAREA
ELEVILOR CĂTRE SEMINARIILE TEOLOGICE
MOCANU BOGDAN-ANDREI*
Rezumat:
Acest studiu analizează relaţia dintre motivaţia studentului pentru
alegerea viitoarei sale orientări academice şi influenţa autorităţii
parentale asupra canalizării educaţiei atât a absolvenţilor clasei a 8-a
înscrişi la Seminariile Teologice din Moldova cât şi a absolvenţilor
de licee teoretice din Iaşi. Este o temă actuală de interes, deoarece
puţini elevi înţeleg faptul că viitoarea lor orientare spre un anumit
studiu ar trebui să nu depindă numai de visurile nerealizate ale
părinţilor lor, sau de cerinţele profesionale ale momentului, ci şi de
motivaţia lor interioară, de ceea ce simt, de chemarea lor fie aceasta
profesională sau spirituală, ca act de motivaţie psihologică.
Cuvinte cheie: religie, autoritate, motivaţie, orientare acade
mică, părinţi
Abstract
The present study deals with the relationship between student’s
motivation for the choice of future academic path and the influence
of the parenting style on the educational guidance of both 8-th form
graduates anlisted within Theological Seminaries around Moldova and
graduates from theoretical highschools in Ia;i. It is a theme of current
interest since few pupils understand the fact that their academic future
orientation should depends not only on the unfulfilled professional
dreams of their parents or the professional demands of the time but
also, on the inner motivation or feeling of the person, their calling,
either professional or divine as a psychological motivational act.
Keywords: religion, authorithy, motivation, academic orienta
tion, parents.
* Pr. prof., Scoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iași.
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În ultimele decenii, poate mai exact după anul 1989, influența
părinților asupra copiilor în alegerea unei cariere printr-o orientare
educațională este într-o vizibilă scădere. Exprim aceasta deoarece
mulţi elevi după terminarea ciclului educațional gimnazial
consideră vârsta și motivația lor, îndeajuns pentru alegerea noului
traseu educaţional pe care îl vor urma. Opțiunea de a urma un liceu
de cele mai multe ori se face în prezența părinților, a tutorelui și se
dovedește a fi un proces adesea asociat cu alegeri greșite, abandon
sau amânare ce poate avea impact serios asupra dezvoltării psihicoeducaționale și profesionale.
Inspirat fiind de propria experiență în alegerea traseului edu
cațional și supravegheat în adânc de o bibliografie susținută legată
de tema motivației academice, printr-un titlu sugestiv: „Autoritatea
parentală și orientarea elevilor către Seminariile Teologice” m-am
decis să abordez relația dintre motivația elevului pentru alegerea
traseului său academic și influența stilului parental asupra orientării
elevului de clasa a 9-a, având în vedere orientarea vocațională a
elevilor înscriși în cadrul Seminariilor teologice din Moldova, dar și
a elevilor din liceele teoretice ieșene.
Este o temă de actualitate mai ales în contextul în care
studierea educației religioase este obturată de atitudinea colegilor
din cancelariile profesorale și de una dintre Deciziile Curții
Constituționale din anul 2014 privind participarea la ora de religie și
de faptul că puțini sunt elevii care înțeleg faptul că orientarea lor nu
depinde doar de dorințele profesionale neîmplinite ale părinților sau
de aspirațiile profesionale ale timpului ci aceasta ține și de motivația
sau trăirea internă a elevului, chemarea profesională sau divină ca
act psihologic motivațional.
Influența stilului parental poate determina procese emoţionale şi
cognitive care pot declanşa, orienta şi susţine diferite comportamente
şi activităţi cum ar fi unul vocațional în care adevărul, convingerea sau
chemarea se desprind prin identificarea persoanei care-l determină
în alegerea opțiunii. Pornind de la aceste premise, cercetarea îşi
propune să observe motivaţia academică a elevilor de clasa a IX-a,
filiera teoretică, dar și cea vocațională într-un moment al procesului
educativ, de a identifica influența parentală și tipul de motivație,
toate într-un context al secularizării învățământului religios și al
uniformizării învățământului laic.
Fenomenul de orientare vocațională, care se referă la dezvoltarea
carierei și este postsecundar educației, a apărut recent ca un subiect
de anchetă empirică în consilierea psihologică (de exemplu, Dik,
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Duffy și Eldridge, 2009; Duffy, Allan și Dik, 2011 Hirschi, 2011). Întradevăr, Duffy și Sedlacek (2010) au arătat că 43% din eșantionul lor de
studenți din primul an au raportat că au o chemare care îi reprezintă
în cea mai mare parte sau în întregime, în timp ce 30% din același
eșantion au raportat că își caută chemarea. Astfel, „chemarea” pare
a fi un concept remarcabil nu numai pentru cercetători, ci și pentru
tinerii adulți care se pregătesc pentru carierele lor viitoare.
Tradiția religioasă creștină a asociat istoric „chemarea” cu a
fi îndemnat de Dumnezeu să urmezi o viață în care să slujești
(de exemplu, Matei 4: 17-20; Luca 5:27-28). Teoriile religioase
contemporane ale chemării s-au extins de la tipul de lucru la care o
persoană poate fi chemată, afirmând că originea chemării de către
Dumnezeu este, prin urmare, o experiență spirituală (Guinness,
1998). Hall și Chandler (2005) au descris chemarea ca un puternic
sentiment de direcție interioară pentru a face ceea ce este benefic
pentru alții.
Unul dintre conceptele cele mai frecvent utilizate ale chemării
în literatura psihologică a consilierii este cel folosit de Dik și Duffy,
al modelului tridimensional (2009), care definește o chemare ca (a)
provenind din afara sinelui (de obicei de la o entitate transcendentă);
(b) în sensul orientării spre ceva, care implică exercitarea unei cariere,
nu ca un scop în sine, ci pentru a obține scopul sau sensul vieții; și
(c) focusarea pe alții, spre orientările și preocupările prosociale. Ei,
de asemenea, clarifică faptul că este rar întâlnit ca o persoană să se
simtă atrasă către o carieră, fie că pare ceva venit de la Dumnezeu,
familie, sau o necesitate, sau că se distinge ca o valoare personală.
Motivația Academică a fost studiată dintr-o multitudine de
perspective (Covington, 2000; Linnenbrink & Pintrich, 2002; Meece,
Anderman,& Anderman, 2006). Vallerand și colab. (1992, 1993)
sunt printre puținii care au încercat sa explice motivația academică
a elevilor. Ei propun un model cu trei factori, inclusiv: motivație
intrinsecă, o unitate internă pentru scopuri, cum ar fi acumularea
de cunoștințe, realizarea competenței; motivația extrinsecă, care
provine din exterior, precum părinţi, prieteni sau norme sociale,
și este reglementată prin recompense sau pedepse și amotivatia,
o lipsă de motivație care sugerează faptul ca o persoană este în
imposibilitatea de a percepe legătura dintre acțiunile ei și rezultatele
care apar și este probabil să simtă o lipsă de control și competență.
În domeniul educației, de exemplu, majoritatea cercetătorilor
par să își îndrepte atenția asupra identificării tipurilor de motivație
la diferite grupuri de studenți. Până în 1992, când Robert J. Vallerand
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a introdus modelul său ierarhic și scala motivației academice
(SMA), cercetătorii nu au avut un instrument care putea să măsoare
motivația într-un mod corect.
Pornind de la articolul „Relația dintre chemare și motivația
academică a elevilor de gimnaziu și liceu” din jurnalul Canadian de
Consiliere și Psihoterapie a Lyndsay A. Woitowicz, José F. Domene
din anul (2013) care susținea o chemare psihologică ce interacționa
cu o motivație intrinsecă, am ales ca obiectiv specific al studiului să
demonstrez relațiile existente între tipul de autoritate parentală (a
mamei, respectiv a tatălui) și motivația elevilor de a alege să urmeze
seminarul teologic (motivație de tip intrinsecă, extrinsecă sau
amotivație). Ipoteza principală a studiului a fost: Există diferențe în
orientarea educațională liceală în funcție de motivația academică și
tipul de autoritate parentală.
Pe baza variabilelor independente (tipul de autoritate parentală
și tipul de liceu la care elevul este înmatriculat), dar și a variabilei
dependente (motivația academică), pentru acest studiu, am propus
următoarele ipoteze specifice de cercetare: Ipoteza 1: Stilul matern
de autoritate prezice tipul de motivație academică, în sensul că stilul
democratic prezice o motivație academică de tip intrinsec. Ipoteza
2: Stilul patern de autoritate prezice tipul de motivație academică,
în sensul că stilul democratic prezice o motivație academică de tip
intrinsec. Ipoteza 3: Există diferențe semnificative între elevi în
funcție de profilul liceului (liceu teoretic/seminar teologic) pe care îl
urmează în privința motivației academice. Ipoteza 4: Există diferențe
semnificative între elevii înmatriculați în diferite seminarii teologice
(Seminarul Teologic Sfântul Vasile cel Mare, din Iași, Seminarul
Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur, din Huși, Seminarul Teologic
Sfântul Gheorghe, din Roman și Seminarul Teologic Mitropolitul
Dosoftei, din Suceava) în privința motivației academice. Ipoteza 5:
Există un efect de interacțiune între stilul de autoritate matern și
tipul de liceu în privința motivației academice. Ipoteza 6: Există un
efect de interacțiune între stilul de autoritate patern și tipul de liceu
în privința motivației academice. Variabila dependentă a cercetării
a fost: motivația academică, în relaţie cu 2 variabile independente:
tipul de autoritate parentală (permisiv, autoritar, democratic) şi
tipul de liceu (teoretic, seminar teologic).
La acest studiu, au participat 270 de subiecți, elevi de clasa a IX-a,
cu o vârstă medie de 15 ani. Dintre aceștia, 132 sunt elevi a trei licee
teoretice din Iași: 52 de la Liceul Miron Costin, 34 de la Liceul
Economic Administrativ și 46 de la Liceul de Informatică Grigore
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Moisil, iar 138 sunt elevi la Seminariile Teologice din județele
Moldovei, după cum urmează: 49 sunt înmatriculați la Seminarul
Teologic Sfântul Vasile cel Mare, din Iași, 29 la Seminarul Teologic
Sfântul Ioan Gură de Aur, din Huși și 31 la Seminarul Teologic
Sfântul Gheorghe, din Roman, 29 la Seminarul Teologic Mitropolitul
Dosoftei, din Suceava. În cadrul seminariilor teologice, toți elevii
sunt de gen masculin, iar în liceele teoretice clasele sunt mixte.
Pentru a controla genul participanților la studiu, în cadrul liceelor
teoretice au fost aplicate chestionare tuturor elevilor prezenți în sală,
răspunsurile fetelor fiind eliminate din baza de date. În cazul elevilor
care au declarat că sunt orfani de unul dintre părinți sau că părinții
sunt despărțiți, am eliminat chestionarele din baza de date. Pentru
colectarea datelor, au fost aplicate în perioada aprilie-mai 2014 în
format creion-hârtie o serie de chestionare care evaluau variabilele
acestui studiu. Implicarea subiecților în acest studiu a fost voluntară
și s-a realizat pe durata orelor de curs, cu acordul cadrelor didactice.
Pentru această cercetare am proiectat un design corelațional
în cadrul căruia variabilele independente sunt tipul de autoritate
parentală și tipul de liceu la care elevul este înmatriculat, iar variabila
dependentă este motivația academică, folosindu-se următoarele
instrumente psihometrice: Chestionarul autorității parentale este
instrumentul PAQ, construit de John R. Buri si publicat în mai 1989
în studiul An Instrument for the Measurement of Parental Authority
Prototypes. Chestionarul are 30 de itemi, evaluați pe o scală de tip
Likert în cinci trepte (1 înseamnă dezacord puternic, iar 5 înseamnă
acord puternic). Este structurat în trei subscale (stil permisiv,
autoritar și democratic) și poate fi prezentat în două variante de
evaluare (tipul de autoritate parentală a mamei, respectiv tipul de
autoritate parentală a tatălui). Acest chestionar a fost aplicat în două
variante: unul pentru a evalua tipul de autoritate specifică mamei
și altul pentru a evalua tipul de autoritate specifică tatălui. Pentru
chestionarul care viza autoritatea mamei, am obținut un coeficient
Alpha Cronbach pentru stilul permisiv de .62, pentru autoritar un
coeficient Alpha Cronbach de .69, iar pentru democratic coeficientul
Alpha Cronbach este de .80. Pentru chestionarul care viza autoritatea
mamei, am obținut un coeficient Alpha Cronbach pentru stilul
permisiv de .55, pentru autoritar un coeficient Alpha Cronbach de
.66, iar pentru democratic coeficientul Alpha Cronbach este de .79.
Chiar dacă pentru dimensiunea stil permisiv (mamă și tată) și stil
autoritar (tată) coeficientul de consistență internă este sub pragul
acceptat de .70, acesta nu ar fi crescut dacă am fi eliminat oricare
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dintre itemi; din acest motiv, am preferat să păstrăm forma inițială
a instrumentului.
Scala motivației academice este varianta adaptată a scalei
Academic Motivation Scale (AMS-C 28), conține 28 de itemi, evaluați
printr-o scală de tip Likert în șape trepte (1 se referă la faptul că
itemul „nu corespunde deloc” cu mine, iar 7 „corespunde perfect”
cu mine). El este structurat în trei factori principali (motivație
intrinsecă, extrinsecă și amotivație). Pentru această aplicare, am
obținut un coeficient Alpha Cronbach pentru motivație intrinsecă
de .85, pentru motivație extrinsecă un coeficient Alpha Cronbach
de .88, iar pentru amotivație coeficientul Alpha Cronbach este
de .63. Chiar dacă pentru dimensiunea amotivație coeficientul de
consistență internă este sub pragul acceptat de .70, acesta nu ar fi
crescut dacă am fi eliminat oricare dintre itemi; din acest motiv, am
preferat să păstrăm forma inițială a instrumentului. Datele au fost
analizate cu ajutorul programului SPSS for Windows 17.0. Pentru
fiecare variabilă din studiu, am evaluat consistența internă a datelor,
întrucât instrumentele aveau scale de măsură diferite, în analiza
datelor am preferat utilizarea valorilor medii.
În urma realizării prelucrărilor statistice, ipotezele acestui
studiu s-au confirmat, astfel, în cazul motivației intrinseci, am
obținut drept predictori semnificativi stilul autoritar și democratic.
Dintre stilurile parentale care prezic în mod semnificativ motivația
academică extrinsecă, am identificat în acest studiu stilul permisiv
și cel democratic, iar pentru amotivație – stilul democratic. Aceste
rezultate au fost obținute atât în cazul autorității materne, cât și în
cazul autorității paterne, lucru care ar putea fi influențat de faptul
că subiecții (elevi în clasa a IX-a) nu acordă o atenție diferențiată
autorității celor doi părinți.
Chiar dacă ne-am fi așteptat ca, în cazul băieților, autoritatea
paternă să aibă o influență mai mare decât autoritatea maternă,
rezultatele confirmă credința tradițională conform căreia educația
copiilor este preponderent în sarcina mamei. Acest lucru este
susținut și de faptul că variabila care corelează cel mai mult cu
tipul de motivație este stilul autoritar al mamei (în cazul motivației
intrinseci, R=.37).
În funcție de profilul liceului, elevii care învață la un seminar
teologic înregistrează în medie scoruri mai mari la motivația
intrinsecă decât elevii care studiază la un liceu teoretic; rezultatele
sunt total diferite în cazul motivației extrinseci. Admitem drept
limită faptul că lotul de subiecți pentru elevii claselor a IX-a din
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fiecare seminar teologic este unul redus, iar rezultatele nu pot
fi generalizate, însă este de remarcat o tendință în confirmarea
ipotezei. Dintre elevii care învață la seminariile teologice, scoruri
mai mari pentru motivația extrinsecă le obțin elevii din Iași. Datele
susțin faptul că tinerii se orientează către seminarii teologice
preponderent datorită vocației, lucru care este mai evident în cadrul
liceelor din Huși, Roman și Suceava.
Conform rezultatelor, există o tendință ca elevii de la liceele
teoretice care au avut parte de un stil matern de tip permisiv să
înregistreze scoruri mai scăzute pentru motivația pentru stimulare
intelectuală sau pentru amotivație, comparativ cu elevii de la
seminariile teologice care au avut parte de acest tip de autoritate
maternă, dar și elevii de la liceele teoretice obțin scoruri mai mari
la motivația extrinsecă decât elevii de la seminariile teologice. De
asemenea, elevii de la liceele teoretice a căror tați au fost permisivi
înregistrează scoruri mai scăzute pentru motivația de stimulare
intelectuală, dar și pentru motivația identificată, comparativ cu
elevii de la seminariile teologice care au tați permisivi.
Așa cum se întâmplă în orice studiu şi studiul nostru prezintă
anumite limite. Una dintre ele ar fi aceea că deşi subiecţii au fost
asiguraţi de confidenţialitatea răspunsurilor, există posibilitatea ca
mulţi dintre aceştia să nu fi răspuns sincer la toate întrebările vizate
de chestionar. Acest lucru îl putem datora tehnicilor de apărare ale
Eului, de a crede şi a simţi un lucru, însă de a afirma altceva. Rezultatele
cercetării pot fi influenţate şi de factori cum ar fi: gradul de înţelegere
a itemilor, prezenţa unei alte persoane, reprezentativitatea scalelor.
Aceste limite ţin de validitatea internă. Faptul că nu am avut grupe
egale de subiecţii constituie încă o limită a cercetării. Grupele au fost
împărțite inegal datorită seminariilor teologice care au un număr
redus de elevi înscriși. Acest fapt poate afecta validitatea statistică.
Au existat foarte multe diferențe semnificative în ceea ce privește
genul subiecților, acest lucru se datorează și lotului neechilibrat,
numărul băieților care au completat chestionare fiind cu mult mai
mare decât cel al fetelor care ulterior au fost eliminate, deoarece
studiul vizate doar subiecți de gen masculin, discriminând genul
feminin. Identificăm drept limite ale studiului lotul mic de elevi ai
claselor a IX-a din fiecare seminar teologic din zona Moldovei. De
asemenea, evaluările au fost realizate prin auto-raportare și, întrucât
au fost realizate în cadrul orelor de curs, sunt sensibile la tendința
de fațadă. Procesul de conturare al motivației academice este unul
de lungă durată, motiv pentru care modalitatea prin care noi am
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evaluat o singură dată variabilele acestui studiu pot prezenta mai
degrabă o tendință de moment. Pentru a generaliza aceste concluzii,
ar fi fost mai util un design longitudinal, cu măsurători repetate.
Cercetarea poate fi aprofundată prin culegerea de date de la elevi
din clase mai mari din liceele vizate în acest studiu sau din alte licee.
Rezultatele acestui studiu sunt utile atât pentru elevi, cât și pentru
părinții acestora. Pot fi gândite programe de formare și dezvoltare
personală a adulților prin care părinții să poată influența în mod
pozitiv parcursul școlar al copiilor. Aceștia devin, astfel, un factor
important în procesul de orientare vocațională a elevilor, lucru care
poate stimula motivația academică.
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PAREMIOLOGIA – FUNDAMENT
AL EDUCAŢIEI MORALE
LETIŢIA DURNEA
Rezumat:
Literatura de specialitate (Chițimia, 1960, p. 382) definește
paremiologia ca fiind știinţa care se ocupă cu studiul proverbelor.
Proverbele sunt structuri populare rimate, ritmare şi cu structură
fixă, care transmit prin conţinutul lor diverse învăţături despre viaţă.
Acest articol prezintă modalităţi de valorificare a caracteristicilor
definitorii paremiilor în realizarea şi susţinerea educaţiei morale pe
durata întregii vieţi. Structura în care este gândit articolul se referă
la patru etape majore ale vieţii: copilăria timpurie, şcolaritatea,
tinereţea şi bătrâneţea, fiecare dintre ele fiind expusă prin prisma
împletirii lor cu elementele paremiologice.
Cuvinte cheie: educaţie, valori morale, parimii.
Abstract:
The literature (Chiţimia, 1960, p. 382) defines paremiology as the
science that deals with the study of proverbs. Proverbs are rhymed,
rhythmical, and fixed structures that translate through their content
various teachings about life. This article presents ways to capitalize
on the features that define the proverbs and their role in delivering
and sustaining moral education throughout life. The structure in
which the article is thought refers to four major stages of life: early
childhood, schooling, youth, and old age, each of which is exposed
in terms of intertwining with paremiological elements.
Keywords: education, moral values, proverb
Introducere
Tiberiu Rudică defineşte proverbele (elementele de studiu ale
paremiologiei) ca „rod al creaţiei populare şi cu rol important de a
face ca, pe calea ironiei, a observaţiei acide sau a râsului sarcastic,
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să fie restabilit echilibrul social şi moral din comunitate, care a fost
perturbat de încălcarea pe moment, de către nişte oameni vicioşi
sau iresponsabili, a normelor etice populare, a legilor tradiţionale
nescrise care guvernează viaţa de zi cu zi a respectivei comunităţi”
(2004, p. 9-10). De-a lungul vremii, scriitorii au utilizat diverse
formule prin care se refereau la proverb: cuvânt (D. Cantemir),
cuvânt bătrân (D. Cantemir), vorba ceea (I. Creangă), vorba (cea)
veche (I. Creangă), poveste (N. Costin), povestea vorbei (A. Pann),
precum zic bătrânii (D. Cantemir) (Gheorghe, 1986).
Folosirea proverbelor pentru edificarea simţului moral al unei
epoci are legătură cu modalitatea de transmitere a mesajelor şi
substanţa acestora. Întrebuinţat în momentele potrivite, proverbele
pot obţine sensul mult căutat. Ne propunem să evidenţiem că
parimiile, adaptate actului educativ, exprimă nenumărate învăţături
care se pot fixa prin educaţie, acţiune ce are efecte vizibile încă de la
naştere, în maturitate şi la bătrâneţe.
I. „Cei şapte ani de-acasă”
Eucaţia morală poate fi văzută ca o „însușire a normelor, regulilor
și valorilor morale – „implică multiple dimensiuni: cognitive, afec
tive și practice, în care voința are rol central” (Momanu, 2002, p. 61).
Educația morală defineşte una dintre legăturile mereu prezente ale
societății cu educația. Oamenii nu se nasc morali, ci devin, iar modul
în care se realizează această schimbare ține de educația primită.
Ne naștem cu un simț moral, dar este imposibil să afirmăm dacă
îl folosim pe deplin sau doar parțial. Moralitatea poate fi eliminată
sau dezvoltată în funcție de educația primită în copilărie (Momanu,
2002, p. 70).
Considerăm că proverbele, cu valoroasele învăţături ce le poartă
şi susţinute de caracteristicile atractive (rimate, ritmate, cu forme
scurte), pot fi folosite în variate forme pentru a facilita transmiterea
valorilor morale şi semnificaţia acestora.
În Constituţia României este prevăzut că „familia se întemeiază
pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea
acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea,
educaţia şi instruirea copiilor”. Dreptul, dar şi obligaţia de a asigura
educaţia copilului, este reglementat în legea fundamentală a statului
român şi astfel, familia devine responsabilă de startul pe care copilul
îl ia în viaţă. În exprimarea populară, „cei şapte ani de acasă” se referă
la perioada în care copilul se află predominant în casa părintească din
care trebuie să primească bazele unei educaţii temeinice. Aceasta
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devine temelia formării personalităţii şi modelării caracterului,
comportamentului. Educaţia, bunele maniere şi educaţia morală
stabilesc dacă copilul se va adapta la viaţa socială şi cum va acţiona
el în relaţiile cu cei din jur.
Raportându-ne la vârste, putem diviza perioada celor „şapte ani
de acasă”, după cum urmează:
• copiii cu vârsta de 2-3 ani – nu pot înţelege ce e bine şi ce e rău,
dar asta nu înseamnă că sunt privaţi de limite prin care să cunoască
aşteptarea şi amânarea dorinţelor. În această perioadă, nu este necesar
ca aceștia să cunoască semnificaţia exactă a proverbelor, ci este bine
să se păstreze o constanţă a împrejurărilor în care sunt folosite şi a
ideilor pe care vrem să le transmitem pentru ca ei să-şi formeze un
tipar şi să ofere proverbului o semnificaţie în corelaţie cu detalii fixe.
Câteva exemple de parimii potrivite sunt: Toate la timpul lor; Cine
iubeşte, iartă; Răbdarea-i din rai; Minciuna are picioare scurte.
• copiii de la 3 la 5 ani – încep să piardă din egocentrism; ghidânduse după reacţiile părinţilor săi, realizează că ceea ce fac este bine
sau rău, apreciază atât primirea de recompense cât şi de sancţiuni.
În această etapă proverbele pot fi adaptate, apreciind ce se cuvine
şi ce nu: la masă, în parc, în vizită sau la grădiniţă. Diversitatea
parimiilor care pot fi folosite pentru educarea spiritului moral creşte
şi depinde foarte mult de trăsăturile specifice fiecărui copil. Un
aspect important este continuitatea folosirii proverbelor din etapa
anterioară, cu lămuriri suplimentare, şi completarea acestei liste cu
elemente noi ca: Tot omul greşeşte; Mergi încet şi ajungi departe; Ce
ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.
• copiii de 5-7 ani au un grad mai mare de independenţă. Ei înţeleg
că nu pot sta permanent cu părinţii, că relaţionarea cu bunicii, bonele,
educatorii şi colegii de grădiniţă nu este opţională. Amplificarea
grupului social uneşte păreri şi abordări diferite despre moralitate.
Folosindu-se de proverbe şi zicători, adulţii devin consecvenţi şi
unitari în virtuţile morale insuflate copiilor. Vârsta aceasta permite
adiţionarea numărului de parimii pe care educatul le înţelege.
Parimiile care pot suplimenta bagajul deja format pot fi: Mai bine
mai puţin, dar mai bun; Apa trece, pietrele rămân; Lauda de sine nu
miroase-a bine; Lăcomia strică omenia; Înţeleptul tace şi face.
II. Şcoala face omul om şi altoiul pomul pom.
Pe o fundaţie trainic construită de educaţia din familie, şcoala
este instituţia care, prin intermediul profesorilor continuă munca
începută de părinţi, iar aceasta se desfăşoară firesc pentru elevii
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care au simţul moral amplu educat. Prin metode diverse şi propriul
exemplu, educatorii încearcă să amplifice aspectele elementare
ale vieţii morale. În sprijinul acestor acţiuni vin proverbele; cu o
diversitate mare și acoperind vaste domenii sunt uşor de abordat
deoarece esenţa lor scoate în evidență importante valori morale.
Omenirea, aşa cum se poate observa în procesul de elaborare
a regulilor morale dintr-o anumită perioadă sau raportate la un
interval mai lung de timp, tinde spre noţiuni universale ca spaţiu
şi timp, la categorii etice sau la ceea ce uneori au mai fost numite
virtuţi cardinale. S. Stoian şi A. Petre socotesc că cele mai întâlnite
patru sunt: binele, adevărul, dreptatea şi etica filozofică, de obicei,
chiar în această ordine (Stoian, Petre, 1978, p. 146). Pe lângă
acestea, următoarele valori cărora li se acordă o atenţie deosebită
ar fi: vrednicia, hărnicia şi iniţiativa – calităţi morale înconjurate
de cel mai deplin respect, după cum lenea şi pasivitatea, au fost şi
sunt ţinta celor mai variate aluzii satirice. Importanţa hărniciei şi
modestiei se evidenţiază inclusiv prin proverbele care satirizează
lenea: Până se găteşte/ Soarele asfinţeşte; Până se încalţă/ Soarele
se-nalţă; Parcă-i cu mănuşi pe mâini; La mâncare leu şi la lucru
bou. Pe de o parte, analizarea mesajelor transmise prin intermediul
paremiologiei poate dezvălui învățături morale, iar pe de altă parte,
analiza realizată individual de elevi poate oferi diverse conotaţii
ale mesajelor pe care aceste învăţături le transmit. Pe altă direcţie,
parimiile pot elucida dileme sau răspunde la întrebări.
Aşadar, este firesc ca educatorii să transmită, cu ajutorul
proverbelor şi zicătorilor, învăţături despre:
– bunătatea care învinge dușmănia – Cine sapă groapa altuia, cade
el singur în ea. Binele de rău te scapă, să-l arunci chiar și în apă. Rău
faci, rău găsești. Cine pe săraci ajuta, pe Dumnezeu îl împrumută.
Bine faci, bine găsești.
– chibzuință – Încet, încet, departe ajungi. Unde nu-i cap, vai
de picioare. Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Lăcomia pierde
omenia. Vorbele să-ți fie măsurate, ca sarea în bucate. Lăcomia e
boală grea, vezi ferește-te de ea.
– dragoste pentru muncă – O meserie plătește cât o moșie. La
omul leneș întotdeauna e sărbătoare. Meseria e brăţară de aur.
– dreptate – Omul se cunoaște după fapte bune și pomul după
roade. Cine fură azi un ou, Mâine va fura un bou. Ochiul lui Dumnezeu
nu doarme. Sarea-i bună în fiertură, însa nu peste măsură.
– responsabilitate – Preţuirea acestei însuşiri a răsărit din expe
rienţa de viaţă a maselor muncitare, ca o opoziţie faţă de toţi cei
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care înţeleg viaţa în mod pasiv, care aşteaptă totul de-a gata, fug de
străduinţe, greutăţi – Dumnezeu dă omului, dar nu-i bagă în traistă.
Capul fără griji cât un bostan creşte.
III. Omul, cât trăieşte, învaţă!
Odată dobândit, simţul moral trebuie păstrat pe tot parcursul
vieţuirii. Schimbările aduse de evenimentele vieţii şi de evoluţia
societăţii nu trebuie să ciobească integritatea morală a indivizilor,
ci trebuie să o intensifice. Gândirea elaborează concepte morale care
încearcă să contureze situaţii relaţionale, fixate în expresii utile vieţii
de zi cu zi. La nivelul gândirii populare, proverbele populare sunt
aceste exprimări pline de sens şi durabilitate – Bine faci, bine găseşti.
Simţul moral al oamenilor nu se lasă amăgit de aparenţe, ci caută
însuşirile umane în profunzime, sub învelişul aparent neînsemnat,
până la stratul preţios al caracterului. Poporul ştie, din vasta sa
experienţă de viaţă şi a transmis că Nu tot ce sclipeşte e aur şi Nu tot
ce zboară se mănâncă.
Putem afirma că educaţia nu se opreşte acolo unde şcoala se
finalizează. Educaţia pe tot parcursul vieţii este o sintagmă deja
foarte cunoscută. Acest aspect, al învăţării permanente, este valabil
şi pentru educaţia morală. Dacă în etapele anterior menţionate
punem accent asupra valorilor morale, atunci nici în continuarea
vieţii sale individul nu-şi va pierde acest simţ, mai ales dacă
continuă să fie receptiv asupra subiectului. Atitudinea proverbelor
de încredere în om şi potenţele lui morale creatoare se exercită şi
în poziţia faţă de tinereţe. În parimii se subliniază că unii tineri,
din lipsă de experienţă, sunt naivi, nechibzuiţi, uneori lipsiţi de
măsură, fără stăpânire de sine, nerăbdători, arătându-se că unele
trăsături care se formează în genere prin încercări ale vieţii, depind
de maturitatea omului. Aceste situaţii se exprimă astfel: Nu se poate
omul să fie cu două: şi tânăr, şi cu minte. Cel tânăr crede câte ciori
zboară toate se mănâncă.
Lucian Blaga scrie că „în proverb se rosteşte înţeleciunea omului
care pătimeşte. Proverbul reflectă înţelepciunea omului păţit, iar
nu a simplului om cu experienţă, care priveşte lumea ca spectator”
(Blaga, 1977, p. 56). Se face trimitere la proverbe de tipul – Cine nu
păţeşte nu cuminţeşte; în care păţania implică ideea de înţelepciune
dobândită prin experienţă trăită practic (nu contemplativ) şi modul
în care ne raportăm la aceste experienţe din perspectiva moralităţii.
De aici reiese că simpla „adunare” a anilor nu are valoare în sine atâta
timp cât acţiunile săvârşite nu au avut o bază morală temeinică. Astfel,
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bătrâneţea devine, de la caz la caz, preţuită ca semn de înţelepciune,
sau nu. Există tineri între tineri şi bătrâni între bătrâni. Cei ce au
înfăptuit aceste expresii au generalizat cuprinzând şi vârstnicii care
merită apreciere, pentru înţelepciunea lor, dar şi bătrânii care nu pot
fi daţi de exemplu. Tot prin paremii sunt reprezentate şi slăbiciunile,
capriciile, încăpăţânarea de care dau dovadă unii bătrâni – Om
bătrân şi cu minte de copil; Omul bătrân şi nebun, leagă-l de gard
şi-i dă fân.
IV. Toată lumea este o şcoală.
Acţiunile morale sunt drumul spre fericire, bucurie şi împlinire a
unui om, iar acestea nu sunt concepute ca un cadou, ci ca recompensă
a unor stăruinţe. Drumul fericirii trece prin greutăţi, lipsuri, îndurări
– Omul are multe valuri în viaţă; Păcat de floare că-i în spini. Nimeni
nu ne poate înlocui străduinţa pe care trebuie să o ducem noi înşine
– Nimeni nu-ţi pune sare-n mămăligă. E firesc mai uşor ca cine să
vrea a ocoli calea greutăţilor, să inventeze pretexte pentru a-şi motiva
nehotărârea, dar poporul îl ironizează pe cel indecis: Cine nu vrea
să plămădească, cerne toată ziua. Celor care se sperie de greutăţile
care-i aşteaptă în împlinirea dorinţelor, proverbul le spune: Nici prea
multă socoteală nu aduce pricopseală. Pentru depăşirea piedicilor
este nevoie de trudă, determinare – Pentru un purice nu azvârli
plapuma în foc (Gulian, 1957, p. 221). Această tendinţă de preţuire
a efortului, regăsită în folclor, face parte din trăsăturile morale care
cuprind concepţia despre viaţă, necesitatea unui sacrificiu pentru
împlinirea dorinţelor.
„Proverbele sunt pentru relaţiile morale ale omenirii întocmai
ca moneda pentru relaţiile sociale” (Theodorescu, Păun, 1967, p.
251). Proverbele sunt expresii care repetă discret, dar cu insistenţă,
opoziţia strictă dintre bine şi rău, dintre valori şi non-valori.
„Calităţile morale sunt aur, sau grâu, sau poame, sau lumină. Sub
aceste diverse concretizări plastice, se subliniază puternic ideea de
bază: calităţile morale nu pot şi nu trebuie nicio clipă amestecate cu
lipsurile, viciile, putreziciunea morală cum Aurul nu se uneşte nici
cu fierul, nici cu oţelul” (Gulian, 1957, p. 210).
Una din marile funcţii instructiv-educative ale paremiilor se
conturează într-un adevărat cod moral al poporului român. Idealul
etic al omului de la noi nu poate exista simultan cu lenea, trândăvia,
deci el ştie că viermii fac mătase, albinele fac miere, iar cine şede-n
lene cu ruşine piere. Omul cu adevărat moral este evident: Spune-mi
cu cine te însoţeşti, ca să-ţi spun cine eşti. Faptele tuturor definesc
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personalităţile acestora pentru că: De la gând şi până la faptă e
departe. O fiinţă morală este emreu sprijinită de faptele lui: Pomul
după roade se cunoaşte; După poamă se cunoaşte pomul şi după
faptă, omul.
Comportamentul moral se ghidează după dorinţa de perfecţiune
a poporului român, cu numeroasele sale direcţii şi nuanţe
pedagogice. Putem spune că idealul etic este exprimat în proverbe
româneşti prin conceptul de omenie, acelaşi cuvânt care defineşte
umanismul nostru. La români, omenia este în acelaşi timp un
principiu etic fundamental şi un mod propriu de a înţelege şi aprecia
valorile umane. Omenia apare în modul de gândire al poporului
nostru, „îşi lasă puternic amprenta în toată creaţia lui materială şi
spirituală a caselor româneşti, în portul sobru şi decent al oamenilor,
în echilibrul vieţii de zi cu zi, în comportarea lor, în raporturile
neamului nostru cu alte popoare, în idealul său etic şi estetic”, este
transmis sugestiv şi profund în proverbele sale (Bălan, 1974, p. XVI).
Caracteristica omeniei ar trebui să fie nelipsită în comportarea
oamenilor de astăzi. E nevoie ca tinerii să cunoască măcar frânturi
din datinile româneşti. Se cuvine ca oamenii să deţină o bază etică
bine conturată ca, prin cultură şi muncă dreaptă, prin înţelepciune
şi cumpătare, prin simţul dreptăţii, să facem diferenţa între bine şi
rău în coeziunile cu alte culturi.
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SECȚIUNEA a II-a
Educația pentru valori

DINCOLO DE LIBERTATE
ȘI DEMNITATE: CONSTRUIREA VALORILOR
ÎN BEHAVIORISMUL CLASIC
SOPONARU CAMELIA

DÎRȚU CĂTĂLIN

Rezumat:
Este bine cunoscut faptul că revoluţionarea psihologiei iniţiată
de behavioriști în secolul trecut s-a reflectat în mod direct şi în
domeniul învăţării. Cu toate acestea, un aspect mai puţin cunoscut
este poziţia radicală a behavioriștilor în ceea ce priveşte existenţa şi
rolul valorilor. Putem observa că ecourile controverselor declanșate
de behavioriști în domeniul valorilor sunt departe de a se fi sfârşit,
mai mult decât atât, suntem de părere că acestea sunt mai actuale
acum decât oricând, dacă ne gândim că ideile afirmate şi apărate
de behavioriști sunt reafirmate şi dezvoltate de către importanţi
psihologi evoluţionişti sau cognitivi. Autorii acestui studiu sunt
de părere că – deşi behavioriștii afirmă fără urmă de îndoială că
valorile nu există – această afirmaţie poate induce în eroare dacă
nu reuşim să îi analizăm nuanţele. Prin urmare, ne propunem să
arătăm cum behaviorismul clasic, deşi aparent iconoclast, credea în
existenţa valorilor, dar le remodela şi le redefinea în conformitate cu
concepţiile sale despre om, cultură şi civilizaţie.
Cuvinte cheie: behaviorism, valori, libertate, demnitate, teh
nologie comportamentală.
Abstract:
The revolution initiated in psychology by behaviourists in
the last century is known to have reflected directly in the field of
learning, too. However, a lesser-known aspect is their radical stance
concerning the existence and role of values. We may note that the
echoes of the controversies triggered by behaviourism in the realm
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of values are far from over; moreover, we believe they are more of
actuality than ever, considering that the ideas stated and defended
by behaviourists are reiterated and developed by important
evolutionary or cognitive psychologists. The authors of this text
believe that – whereas behaviourists state beyond doubt that values
do not exist – this statement may mislead if we fail to analyze its
nuance. Hence, we propose to show that classical behaviourism,
whereas seemingly iconoclastic, did believe in the existence of
values; however, it modelled and redefined them in agreement with
their view of man, culture and civilization.
Keywords: behaviorism, values, freedom, dignity, behavioral
technology.
Într-unul dintre cele mai cunoscute scrieri ale lui, dialogul
Republica, Platon a propus un lucru care i-a scandalizat pe mulți
gânditori de-a lungul veacurilor: expulzarea poeților din cetatea
lui ideală. Gestul a fost considerat de cei mai mulți critici ca fiind
unul extrem, chiar dacă motivele lui Platon erau dintre cele mai
pertinente. Filosoful grec le imputa poeților, inclusiv marelui
Homer, relativizarea valorilor și, prin aceasta, coruperea tineretului.
Mai precis, Platon credea că zeii nu pot fi agresivi și răzbunători,
mincinoși și geloși sau degrabă dornici să se împreuneze cu
frumuseți trecătoare.A-i prezenta astfel însemna pentru el a distruge
modelele de virtute pe care tinerii ar fi trebuit să le urmeze și a le
înlocui cu altele strâmbe a căror imitare ar fi condus la coruperea
iremediabilă a societății. Pe noi ne interesează aici cel mai mult
faptul că Platon a crezut în existența unei lumi perfecte dominată
de valori solidare precum Binele, Frumosul, Adevărul, Dreptatea,
etc., lume care guvernează nu doar lumea imperfectă a oamenilor ci
și pe cea a zeilor, deopotrivă. Iar în virtutea unei astfel de credințe,
nici un învățat nu poate dobândi calitatea de dascăl dacă nu poate
transmite tinerilor adevărul despre această solidaritate și existență
perenă a valorilor.
Similar, dar în sens invers pentru că motivele sunt complet
diferite, behavioriștii îi dau și ei pe poeți, filosofi sau preoți afară
din cetatea lor ideală (Skinner, 1948). Și aceasta din cauză că, din
perspectiva behaviorismului, valorile invocate de poeți și filosofi (fie
că sunt ignorate sau urmate de către oameni și zei), nu există. Și
poate ne-am fi abținut în a-l cita pe Platon aici, dar prea de multe
ori Skinner, vocea cea mai autorizată (dar și cea mai controversată)
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a behaviorismului clasic i-a menționat pe filosofii greci, îndeosebi
Platon și Aristotel, ca fiind principalii vinovați în perpetuarea
credinței total nejustificate a omenirii într-o lume iluzorie a valorilor
universale.
Dar behavioriștii nu se opresc la a nega existența valorilor. Ei
insistă că, în domeniul educației, afirmarea credinței în existența
lor este extrem de toxică și nocivă. Mai precis, conform concepției
radicale a lui Skinner, dacă pentru domenii științifice consacrate și
mature precum fizica sau biologia, credința în existența valorilor
nu impietează defel asupra dezvoltării normale și naturale a acestor
domenii, în cazul tinerei științe a comportamentului, această
credință este direct responsabilă de blocarea evoluției ei.
Încă de la fondarea behaviorismului în urma publicării celebrului
său articol „Psychologylike a behaviorist view it”, John Watson
a denunțat coabitarea noii științe comportamentale cu orice tip
de credință în existența valorilor sau a trăsăturilor universale și
stabile de personalitate. Așa a ajuns el să numească psihanaliza „o
demonologie”, iar psihologia fenomenelor conștiente „o teologie”,
(Watson, 1913). Vina acestor inadecvate moduri de a înțelege natura
umană, credea Watson, este aceea că întrețin mitul omului ca ființă
specială, diferit de întregul regn animal și, prin aceasta, rupt total
de realitate.
Plasat între o lume perfectă a valorilor absolute (un Rai) și
una a păcatelor capitale (un Iad) omul și-a conferit lui însuși
statutul nemeritat de buric al lumii, centru al Universului. Acest
antropocentrism existent în psihologia contemporană lui trebuie
să dispară total, pentru ca noi să mai avem o șansă în a ne înțelege
pe noi înșine, spunea Watson. Omul trebuie să se smerească și să
învețe legile generale ale comportamentului, legi pe care le poate
afla cel mai ușor din experimentele realizate pe animale. De aceea a
afirmat Watson că a urât întotdeauna să fie subiect.
Necesitatea de a-l dezbrăca pe om de orgoliul în care s-a înfășurat
ca un cocon și de a-l detrona definitiv de pe poziția de rege pe care
singur și-a atribuit-o explică aroganța cu care Watson a făcut celebra
lui afirmație: „Daţi-mi o duzină de copii sănătoşi, bineformaţi, şi
mediul specificat de mine în care sa îi cresc şi garantez că luându-l
pe oricare la întâmplare îl voi antrena să devină orice fel de specialist
aş alege: doctor, avocat, artist, negustor, şef şi, da, chiar şi cerşetor
sau hoţ, indiferent de talente, înclinaţii, tendinţe, abilităţi, vocaţii şi
rasa înaintaşilor săi”, (Watson, 1930, p. 82).
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Astfel, noua știință psihologică, având ca principal obiect de
studiu comportamentul, urma să demonstreze cât de maleabilă este
ființa umană dacă se renunță la pretențiile absurde de superioritate.
Skinner a reușit să dea consistență afirmațiilor lui Watson, ducând
behaviorismul la un alt nivel. Ceea ce i-a reproșat el lui Watson a
fost lipsa unei metode precise de modelare a comportamentului.
Demonstrarea faptului că animalele și omul învață în cea mai mare
măsură prin condiționare operantă, i-a permis lui Skinner să reia
cu și mai mare forță atacul împotriva valorilor și a învățământului
tradițional.
Dintre multele texte ale lui Skinner am ales două care, după
părerea noastră punctează foarte clar poziția acestui mare psiholog
față de educație și cultură. În „Revoluția științifică a învățământului”
(1971), profesorii sunt declarați total nepregătiți pentru a se
plia pe noile exigențe cerute de legile științifice ale modelării
comportamentale. Credința lor învechită că scopul profesorului
este să transmită cunoștințe, chiar modele și valori, nu se potrivește
defel cu necesitatea aplicării întăririlor imediat după apariția
comportamentului dezirabil al elevului pe nivele din ce în ce mai
complicate ale deprinderilor.
Este motivul pentru care Skinner credea că zilele profesorului la
clasă sunt numărate, în timp ce rigorile învățământului programat
pentru care apăreau din ce în ce mai multe manuale, cereau ca
sarcinile de învățare prin condiționare operantă, prin recompensare
promptă, să fie preluate de „mașini de învățat”.
Dar dacă în „Revoluția științifică a învățământului” revolta lui
Skinner este centrată doar pe domeniul educațional, considerat
de către el cel mai important, în cea de a doua lucrare selectată de
noi, „Beyond the freedom and dignity”, toate domeniile de activitate
umană trebuie să fie restructurate, regândite.
Societatea umană, credea Skinner, suferă de un puternic
dezechilibru. Pe de o parte, dezvoltarea puternică a științelor exacte
a condus la apariția și avântul fără precedent al diverselor tehnologii.
Astfel, omul are ațintite privirile asupra lucrurilor pe care le face
și mult mai puțin asupra modului în care reușește să facă ceea ce
face. Skinner este deosebit de tranșant. Omul este aproape complet
ignorant când este pus să dea seamă de legile ce-i guvernează
propriul comportament.
Cu ochii la alții și altele, omul nu mai apucă să se vadă și să
se înțeleagă pe sine. Din nou sunt vinovate valorile și credința în
existența lor. Cât timp omul va crede în presupuse valori, crede
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Skinner și adepții săi, progresul normal al cunoașterii de sine va fi
aproape nul.
Aceasta pentru că nouă, oamenilor, ne lipsesc tocmai tehnologiile
care ne-ar putea eficientiza comportamentul, orientându-l în direcția
de care are nevoie societatea. Creăm foarte mult, dar nici pe departe
atât cât am putea, ar trebui și am putea ține sub control. „Ceea ce
avem noi nevoie este o tehnologie a comportamentului. Noi ne-am
putea rezolva problemele suficient de rapid dacă am putea regla
creșterea populației lumii la fel de precis cum reglăm traiectoria unei
navete spațiale sau ne-am putea îmbunătăți agricultura și industria
cu aceeași încredere cu care știm să accelerăm particulele sau am
tinde spre o lume pașnică în același fel în care fizica se apropie de
zero absolut (...). Dar o tehnologie comportamentală comparabilă
în putere și precizie cu tehnologiile din fizică și biologie lipsește”,
(Skinner, 1973, p. 11)
În acest context al afirmării necesității restabilirii echilibrului
dintre modelarea realității și modelarea propriului comportament
prin recuperarea handicapului pe care științele comportamentale le
au față de celelalte științe dezbaterea în jurul problemei existenței
valorilor devine iar crucială. Încă din 1928, experimentul clasic al lui
Hartshorne și May punea sub semnul întrebării existența trăsăturilor
morale la copii. Cei doi cercetători și-au pus micuții subiecți în cel
puțin trei situații diferite. Într-o situație li s-a oferit șansa să fure
bănuți, în alta să spună o minciună, iar în a treia să trișeze la un
examen.
Concluzia principală ce s-a desprins în urma studiului realizat de
cei doi psihologi americani este aceea că există prea puțină corelație
și consistență între comportamentele copiilor. Mai precis, copiii
care fură bănuți pot să nu trișeze sau să nu mintă. La fel, cei ce aleg
să mintă nu fură sau trișează și tot așa. Această constatare a adus în
dezbatere problema inexistenței trăsăturilor și, implicit, a valorilor
morale la copii. Nu există valori precum cinstea, onestitatea,
altruismul, etc. Există doar răspunsuri comportamentale specifice
fiecărei situații în parte, în funcție de caracteristicile fiecăreia.
Este drept că un psiholog umanist precum Allport (1991) a criticat
cu argumente pertinente studiul lui Hartshorne și May, acuzându-l
în primul rând de faptul că a generalizat nepermis de mult ajungând
la concluzii ce nu pot fi susținute. Astfel, Allport a susținut că cei
doi cercetători este foarte posibil să fi căutat prea intens trăsături
de personalitate complexe și valori morale acolo unde (încă) nu
sunt. Cinstea, altruismul, onestitatea, ar fi după psihologul umanist,

86
trăsături de caracter, structuri prea complexe pentru vârsta pe care o
aveau subiecții studiului lui Hartshorne și May.
Dar criticile care au fost aduse studiului lui Hartshorne și May
nu au putut însă anula efectele lui. Faptul ca a fost o cercetare pe
mii de copii, la nivel național, a avut o deosebită influență asupra
domeniului educațional. Profesorii au fost sfătuiți în baza acestei
cercetări să renunțe la a vorbi și acționa în numele existenței unor
structuri interne stabile (trăsături de personalitate sau valori). În
schimb, profesorii au fost încurajați să creeze deprinderi în funcție
de fiecare situație în parte.
Revenind la poziția lui Skinner exprimată în „Beyond the freedom
and dignity”, remarcăm aceeași supoziție situaționistă extremă ca
și cea exprimată de Hartshorne și May. Valorile, ca realități psihice
interne, ca structuri moral-cognitive superior organizate sau ca
entități aprioric universale nu există. Și totuși, există ceva ce ne
ghidează comportamentul și noi greșim crezându-le și numindu-le
valori.
În acest punct trebuie să subliniem o altă asemănare dintre
Skinner și inamicul lui declarat, Platon, După alungarea poeților
din cetate, puțini din cei indignați și surprinși de decizia filosofului
grec mai sunt dispuși să amintească faptul că Platon îi reprimește
înapoi pe cei exilați. Dar numai după ce aceștia și-au purificat opera
de blasfemiile spuse despre zei. Numai astfel își pot ocupa locul lor
natural de dascăli ai virtuților.
Similar, Skinner acceptă să vorbească despre virtuți, dar numai
dacă suntem dispuși să recunoaștem că ele nu sunt nici pe departe
structuri general-universale înnăscute ci, comportamente super
elaborate. Și profesorului îi este permis să antreneze ceea ce
umaniștilor le place să numească virtuți, dar numai în condițiile
în care cunoaște tehnologia modelării comportamentale și poate
stăpâni puterea determinantă a situațiilor.
Mai precis, așa cum încearcă să ne convingă Skinner, la nivelul cel
mai de jos al organizării „virtuților” stau reflexele necondiționate,
comportamente automate, spontane, ce nu se supun controlului
nostru voluntar. Astfel, ceea ce numim „libertate” poate începe cu
reflexe simple de evitare și respingere. Începând de la nivel corporal
transpirăm, eliminăm, scuipăm, apoi la un alt nivel reflex fugim sau
luptăm la apariția pericolului. Și chiar dacă recunoaștem cu greu în
aceste manifestări marcheri ai „libertății”, recunoaște Skinner, asta
nu însemnă că acest nivel nu este cel mai profund nivel pe care se
clădește ea.
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La un al doilea nivel, reflexele necondiționate, declanșate
îndeosebi de stimuli aversivi, sunt completate de apariția refle
xelor condiționate, datorată îndeosebi stimulilor întăritori,
recompenselor. De aici încolo, aceste recompense sunt cele ce ne vor
ghida și complica comportamentul pas cu pas. Pentru că la un alt
nivel vor apărea obișnuințele, habitudinile sau deprinderile simple,
iar la un alt nivel, și mai elaborat, ritualurile.
Skinner se vede nevoit să recunoască, dar numai cu o jumătate
de gură că, la nivelul acțiunii stimulilor aversivi putem presupune
existența unor determinanți înnăscuți. „Este posibil ca zestrea
genetică a omului să susțină acest tip de luptă pentru libertate: când
sunt respinși, oamenii tind să acționeze agresiv sau comportamentul
să le fie întărit prin semne ce conduc spre prejudiciu prin agresiune.
Ambele tendințe prezintă avantaje evolutive, ușor de demonstrat”,
(Skinner, 1973, p.34).
Trebuie să remarcăm însă că jumătatea de gură cu care psihologul
behaviorist acceptă rolul factorilor genetici, îl obligă să pună totul în
termeni de posibilitate. Cu alte cuvinte, Skinner nu pare convins de
faptul că factorii genetici joacă un rol comparabil cu rolul pe care-l
joacă factorii situaționali, dar îi acceptă în virtutea faptului că și la
ora scrierii cărții existau suficient de multe dovezi care scoteau în
evidență rolul factorilor genetici în determinarea comportamentului
ființei umane.
Dacă „libertatea” își are originea în stimulii aversivi, ceea ce numim
„demnitate” umană își are originea, conform credinței lui Skinner, în
stimulii pozitivi, în recompense. Fiecare recompensă pe care o primim
pentru comportamentele noastre dezirabile fac să crească stima față
de noi înșine. „Noi aplaudăm un performer cu scopul precis de a-i
induce repetarea performanței”, (Skinner, 1973, p. 48)
Și astfel, crede Skinner, valori precum „libertate” și „demnitate”
pe care înainte le credeam înnăscute și având un caracter universal
nu sunt decât comportamente modelate cu ajutorul pedepsei sau a
recompensei. Sub presiunea acestor factori modelatori, complicarea
pe diferite niveluri a comportamentelor noastre pare a se supune
legilor transferului asociativ și al elementelor identice formulate
încă de la începutul secolului XX de către Thorndike. Aceste legi,
empiriste prin definiție, susțin că învățarea nu se produce numai
prin recompensă și pedeapsă ci, acolo unde există un număr suficient
și necesar de elemente identice, pe baza principiului asemănării
se realizează un transfer asociativ(Woodworth&Thorndike, 1901,
Hilgard&Bower, 1974).
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În ceea ce-l privește pe Skinner, putem concluziona că, așa cum
Nietsche și-a plasat Supraomul deasupra valorilor de Bine și Rău,
Skinner îl lasă fără iluzia libertății și demnității, după ce desăvârșește
procesul început de Watson de vindecare a omului de orgoliul de a
se crede deosebit și unic.
Dacă mai menționăm și că soții Breland (Breland&Breland, 1961),
discipoli de succes ai lui Skinner au adus dovezi convingătoare că
procesul învățării are loc în mod diferit în cadrul fiecărei specii în
funcție de zestrea comportamentală ce o caracterizează, avem un
tablou mai complex al modului în care behavioriștii au înțeles să
abordeze problema valorilor, ca deprinderi construite și nu moștenite.
Cu toată influența pe care și-a exercitat-o din plin de-a lungul
întregului secol XX, behaviorismul a rămas corigent la întrebarea pe
care a pus-o mai întâi Allport (1991) și care a fost apoi reiterată de
neurologii și psihologii cognitiviști de astăzi, (Amsel, 1989): Putem
să afirmăm cu seninătate că uimitoarea complexitate a creierului
nostru a fost creată doar pentru a putea dezvolta comportamente
simpliste și automate determinate de mediu?
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INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
CA LOC SPIRITUAL
LILIANA STAN*
Motto: „Eu sunt câte puţin din tot ce-am întâlnit.” (Homer)
Rezumat:
Formarea umană necesită un ansamblu de elemente structurale
implicate în configurații neobișnuite și multiple, care acționează
în scopul eficienței– Pe lângă alte componente, acest studiu invocă
de asemenea materialul spațial și constituentul fizic – legate de
obiectualitate, care sunt necesare în desfăşurarea normală a actului
educaţional. Suntem de părere că, în zilele noastre, în noile condiţii
de funcţionare a societăţii moderne şi post-moderne şi a cerinţelor
actuale conform cărora se desfăşoară viaţa oameilor, fiecărui
element structural din cadrul procesului educaţional trebuie să
i se acorde o atenţie analitică specială. În analiza noastră aducem
în atenţie o serie de observaţii cu privire la componenta materială
punând accent pe dimensiunea obiectualităţii şi a rolului acesteia în
modelarea personalităţii de la o vârstă fragedă.
Cuvinte cheie: educaţie, educaţie timpurie, obiectivitate,
component material al educaţiei.
Abstract:
Human formation requires an assembly of structural elements
engaged in unusual and multiple, acting configurations whose
stake aims at efficiency. Next to other components, this study also
invokes the spatial material and physical constituent – connected
to objectuality required by normal development of the educational
act. We consider that, nowadays, under new operating conditions
of modern / post-modern society and unfolding requirements of
people’s life, each structural element of the educational process is
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worthy of special analytical attention. In our analysis we put forward
several observations on the material component while laying
emphasis on the dimension of the objectuality involved in the act of
personality modeling in early age.
Keywords: education, early education, objectuality, material
component of education.
Prolegomene
Formarea umană presupune existenţa unui ansamblu de elemente
structurale antrenate în configuraţii acţionale multiple, inedite
având întotdeauna mize ce vizează eficienţa. În decursul timpului,
esenţa tabloului acestor componente s-a păstrat, a avut continuitate,
dar din punct de vedere cantitativ componentele s-au diversificat tot
mai mult. Componenta umană, cea relaţională, comunicaţională,
componenta conţinut, intenţionalitate, metodologie, proiectare
etc. sunt invocate alături de componenta material-fizică, spaţială –
legată de obiectualitatea solicitată pentru desfăşurarea normală a
actului educativ; nu este lăsată în afara inventarelor nici componenta
material – temporală. Apreciem că în prezent, în noile condiţii de
funcţionare a societăţii moderne/ postmoderne şi de derulare a
vieţii oamenilor, fiecare element structural al procesului educativ
merită atenţie analitică specială. În studiul nostru avansăm câteva
observaţii asupra componentei materiale, cu accent pe dimensiunea
obiectualităţii implicate în actul modelării personalităţii umane.
Componenta materială prezentă în actul educativ a fost abordată
în lucrările pedagogilor oarecum simplu (simplist?); acceptându-se
faptul că aceasta constituie un reper inevitabil al procesului
educaţional, aspectul a fost asimilat ca “de la sine înţeles”, ca
element ce nu necesită eforturi analitice deosebite, cu atât mai puţin
perspective comprehensive speciale, complexe, de ce nu – filosofante.
Considerăm, însă, că evoluţiile din lumea materialităţii vieţii socioumane fac absolut necesară o schimbare de optică în problema
arătată, solicită o contextualizare nuanţată la contemporaneitatea
ultimelor decenii, la tendinţele devenirii modului de viaţă uman, iar
aceasta inclusiv pentru câmpul educaţiei.
În problema formulată vom contura în cele ce urmează
câteva observaţii plasate pe axa descriptiv – normativ; după
punctarea/ descrierea succintă a unui ansamblu de caracteristici
ale componentei materiale din perimetrul formării (mai ales din
instituţiile de educaţie), conchidem asupra existenţei certe a unui
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imperativ urgent, presant al momentului, respectiv asumarea
spaţiului educativ ca loc spiritual. Rezonabilitatea perspectivei
propuse este configurată şi argumentată prin raportare predilectă la
instituţia de învăţământ preşcolar.
1. Componenta materială a procesului modelării umane
În instituţiile de educaţie formală, problemele legate de spaţiul
educativ, de dotarea cu materialele necesare bunei derulări a
actului formării copiilor şi tinerilor au fost (şi sunt) în atenţia
formatorilor, a părinţilor educaţilor, a comunităţii, chiar dacă în
măsuri variabile. Dacă restrângem cercul subiecţilor interesaţi de
acest aspect doar la agenţii direct angajaţi şi responsabili de formare,
la cadrele didactice, acestea au recunoscut constant necesitatea
componentei materiale a actului formării şi au revendicat pentru
aceasta, consecvent, nu doar cantitate adecvată, ci şi diversitate/
adaptare/ relevanţă, în ultimă instanţă calitate. Clădirea şcolară,
materialele cu implicaţii indirecte, dar mai cu seamă cele cu efecte
directe pentru actul învăţării au fost asociate cu roluri pedagogice
specifice.
Componenta materială intervine semnificativ în viaţa şi activitatea
celor care învaţă. Pentru copiii de vârstă mică, obiectualitatea deţine
rol determinant în urmărirea/ realizarea obiectivelor legate de
percepţia asupra lumii, în general, de percepţiile spaţiale, în mod
particular. Aceeaşi componentă dă substanţă mediului fizic şcolar
(asigurând dotarea spaţiului educativ), constituie parte structurală
a metodelor de învăţământ de o anumită factură/ de un anumit tip,
implicit contribuie la structurarea unor tipuri de strategii didactice
şi participă la materializarea a numeroase cerinţe integrate în
normativitatea didactică. În consideraţiile următoare vom face
câteva observaţii explicative pentru ultimele două aspecte.
1.a. Obiectualitatea şi principiile didactice
Sfera largă a principiilor pedagogice/ didactice integrează şi
exigenţe legate de folosirea resurselor materiale; principiul medierii
învăţării şi principiul intuiţiei se află în această situaţie.
Principiul medierii învăţării. Dezvoltarea copilului are loc în
condiţiile producerii contactului cu mediul natural înconjurător,
cu mediul socio-uman proxim (adică persoanele din grupul de
apartenenţă a copilului), prin antrenarea în activităţi fizice şi
intelectuale, prin acordarea de sprijin/ ajutor din partea adultului
(Ockel, 1976, p. 7) în forme, modalităţi şi condiţii specifice. Principiul
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medierii învăţării cuprinde cerinţa ca învăţarea să se bazeze pe
utilizarea de resurse diferite; pe lângă resursele umane (relaţionale,
acţionale, comunicaţionale, atitudinale etc.), cele de conţinut, cele
contextuale/ situaţionale etc., sunt vizate şi resursele materiale.
Medierea se realizează cu ajutorul unui element mediator. Rolul
menţionat poate fi deţinut de manifestările umane/ socio-umane
(tipurile de activitate: muncă, joc, vizite/ excursii, experienţe aşa-zis
„ideale”– J. Thomas), de relaţiile interpersonale cu diferite persoane,
dar şi de unele persoane ca atare (copii sau adulţi, mai ales în cazul
în care acestea sunt persoane „semnificative”/ deosebite, interesante,
reprezentative, fascinante chiar, capabile să constituie modele etc.).
Rol mediator pot exercita şi diverse obiecte, anumite elemente ale
mediului fizic ambiant (natural sau creat de om) sau spaţiul fizic însuşi
în care se derulează viaţa copilului; ele sunt transformate în materiale
didactice sau mijloace de învăţământ. Desigur, ca importanţă pentru
modelarea ca om a celui educat, obiectele şi/ sau instrumentele de
învăţare „nici nu se compară cu interacţiunea umană”, atrag atenţia
Berry Brazelton şi Stanley Greenspan (2013, p. 37); „cunoaştem
lucrurile prin intermediul interacţiunilor noastre afective şi aplicăm
apoi această cunoaştere la lumea cognitivă” – concluzionează autorii
citaţi (Brazelton, Greenspan, 2013, p. 35). Dar chiar în aceste condiţii
şi tocmai de aceea nu se pot neglija elementele materiale implicate în
demersurile formative, nu poate fi în afara atenţiei analitice impactul
obiectualităţii asupra devenirii umane.
Principiul intuiţiei. Principiul intuiţiei se referă la imperativul
de a întemeia învăţarea/ cunoaşterea pe contactul nemijlocit cu
ceea ce reprezintă obiectul asimilării/ cunoaşterii. Pentru învăţarea
preşcolarilor (ca şi a şcolarilor, de altfel), principiul amintit cuprinde
cerinţa ca asimilarea să se bazeze pe interacţiunea directă a celor
mici (prin sistemul analizatorilor acestora) cu mediul înconjurător
(acolo unde faptul arătat este posibil) sau/ şi cu un material didactic
relevant, convingător care suplineşte realitatea (într-o anumită
măsură) şi se transformă astfel în suport concret-fizic sau obiectual
pentru intuirea nemijlocită a ceea ce este propus să fie cunoscut.
Când învăţarea are loc pe calea procesului intuitiv, prezenţa fizică a
obiectelor şi fenomenelor (pentru a determina percepţia nemijlocită)
este absolut necesară, inevitabilă. Intuiţia devine „prima treaptă a
cunoaşterii, de la care se ajunge apoi, prin inducţie, la generalizări”
(Ştefan, 2006, p. 168), iar obiectul perceput (adecvat, complet etc.)
are semnificaţia de temei, de reper al procesului cognitiv, de început
al cunoaşterii.
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Fundamentul psihologic al principiului intuiţiei, explică
reprezentanţii Şcolii lui Piaget, este dat de faptul că „nici una dintre
structurile biopsihice nu se dezvoltă independent de acţiunea cu
obiectele, cu mediul însuşi. Prin natura sa, copilul manifestă un
activism deosebit, care trebuie satisfăcut judicios, sistematic, cu
mijloace adecvate fiecărei etape a dezvoltării sale. De aceea, jucăriile,
dar şi alte obiecte trebuie să facă parte din mediul de viaţă al copilului,
începând din primele săptămâni de după naştere. Părinţii trebuie
să fie convinşi – precizează Elvira Creţu – că satisfacerea trebuinţei
copilului de a se mişca, de a manipula jucării, de a vedea, de a asculta,
este o investiţie care va fi recompensată prin însăşi dezvoltarea
corespunzătoare a copilului” (Creţu, 1999, p. 6). La preşcolari, în
special, dar nu numai la ei, a cunoaşte devine a manipula, a mirosi, a
gusta, a pipăi, a vedea/ a fi văzut, a auzi/ a fi auzit cu toate ipostazele
şi nuanţele corespunzătoare. Când copilul intuieşte un obiect sau
fenomen oarecare, el nu apelează numai la ceea ce simţurile îi pot
oferi în acel moment, ci apelează la întreaga sa experienţă cognitivă
(Barbu, 1998, p. 20).
1.b. Obiectualitatea şi strategiile didactice
Orice activitate în care este implicat copilul trebuie să-i solicite
antrenarea organelor de simţ, desigur, în funcţie de specificul
conţinutului vehiculat. Până la folosirea gândirii (mai întâi parţială
iar treptat integrală), copilul de vârstă mică are la dispoziţie un alt
preţios instrument de cunoaştere reprezentat de sistemul organelor
de simţ (sau al analizatorilor) (Stan, 2014, p. 96). Cele din urmă
constituie căi directe pentru procurarea informaţiilor primare,
elementare despre componentele mediului înconjurător. Operaţiile
gândirii sunt declanşate, întreţinute, reglate, stimulate etc. prin
informaţiile oferite de organele de simţ (Livingstone, 2009, p. 30).
Văzul, auzul, mirosul, pipăitul, gustul, dar şi mişcările efectuate,
dovedirea curiozităţii, a emoţiilor, a comunicării prin zgomote (în
cazul bebeluşului) constituie un set complex de capacităţi ce trebuie
“exploatate” constant cu sprijinul adultului din preajmă. Activarea
continuă a organelor de simţ va genera şi recunoaşterea stilului de
învăţare practicat la un moment dat de către copil (stilul vizual,
auditiv, fizic-chinestezic-tactil, logico-matematic, social, solidar şi
stilul combinat/ care integrează două sau mai multe stiluri dintre
cele arătate). Cu cât analizatorii vor oferi mai multe mesaje copilului,
cu atât posibilitatea declanşării procesului gândirii va fi mai mare.
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Sistemul organelor de simţ (sau al analizatorilor), ca şi sistemul
gândirii sunt angajate în egală măsură în procesul cunoaşterii.
Atunci când se diferenţiază strategiile didactice inductive de cele
deductive, de exemplu, se are în vedere ca aspect inductor de
identitate sensul sau ordinea, succesiunea în care sunt antrenate
capacităţile perceptive şi cele reflexive ale educatului în activităţile
de asimilare (prin raportarea unora la celelalte).
În cazul strategiilor inductive, învăţarea are ca punct de plecare
percepţia intuitivă, exemplele concrete, particularul sau cazul tipic,
efectul şi, ca punct de sosire – cauza, explicaţia, generalul, ideea.
Raţionamentul inductiv se constituie pe traiectoria: de la „unul” sau
„unii” membri ai unei clase la „toţi” membrii acesteia. În funcţie de
obiectul inducţiei (sau ceea ce se induce), categoria de raţionamente
vizate îmbracă trei ipostaze: inducerea unei proprietăţi; inducerea
unei reguli; inducerea unei structuri, “de la o parte a membrilor unei
clase la întreaga clasă” (Radu, coord., 1991, pp. 166-167).
Skinner explica valoarea şi oportunitatea strategiei de tip
inductiv afirmând că „nu se poate vedea în gând nimic care să nu
fi fost deja văzut în realitate, măcar şi fragmentar” (Skinner, 1971,
p. 113). Contactul cu obiectele realităţii, fenomenele, procesele,
mărturiile despre evenimente etc. nu constituie un scop în sine şi
nici nu vizează prioritar antrenamentul analizatorilor; accentul
trebuie să se pună pe mobilizarea structurilor raţionale ale elevilor,
pe exploatarea potenţialului perceptiv al acestora, dar cu scopul de
a sprijini, determina şi dezvolta capacităţile de gândire. În ultimă
instanţă, pedagogul trebuie să fie interesat ca educatul să vadă,
să audă, să perceapă nu prioritar „totul”, ci cel puţin partea sau
fragmentul care îi va permite să decodifice semnificaţia, „înţelesul”
vizat de către profesor. La limită, susţinem că „a vedea” totul şi „a
înţelege” nimic nu poate fi preferabil situaţiei de „a vedea” puţin
(şi cât este necesar/ relevant/ semnificativ) şi „a înţelege” mult sau
„totul”.
Strategiile didactice deductive (axiomatice) se concretizează în
mobilizarea în actul predării a metodelor, procedeelor şi mijloacelor
care fac posibil contactul elevului cu imaginile sau reprezentările
elaborate, complexe despre realitate (deci, nu cu realitatea directă
însăşi), exprimate sub formă de ansambluri ideatice: principii, teorii,
cunoştinţe cu caracter general, noţiuni, ipoteze etc. Când se produce
pe cale deductivă (modalitate inversă căii inductive), învăţarea are
ca punct de plecare ideea, generalul, cauza etc. şi ca punct de sosire
obiectul, fenomenul concret, particularul, efectul: „în raţionamentul
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deductiv… pe baza unor reguli stabilite se urmăreşte obţinerea de
noi cunoştinţe” (Radu, coord., 1991, p. 166). În limitele acestuia
nu se realizează inducerea unor reguli, ci deducerea informaţiilor,
cunoştinţelor dintr-un sistem de premise stabilit riguros.
2. Structura spaţiului educativ pentru preşcolari; experienţa
românească
Deoarece în primii ani de viaţă învăţarea este posibilă prin etalarea
însuşirilor/ caracteristicilor obiectelor, fenomenelor şi proceselor
aduse în câmpul cunoaşterii, cadrul didactic trebuie să creeze
condiţii propice pentru a ocaziona copilului contacte/ întâlniri/
experienţe cu mediul exterior/ fizic/ material care îl înconjoară. În
activitatea cu preşcolarii se pot întrebuinţa cu succes numeroase
categorii de obiecte în formă naturală, imagini ale acestora
prezentate static (tablouri, jetoane, desene, fotografii) sau dinamic
(prin intermediul diascolului, calculatorului, retroproiectorului,
televizorului), ca şi jucării diverse. În practica formării preşcolarilor
se insistă asupra importanţei asigurării unui minim al dotării care
să faciliteze activităţile din toate domeniile importante: educarea
limbajului, activităţile matematice, cunoaşterea mediului, educaţia
pentru societate, activităţile artistico-plastice, muzicale, practice,
de educaţie fizică etc. În sprijinul preocupărilor legate de asigurarea
universului obiectualităţii pedagogice pentru copii, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării din România transmitea instituţiilor de
învăţământ preşcolar în 2006 „Normativul de dotare minimală
pentru învăţământul preşcolar”.
O provocare majoră pentru construirea mediului material al
educaţiei pentru copilul de vârstă mică se configurează din direcţia
cadrului domestic de viaţă (mediul de rezidenţă/ casa/ spaţiul de
locuit) căruia aparţine (Stan, 2014, pp. 22 – 23). Se observă faptul
că, asemenea părinţilor lor, copiii se află pentru intervale de timp
din ce în ce mai mari în afara casei sau a mediului rezidenţial de
bază (Hardyment, 2000, p. 72). De regulă institutoare de identitate,
familia actuală îşi vede pusă în pericol această funcţie deoarece ea se
manifestă în afara unui spaţiu utilizat în comun (de exemplu, masa se
serveşte de către toţi membrii familiei la restaurant/ cantină, dar nu
acasă), în absenţa unui timp trăit împreună (mulţi părinţi muncesc
în alte localităţi/ ţări decât locul de domiciliu, fără posibilitate de
revenire acasă zilnic sau la câteva zile), fără experienţe receptate
în „întregul lor”, de la început până la sfârşit, fără experimentarea
unor activităţi/ „munci” pe măsura copilului (dar cu efecte certe în
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privinţa creării de amintiri plăcute legate de membrii familiei, de
importanţa activităţii pentru familie etc.).
Ce fel de mediu este necesar să se structureze în instituţiile care
asistă astfel de copii ? – se întreabă specialiştii peste tot în lume. Ce
relaţie trebuie creată între mediul din familie, cel din grădiniţă şi
mediul şcolar pentru a eficientiza educaţia? Instituţiile şi persoanele
care preiau rolurile şi activităţile specifice modului de viaţă familial se
confruntă cu problema conceperii şi realizării unui mediu existenţial
similar sau identic cu acela al familiei şi al casei de domiciliu. Pe
lângă cerinţa ca grădiniţa să integreze copiii cu cerinţe speciale
în grupul copiilor normali, se pune problema integrării acestor
instituţii în comunitate şi, la limită, în sens metaforic mai degrabă,
în căminele familiilor/ copiilor. Instituţiile de educaţie a copiilor de
vârstă mică sunt receptate ca elemente structurale ale comunităţii,
ceea ce le transformă în centre educative. De la ele se aşteaptă ca să
devină suplinitoare ale membrilor familiei de bază, ale activităţilor
caracteristice familiei. Dacă în alte intervale temporare, de la aceste
instituţii se aştepta ca ele să ofere conţinuturi informaţionale
semnificative, în prezent acestora li se „pretinde” o mai mare bogăţie
experienţială de tip familial sau de esenţă comună cu aceasta, una
care să „umple” multidimensional absenţa convieţuirii copilului în
primii ani de viaţă în familia de provenienţă.
Analiza valenţelor axiologice ale componentei materiale a
formării la vârstele mici include şi o altă provocare interesantă.
Invocate predilect pentru capacitatea de a constitui instrumente/
mijloace materiale/ resurse concret-materiale antrenate în realizarea
demersurilor formative pentru copiii de vârstă mică, elementele
materiale ale dotării spaţiului interior şi exterior al grădiniţei sunt
mai puţin puse în relaţie cu capacitatea lor intrinsecă de a constitui
o sursă fundamentală de conţinuturi pentru preşcolari. Dacă pentru
cadrele didactice, componentele materiale au valoare de auxiliar
preţios în sprijinirea învăţării copiilor, pentru cei mici toate obiectele
cu care interacţionează reprezintă „ceva” inedit (mai mult sau mai
puţin) „ceva” care stârneşte curiozitatea, interesul, mai curând
un conţinut de descoperit (treptat, la timpul potrivit, cu funcţiile
intrinseci deţinute etc.) decât un instrument de folosit sau doar un
astfel de instrument.
O descriere a componentelor dotării materiale din grădiniţă
merită realizată în detaliu prin prisma varietăţii de conţinuturi puse
la dispoziţia copiilor mici, ca şi prin raportare la practica educaţiei
instituţionale a preşcolarilor unde se dezvoltă experienţe relevante
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în acest sens (în România, ca şi în alte ţări). În limitele studiului
nostru prezentăm aceste aspecte enunţiativ. Spaţiul interior al
grădiniţei, cât şi spaţiul exterior al acesteia se structurează ca
ansamblu interdependent de arii/ domenii de stimulare (colţuri,
ateliere, sectoare, locuri, ungheraşe) sau de centre de cunoaştere/
experienţe cognitive de tipul: Bibliotecă, Ştiinţă, Artă, Construcţii,
Joc de rol/ Colţul păpuşii/ Casa păpuşii, Nisip şi apă, Jocuri de masă.
Specificitatea lor derivă atât din obiectualitatea integrată structural,
cât şi din particularităţile finalităţilor formative vizate prin utilizarea
lor contextuală.
Interiorul grădiniţei (săli pentru activităţi didactice/ săli de
grupă, hol, vestiare, bucătărie, sală de mese, grup sanitar, anexe
diferite) constituie spaţiul primului contact al copilului cu un mediu
instituţional diferit de cel al familiei, ceea ce obligă pe profesor la a-l
realiza ca mediu securizant şi stimulativ învăţării, cunoaşterii. De
exemplu, holul deţine roluri proprii legate de ocazionarea derulării
unor activităţi caracteristice grădiniţei: întâlniri pentru persoane de
vârste şi generaţii diferite (copii, educatoare, părinţi, bunici, angajaţi
ai unităţii, reprezentanţi ai comunităţii locale), joaca preşcolarilor/
jocuri colective între grupe, susţinerea serbărilor, informarea
părinţilor prin diverse modalităţi de vehiculare a datelor operative
(avizier pentru părinţi), etalarea produselor realizate de către copii
în grădiniţă (panouri) etc.
Exteriorul grădiniţei se concretizează în curtea de joc a unităţii de
învăţământ preşcolar; ea trebuie reprezentată/ amenajată ca spaţiu
de învăţare prin joc, un perimetru exploatabil la fel de intens ca şi cel
interior, structurat într-un mod sau altul. Amenajată după exigenţe
estetice, funcţionale şi de securitate, curtea oferă pământul (nisip,
iarbă, alei), apa, aerul şi soarele în context natural, alături de multiple
alte dotări: suprafeţe plane, suprafeţe înalte, zone umbroase, spaţii
deschise, spaţii pentru săpat, echipamente pentru căţărare, balans,
mers pe biciclete, platformă de beton, teren de joacă cu aparate de
urcat, căţărat, tobogan cu nisip, nisipar, băncuţe, mese de joc cu
scaune, piscină, scânduri de mers în echilibru, spaţiu verde, scenă,
table cu stative/ amenajări speciale/ specifice pentru activităţile de
pictură/ desen, în general şi pentru desen pe asfalt, aparate de joacă:
hinte, balansoare, leagăne, carusele, tobogan simplu, dublu sau
triplu, cu turn, prevăzut cu scară pentru căţărare, mingi de diferite
mărimi, butoaie pentru târâre, căsuţă din lemn echipată cu scăunele,
măsuţă, dulăpioare, (amenajarea de) parcelă cu ministraturi etc.
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3. Cerinţe ale utilizării pedagogice eficiente a obiectualităţii.
Un imperativ actual: grădiniţa ca loc spiritual
Obiectele integrate în perimetrul instituţiilor de educaţie a
copiilor de vârstă mică trebuie să îndeplinească cel puţin două
condiţii pedagogice complementare: caracterul stimulativ pentru
cunoaştere şi caracterul atractiv. Obiectele trebuie să stimuleze
toate simţurile copilului; văzul, auzul, simţul tactil, mirosul, gustul
reprezintă căi prin care se păstrează legătura permanentă şi directă
cu lumea, cu realitatea. Spaţiul grădiniţei trebuie să fie structurat pe
măsura intereselor multiple de cunoaştere ale copiilor şi corelat cu
finalităţile instituţiei de educaţie legate de dezvoltarea complexă,
globală. De asemenea, obiectele trebuie să fie atractive, incitante sau
de interes pentru copii, ceea ce implică şi deţinerea calităţilor estetice
corespunzătoare, prin culoare, formă, mărime, context inedit/ de
tip „surpriză” de etalare, noutate etc. Atractivitatea unui spaţiu de
învăţare pentru copiii preşcolari se referă la respectarea condiţiilor
de ordin general (lumină, căldură, aerisire, curăţenie, estetică etc.)
şi la cele particulare (formative/ educative: amenajările, ordonările,
sectorizările, materialele folosite etc.). Este recomandat să existe
delimitare pe sub-spaţii/ sub-centre, mobilier adecvat (ca mărime,
cantitate, calitate/ utilitate pedagogică şi ambientală), lărgime,
cromatică („veselă”, caldă, armonioasă), să ofere posibilitatea
prezenţei/ rămânerii în sală, pentru un timp, a unui membru al
familiei etc.
Dincolo de aceste exigenţe strict pedagogice/ didactice larg
acceptate şi discutate, obiectualitatea integrată activităţilor educative
pentru copiii mici se cere receptată şi înţeleasă într-o perspectivă mai
nuanţată. Deoarece filosofii, teologii, scriitorii, dar şi teoreticienii
anumitor domenii ştiinţifice s-au oprit cu atenţie, cu spirit iscoditor
deosebit asupra universului lucrurilor, credem că viziunea acestora
poate stimula re-considerarea axiologică a pedagogilor în problema
pe care o vizăm referenţial. De aceea, punctăm succint mai jos câteva
repere ideatice reprezentative, stimulative pentru reflecţie.
Sociologul american Charles Horton Cooley (1864 – 1929)
avansa ideea existenţei în viaţa oamenilor, a societăţilor a locurilor
spirituale; prin loc spiritual teoreticianul viza acel „loc în care diferite
persoane pot fi împreună, adică dobândesc realitate socială întrucât
au realitate spirituală” (Bădescu, 2002, p. 229). Locul spiritual
favorizează oamenilor faptul de a fi împreună, dar şi de a intra în
contact (Bădescu, 2002, p. 228 – 229), iar singurul loc spiritual care
îl ajută pe om să trăiască “totalitatea şi unitatea în toată diversitatea
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existenţei este acela procurat de relaţia cu Dumnezeu” (Bădescu,
2002, p. 167). Teoria creştină a gânditorului american susţine mesajul
că posibilitatea oamenilor de convieţuire armonioasă, autentic
şi profund umană este dată de conţinutul spiritual al relaţiilor
interumane, la rândul lui, configurat în locuri spirituale. Instituirea
unui cadru existenţial drept loc spiritual solicită, după cum se
observă, prezenţa unei tipologii valorice distincte, respectiv valorile
religioase; calea de acces la acestea este structurată de prezenţa
aspiraţiei de desăvârşire morală.
O confirmare şi nuanţare a perspectivei lui Cooley regăsim în
literatura teologică în contururi deosebit de convingătoare. În
lucrarea (cu autor necunoscut) „Fiecare zi un dar al lui Dumnezeu”
(2012) sunt prezente atenţionări subtile legate de conţinutul spiritual
ce trebuie imprimat vieţii cotidiene (cu relevanţă evidentă şi pentru
sfera educaţională) dincolo de componentele materiale ale fiinţării:
– oamenii „cad iarăşi în vârtejul deşertăciunii lumeşti, şi în
această vâltoare nu mai rămâne loc pentru vreun simţământ înalt.
Pe un asemenea sol cuvântul lui Dumnezeu nu poate da roade. De
multe ori, duhovnicescul este înăbuşit de lumesc” (p. 38);
– „fie că este vorba despre darul cuvântului, de darul de a-i învăţa
pe alţii sau de darul scrisului, oricare ar fi talentul omului, el trebuie
folosit mereu spre slujirea Domnului” (p. 44);
– „ne vom învăţa de la cea mai fragedă vârstă să facem faptele
iubirii, abnegaţiei, milostivirii, compasiunii faţă de semeni. … Să
primim în inima noastră zilnic câte un cuvânt de mângâiere din
Sfânta Scriptură, pe care să-l păstrăm ca pe un izvor de bucurie şi
de vigoare sufletească; să cercetăm mereu Evanghelia, să privim
luminosul chip al lui Hristos, şi sufletul nostru se va preface într-un
izvor viu de lumină şi bucurie” (p. 34);
– „trecând pe calea vieţii, fiecare îşi aruncă umbra asupra ei. Viaţa
noastră se răsfrânge de la sine asupra celor din jur şi trebuie să ne
străduim din toate puterile ca această răsfrângere să aducă folos,
uşurare şi vindecare. Înrâurirea noastră asupra semenilor lucrează
nu numai cu voia, ci şi fără voia noastră, fără ca măcar să băgăm de
seamă. Ceva insesizabil se răspândeşte asupra celor din jur din toată
fiinţa noastră, ca parfumul delicat al unei flori ce saturează aerul
fără să ne dăm seama. Activitatea noastră poate să înceteze fără ca
viaţa noastră să se încheie, şi prin însăşi fiinţarea noastră ajutăm
sau încurcăm fiinţarea celorlalţi oameni. Atât neajunsurile, cât şi
calităţile noastre sunt molipsitoare; chiar fără să ne dăm seama,
ele au o înrâurire asupra celor din jurul nostru. Atunci când este
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binefăcătoare, această înrâurire aminteşte de adierea înviorătoare a
aerului de munte, care le aduce sănătate şi putere atâtor oameni”
(pp. 32 – 33);
– „oare ce umbră arunc eu zilnic în jurul meu? Ea lucrează ca
un şarpe veninos, ucigaş sau aduce, ca un pom al vieţii, roade
vindecătoare? … După o întâlnire întâmplătoare cu mine, după ce
schimbă cu mine câteva vorbe, celălalt se simte învigorat măcar cât
de cât? Atunci când noi înşine, sub înrâurirea Dumnezeiescului
Duh, revărsăm în jur dragoste, milostivire şi pace, fiecare cuvânt al
nostru, fiecare privire a noastră îi poate îmbărbăta pe semenii noştri,
transmiţându – le ceea ce ne dă Domnul pentru ei. Astfel, chiar şi
umbra anumitor oameni lucrează binefăcător. Aşa este, oare, şi
umbra mea?” (p. 33).
Şi viziunea poetului Ştefan Augustin Doinaş invită la o recon
siderare a valorii obiectualităţii în viaţa oamenilor, în general.
Versurile următoare concentrează dramatismul existenţei umane
pendulând între lucruri, alteritate şi sinele propriu:
„Înainte de a mă ciocni cu ceilalţi,/ înainte de a fi conştient/ de
relaţia mea/ cu semenii mei,/ eu mă izbesc – / zi de zi şi clipă de
clipă – / de lucrurile din jurul meu./ Tot ceea ce mă înconjoară
–/ mă asediază,/ de la natura înconjurătoare/ la obiectele de care
mă ating,/ sau la produsul spiritului / ori mâinilor mele,/ totul
este alteritate./ Acest asediu/ îmi este dat dintru început,/ şi fără
îndoială/ va persista până la sfârşit./ Mai mult: chiar acest sfârşit/
mi se prezintă diferit,/ ca o alteritate:/ căci însăşi viaţa după moarte/
(dacă sunt creştin)/ este postulată ca o existenţă/ / întru totul alta şi
altfel/ decât viaţa pe care o trăiesc acum.” (Augustin Doinaş, 2002).
Concluzii
Spaţiul sau contextul fizic-material în care se desfăşoară educaţia
preşcolarilor trebuie să fie purtător de mesaje educative esenţiale,
cu relevanţă maximă pentru beneficiari deoarece ele vor constitui
elemente de bază în experienţa de viaţă ulterioară (Vrăşmaş, 2008,
p. 69). Concomitent cu valorile morale transmise, cu valorile sociale,
civice, estetice, ştiinţifice etc., dar şi cu valorile religioase, instituţia
educativă pentru copiii mici este responsabilă să construiască şi să
ofere celor mici un mod de a fi semnificativ uman. În spiritul lui
Dorothy Nolte şi Rachel Harris (2007) conchidem că cei mici învaţă
ceea ce trăiesc.
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DIFERENŢA DINTRE INTELIGENŢA ACADEMICĂ
ŞI INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ
FLAVIA ANTON*
Rezumat:
Conceptul de inteligenţă poate fi descris ca o abilitate generală, în
mare măsură moştenită, de a transforma informaţiile preexistente
în noi concepte şi deprinderi. Inteligenţa educaţională şi cea
emoţională sunt două forme distincte de inteligenţă. Ambele forme
de inteligenţă operează cu cunoştinţe declarative şi factuale şi
ambele aplică aceste cunoştinţe într-o manieră flexibilă. Ceea ce
diferenţiază însă explicit cele două forme de inteligenţă este dat de
contextele şi modalităţile în care ele fac apel şi aplică cunoștinţele.
Cuvinte cheie: inteligență emoțională, inteligență educațională,
performanță, școală.
Abstract:
The concept of intelligence can be described as a generally
inherited ability to transform preexisting information into new
concepts and skills. Educational and emotional intelligence are two
distinct forms of intelligence. Both forms of intelligence operate with
declarative and factual knowledge, and both apply this knowledge
in a flexible manner. But what explicitly differentiates the two forms
of intelligence is given by contexts and ways in which they refer to
knowledge and apply it.
Keywords: emotional intelligence, educational intelligence,
performance, school
Profesorii şi părinţii au fost mereu interesaţi de succesul
academic şi de adaptarea socială a copiilor, atât în cadrul formal
oferit de şcoală cât şi în afara acesteia. Însă, doar în ultimul timp,
* Prof., Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare” Vaslui.
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cercetătorii au realizat că viaţa emoţională a copilului are un impact
semnificativ asupra celor două aspecte amintite. Astfel, Inteligenţa
Emoţională (IE) a devenit un câmp important de cercetări în
domeniul resurselor umane, management, educaţie şi psihologie.
Goleman (1995) susţine că dezvoltarea aptitudinilor emoţionale ale
elevilor este la fel de vitală ca dezvoltarea abilităţilor lor cognitive,
astfel că IE este un concept la fel de important ca mult mai familiarul
IQ1. Mai mult, studiile recente au demonstrat faptul că IE prezice
aproximativ 80% din succesul unei persoane în viaţă. Inteligenţa
emoţională este o „formă de inteligenţă care implică abilitatea
monitorizării sentimentelor, emoţiilor proprii şi ale altora,
facilitează discriminarea dintre acestea şi foloseşte informaţia
pentru a controla unele situaţii sau acţiuni” (Salovey și Mayer, 1990).
Ea este aptitudinea identificării şi gestionării eficiente a propriilor
emoţii în raport cu scopurile personale (carieră, familie, educaţie
etc), finalitatea constând în atingerea scopurilor, cu un minim de
conflicte inter şi intrapersonale.
Pe de altă parte, inteligenţa cognitivă este capacitatea de a învăţa
lucruri noi, de reactualizare a informaţiilor, de raţionament, de
aplicare a cunoştinţelor şi de rezolvare a problemelor (Kaplan și
Sadock, 1991), capacitatea de adaptare la noile condiţii şi situaţii
de viaţă. Această inteligenţă nu trebuie confundată cu informaţia
care constituie cunoaşterea. Informaţia preluată prin învăţare de la
alte persoane (educaţia părinţilor, materia predată în şcoli, metode
învăţate de la alţii etc.) nu constituie inteligenţă. Doar aptitudinea de
a produce informaţii noi din cele existente în scopul adaptării, prin
raţiune proprie (descoperiri ale intelectului), constituie inteligenţă.
Dacă un elev are suficiente cunoştinţe şi raţionează inteligent,
dar nu-şi cunoaşte emoţiile şi sentimentele, astfel nereuşind să le
gestioneze, să-şi promoveze ideile, întâmpină dificultăţi în încercarea
de a-şi construi relaţiile cu ceilalţi şi de a avea performanţe şcolare de
succes. Gardner susţinea că, în majoritatea sistemelor educaţionale
şi culturale, se acordă importanţă doar inteligenţei verbale şi
celei logico-matematice, neglijându-se celelalte dimensiuni ale
inteligenţei multiple. El recomandă acordarea atenţiei necesare atât
copiilor/elevilor care manifestă înclinaţii spre domenii artistice,
naturaliste etc., cât şi copiilor care adesea sunt etichetaţi ca având
probleme la învăţătură, probleme de atenţie/concentrare la lecţii.
1
Indice al nivelului de dezvoltare a inteligenţei, stabilit prin raportarea vârstei
mentale la vârsta cronologică.
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Acesta propune o transformare majoră a sistemului educaţional:
profesorii şi educatorii trebuie să fie capabili să prezinte lecţiile într-o
varietate de moduri, utilizând muzica, teatrul, activităţile artistice,
multimedia, munca în echipă, introspecţia, excursiile şi multe altele
(interdisciplinaritate, transdisciplinaritate). Teoria inteligenţei
multiple îi îndeamnă pe aceştia să abordeze o modalitate de lucru
prin care fiecare copil beneficiază de oportunitatea de a învăţa pe
căi care se armonizează cu modul lui unic de gândire. Nu există o
modalitate perfectă de învăţare, dar este important ca educatorul şi
părintele să găsească calea de învăţare potrivită fiecărui copil.
Teoria inteligenţei multiple are implicaţii puternice şi în procesul
de învăţare şi dezvoltare al adulţilor, oferindu-le o nouă perspectivă
prin care să-şi analizeze modul de viaţă, meseria şi pasiunile. De
asemenea, prin intermediul unor programe de dezvoltare personală,
îşi pot redescoperi înclinaţiile pe care le-au avut în copilărie şi care
le-au fost inhibate datorită unui mod de gândire şi de învăţare
stereotip. Mulţi psihologi şi-au dat seama că această abilitate care
asigură succesul în viaţa cotidiană este, pe de-o parte distinctă de
inteligenţa academică (teoretică), dar, pe de altă parte, constituie un
fel de sensibilitate specifică faţă de practică şi relaţiile interumane.
„Astfel s-a născut o nouă formă de inteligenţă – cea emoţională”.
Mayer şi Salovey (1990, 1993) consideră că inteligenţa emoţională
implică abilitatea de a percepe cât mai corect emoţiile şi de a le
exprima, abilitatea de a genera sentimente atunci când ele facilitează
gândirea şi abilitatea de a cunoaşte şi de a percepe emoţiile şi de a le
regulariza pentru a promova dezvoltarea emoţională şi intelectuală.
În 1992, Reuven Bar-On a stabilit componentele inteligenţei
emoţionale pe care le grupează astfel: a) Aspectul intrapersonal:
conştientizarea propriilor emoţii – abilitatea de a recunoaşte
propriile sentimente; optimism (asertivitate) – abilitatea de a apăra
ceea ce este bine şi disponibilitatea de exprimare a gândurilor,
credinţelor, sentimentelor, dar nu într-o manieră distructivă; respect
– consideraţie pentru propria persoană – abilitatea de a respecta şi
accepta ce este bun, în esenţă; autorealizare – abilitatea de a realiza
propriile capacităţi potenţiale, capacitatea de a începe să te implici
în căutarea unor scopuri, ţeluri care au o anumită semnificaţie
pentru tine; independenţă – abilitatea de a te direcţiona şi controla
singur în propriile gânduri şi acţiuni, capacitatea de a fi liber de
dependenţele emoţionale. b) Aspectul interpersonal: empatie –
abilitatea de a fi conştient, de a înţelege şi aprecia sentimentele
celorlalţi; relaţii interpersonale – abilitatea de a stabili şi menţine
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relaţii interpersonale reciproc pozitive; responsabilitate socială
– abilitatea de a-ţi demonstra propria cooperativitate ca membru
contribuabil şi constructiv în grupul social căruia îi aparţi sau pe care
l-ai format. c) Adaptabilitate: rezolvarea problemelor – abilitatea
de a fi conştient de probleme şi de a le defini pentru a implementa
potenţialele soluţii; testarea realităţii – abilitatea de a stabili, a
evalua corespondenţele între ceea ce înseamnă o experienţă şi care
sunt obiectivele existente; flexibilitate – abilitatea de a-ţi ajusta
gândurile, emoţiile şi comportamentul pentru a schimba situaţia
şi condiţiile. d) Controlul stressului: toleranţa la stress – abilitatea
de a te împotrivi evenimentelor stresante fără a te poticni, precum
şi abilitatea de a face faţă acestora în mod activ şi pozitiv; controlul
impulsurilor, abilitatea de a rezista sau amâna impulsivitatea şi de
a goni tentaţia care te determină să acţionezi în grabă. e) Dispoziţia
generală: fericire – abilitatea de a te simţi satisfăcut de propria viaţă,
de a te simţi bine singur şi împreună cu alţii; optimism – abilitatea
de a vedea partea frumoasă a vieţii.
Conform viziunii lui Daniel Goleman, constructele care compun
această formă a inteligenţei sunt: conştiinţa de sine – încredere
în sine; auto-controlul – dorinţa de adevăr, conştiinciozitatea,
adaptabilitatea, inovarea; motivaţia – dorinţa de a cuceri, dăruirea,
iniţiativa, optimismul; empatia – a-i înţelege pe alţii, diversitatea,
capacitatea politică; aptitudinile sociale-influenţa,comunicarea,
managementul conflictului, conducerea, stabilirea de relaţii,
colaborarea, cooperarea, capacitatea de lucru în echipă. În prezent,
există un dezacord dacă inteligenţa emoţională e mai mult un
potenţial înnăscut ori dacă ea reprezintă un set de abilităţi,
competenţe sau îndemânări învăţate. D. Goleman (1998), amintit
de Mihaela Roco, susţine că „spre deosebire de gradul de inteligenţă,
care rămâne acelaşi de-a lungul vieţii sau de personalitatea care
nu se modifică, competenţele bazate pe inteligenţa emoţională
sunt abilităţi învăţate”. Cu alte cuvinte, în opinia acestuia, orice om
îţi poate ridica gradul de inteligenţă emoţională prin educaţie şi
exerciţii, însă unele componente ale inteligenţei emoţionale, tratate
ca însuşiri de personalitate, nu s-ar putea modifica pe parcursul
vieţii individului.
Mulţi psihologi încă consideră că IQ este singura care poate
garanta succesul. Dacă eşti o persoană deşteaptă, dacă ai un înalt
coeficient de inteligenţă, daca ai absolvit o universitate recunoscută,
sau ai o calificare superioară, poţi să nu-ţi mai faci griji. IQ este
foarte importantă, însă, pentru a-ţi creşte competitivitatea, trebuie
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să îţi construieşti planurile de dezvoltare ulterioară cuprinzând şi
propria inteligenţă emoţională.
Plecând de la rolul adaptiv al afectivităţii s-a constatat că
persoanele care au un coeficient intelectual înalt sau o inteligenţă
academică foarte bine dezvoltată se descurcă mult mai puţin în viaţa
de zi cu zi, în timp ce altă categorie de subiecţi, deşi au un IQ mai
redus în comparaţie cu primii, au rezultate deosebite în practică.
De unde a apărut întrebarea: „Cum reuşesc aceştia să aibă succese
în situaţii critice, să facă faţă oricând în împrejurări de viaţă?”.
Sternberg (1988) a rugat oamenii de pe stradă să arate ce înţeleg
ei printr-o persoană inteligentă. În urma analizei răspunsurilor
la acest sondaj a ajuns la concluzia că ei dispun de o altă abilitate
decât inteligenţa academică, datorită căreia reuşesc să depăşească
obstacolele vieţii de zi cu zi. Această abilitatea a fost raportată iniţial
la inteligenţa socială, care desemnează capacitatea de a înţelege şi de
a stabili relaţii cu oamenii.
Spre deosebire de IQ, care se schimbă destul de puţin după
adolescenţă, inteligenţa emoţională pare să fie, în mare parte,
învăţată şi continuă să se dezvolte pe măsură ce trecem prin viaţă şi
învăţăm din experienţă. Competenţa noastră în acest domeniu poate
continua să crească, iar pentru aceasta există un cuvânt popular:
maturizare.
Spre deosebire de IQ, inteligenţa emoţională s-a dovedit a fi
un predictor mai de încredere al succesului în viaţa personală şi
profesională. IQ şi IE nu reprezintă competenţe opuse ci, mai
degrabă, separate, dar prima nu poate funcţiona la potenţialul ei
maxim fără cea de-a doua. Analizând lista de competenţe necesare
pentru 181 de posturi din 121 de mari companii şi organizaţii din
lume, inclusiv companii ca Lucent Technologies, British Airways
şi Credit Suisse, Daniel Goleman a aflat că 67% – două din trei –
din abilităţile considerate esenţiale pentru performanţă erau com
petenţe emoţionale.
Deci faţă de IQ şi experienţă, competenţa emoţională conta de
două ori mai mult. Un studiu independent i-a confirmat concluziile.
Când a făcut o comparaţie, la nivelul poziţiilor de senior leadership,
între cei care erau staruri din punct de vedere al performanţelor
şi cei cu performanţe medii, a constatat că aproape 90% din
diferenţa dintre profilele lor putea fi atribuită mai degrabă factorilor
inteligenţei emoţionale decât abilităţilor cognitive.
Alţi cercetători au confirmat că inteligenţa emoţională nu
numai că îi distinge pe liderii remarcabili, dar poate fi legată şi de
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performanţe economice ridicate. Se pare că tot mai mulţi specialişti
recunosc importanţa inteligenţei emoţionale, atât în viaţa socială,
cât şi la locul de muncă.
Pentru a reuşi în viaţă, Goleman consideră că fiecare dintre
noi ar trebui să înveţe şi să exerseze principalele dimensiuni ale
inteligenţei emoţionale: conştiinţa propriilor emoţii, controlul
emoţiilor, motivarea personală (exploatarea, utilizarea emoţiilor în
mod productiv); empatia – citirea emoţiilor; dirijarea (conducerea)
relaţiilor interpersonale. Abilitatea emoţională trebuie să fie
dezvoltată astfel încât coeficientul de emoţionalitate să reuşească
să se ridice peste medie. Abilitatea emoţională va fi foarte utilă în
creşterea şi educarea copiilor. Părinţii şi educatorii vor putea să le
dezvolte copiilor potenţialul emoţional şi social învăţându-i să
adopte şi să-şi dezvolte caracteristicile inteligenţei emoţionale: să-şi
identifice sentimentele personale şi să le diferenţieze, să înveţe mult
mai mult despre modul cum şi unde se pot exterioriza sentimentele,
să-şi dezvolte empatia – abilitatea de a-şi pune sentimentele în acord
cu alţi, să citească limbajul trupurilor şi alte aspecte nonverbale şi
paraverbale, pentru a înţelege comunicarea, să înveţe să asculte, să
înveţe să fie constructivi.
Evaluarea pedagogică este relevată prin performanţa şcolară,
academică ce reprezintă totalitatea modificărilor personalităţii
elevului însuşite prin învăţare. În conceptul de performanţă şcolară
îşi au locul atât schimbările de natură culturală (acumularea
cunoştinţelor) cât şi cele de dezvoltare a personalităţii. Activitatea
pedagogică necesită monitorizarea continuă a performanţei, asigură
o imagine clară şi pentru a putea observa şi înregistra schimbările
afective. Dacă în afara cunoştinţelor acumulate, elevilor nu le sunt
apreciate şi alte valori, unele grupuri de elevi vor suferi situaţii
sociale speciale. Tendinţa temporară de performanţă, nivelul de
performanţă denotă capacitatea de adaptare a elevului la metodele
pedagogice aplicate. Diferenţele de performanţă nu se manifestă
doar prin nivelul lor ci şi prin adaptarea la, sau prin acceptarea
diferitelor tipuri de activităţi. Performanţa elevilor din grupurile
şcolare industriale şi de meserii pot fi analizate după criteriul
cunostinţelor generale şi după cel al cunostinţelor profesionale (unii
elevi au rezultate excelente la cunoştinţe generale şi mai slabe sau
critic slabe la cele profesionale şi invers). Factorii nonintelectuali
pot hotărî performanţa şcolară, dar conţinutul şi modalităţile
pedagogice de predare trebuie adaptate nivelului intelectual. Pe
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parcursul învăţării, factorul intelectual polivalent şi modelabil poate
fi adaptat conţinutului, tipului şi structurii activităţii.
Performanţa, în abordarea cercetătorilor are două accepţiuni:
(a) rezultat supramediu la care trebuie să ajungă toţi elevii, în
cazul acesta vorbim despre perfomanţe;
(b) rezultat excepţional, de care sunt capabili 15-20% din elevi, în
cazul acesta vorbim de performanţe superioare.
Ca norme de acţiuni formative au fost stabilite următoarele
principii ale performanţei:
(a) principiul complexităţii;
(b) principiul devenirii;
(c) principiul contiguităţii;
(d) principiul însuşirii conştiente;
(e) principiul discitaţional.
Astfel, performanţa este definită, în lucrările actuale de pedagogie,
în două sensuri de bază: rezultatul obţinut de elev în urma unei
activităţi de învăţare şi rezultate de excepţie care depăşesc nivelul
atins în mod obişnuit. O problemă delicată rămâne cea legată de
distincţia dintre inteligenţa educaţională şi inteligenţa emoţională.
Într-o accepţiune larg acceptată, conceptul de inteligenţă poate
fi descris ca o abilitate generală, în mare măsură moştenită, de a
transforma informaţiile preexistente în noi concepte şi deprinderi.
În majoritatea lor, teoreticienii inteligenţei emoţionale consideră că
inteligenţa educaţională şi cea emoţională sunt două forme distincte
de inteligenţă. Ele au, desigur, şi lucruri în comun. Ambele forme de
inteligenţă operează cu cunoştinţe declarative şi factuale şi ambele
aplică aceste cunoştinţe într-o manieră flexibilă. Cunoştinţele
declarative vizează înţelegerea naturii unor situaţii particulare, pe
când cele procedurale se referă la ceea ce trebuie realmente făcut în
situaţii specifice. A fi flexibil în aplicarea cunoştinţelor declarative şi
procedurale însemnă să înţelegi ce se întâmplă într-o situaţie nouă şi
necunoscută şi, respectiv, să ştii ce trebuie făcut în asemenea situaţii.
Ceea ce diferenţiează însă explicit cele două forme de inteligenţă
este dat de contextele şi modalităţile în care ele fac apel şi aplică
cunoștinţele. Astfel, inteligenţa educaţională este implicată în mod
uzual în rezolvarea problemelor bine definite, adică cele pentru care
se pot specifica complet starea iniţială, starea finală, precum şi paşii
ce trebuie urmaţi pentru a trece de la starea iniţială la cea finală.
Pentru aceste probleme, întotdeauna există o soluţie care poate fi
considerată cea mai bună. Prin contrast, inteligenţa emoţională
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este implicată în rezolvarea problemelor slab definite, adică acelea
ce pot fi interpretate în diferite moduri şi pentru care nu există o
soluţie optimă obiectivă; cu toate acestea, diferitele abordări pot
conduce la rezultatul dezirabil. Cele mai multe dintre problemele cu
care ne confruntăm sunt de natură socială şi este unanim accceptat
faptul că inteligenţa emoţională are o mult mai puternică valoare
predictivă pentru succesul social decât cea conferită de inteligenţa
educaţională. O serie de cercetări au dovedit că tinerilor ce manifestă
tulburări de comportament social (agresivitate, devianţă criminală)
le lipsesc deprinderile de monitorizare şi interpretare a emoţiilor
celorlalţi. Ei nu sunt capabili, de exemplu, să ofere o interpretare
corectă a expresiilor faciale ale partenerilor sociali, ceea ce probează
absenţa inteligenţei emoţionale. De asemenea, s-a demonstrat
că aprecierile asupra competenţei sociale (un indicator fidel al
inteligenţei emoţionale) care provin de la prieteni, părinţi, educatori
şi profesori sunt mult mai buni predictori ai succesului social decât
scorurile inteligenţei educaţionale. În baza unor astfel de descoperiri
se presupune că inteligenţa emoţională ar fi în măsură să prezică
variabilitatea succesului social mult mai exact decât trăsăturile de
personalitate.
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DIMENSIUNI ALE EDUCAȚIEI RELIGIOASE
ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC
GAVRILOAIEI DOINA – IULIANA*
Rezumat:
Creștinismul a adus în spațiul nord – danubian înalte principii de
„morală și umanism”, care, ulterior, au influențat modul de viață și
morala poporului român. Această religie a cucerit oamenii folosind
rituale simple, ușor accesibile, propovăduind armonia și egalitatea
între oameni, fără deosebiri de rasă, poziție socială sau materială,
orientare politică.
Religia dacilor, înainte de colonizare, era una ritualică, motiv
pentru care, aceștia au adoptat ușor religia creștină, care este bogată
în asemenea practici. Practica ritualică creștină s-a conservat și s-a
transmis din generație în generație, singura piedică fiind întâlnită în
anii dominației comuniste.
Cuvinte cheie: religie, creștinism, daci, ritual, zeități, biserică
Abstract:
Christianity brought to the northern Danube space great principles
of “morality and humanism”, which subsequently influenced the
way of life and the morals of the Romanian people. This religion has
conquered people using simple, easily accessible rituals, preaching
harmony and equality between people without distinction of race,
social or material position, or political orientation.
The religion of Dacians, before colonization, was also one rich
in rituals, which is why they easily adopted the Christian religion,
which abounds in such practices. Christian ritual practice has been
preserved and passed down from generation to generation, being
hampered only during the years of communist domination.
Keywords: religion, Christianity, Dacians, ritual, deities, church
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Educația religioasă, ca parte componentă a educației permanente,
este un demers educativ prin care, se formează conduita religioasă.
Acest proces de formare a personalității este determinat de condiții
sociale, politice, economice și administrative. Religia influențează
în mod esențial conștiința socială, nefiind altceva decât „un sistem
de credințe care postulează existența lumii divine, transcendente,
în temeiul cărora se elaborează practici de inițiere și exersare a
comunicării omului cu forța divină, supranaturală, transcendentă.”1
Izvoarele istorice ne indică faptul că religia geților era triadică.
Zamolxe, care a trăit în secolul VI î. Ch., a inițiat o reformă
religioasă, instituind doctrina necesară nevoilor societății în care
trăia, a pregătit un corp de preoți și a contribuit la realizarea unui
nou model de templu2. Următoarea reformă religioasă a fost făcută
după ce s-a realizat „confederația” între regatul din Transilvania
condus de Deceneus și uniunea de triburi getice, din Oltenia și
Muntenia de sud – vest, condusă de Burebista, confederație care
avea centrul în Munții Orăștie. Această reformă, impusă de noile
condiții socio – economice și administrative, a fost pusă în aplicare
prin preoții formați din inițiativa celor doi conducători, Deceneus
și Burebista. A crescut credința poporului în nemurirea sufletului,
fapt care era posibil numai dacă se respectau anumite reguli, cum ar
fi: interzicerea păstrării osemintelor, interzicerea consumului de vin
și folosirea acestuia doar în timpul ritualurilor, creșterea numărului
de zeități de la trei la șapte și crearea unui panteon cosmic în care, la
fel ca la greci sau romani, divinitățile planetare erau adorate. Sferele
planetare ale celor șapte zei cosmici aveau menirea de a conduce
sufletul în călătoria sa, după moartea corpului fizic. În munții din
vecinătatea Sarmizegetusei Regia au fost găsite dovezi arheologice
ale existenței unui corp monastic, în perioada și, cu siguranță din
inițiativa lui Deceneus.
Credința precreștină a strămoșilor noștri presupunea organizarea
și desfășurarea unor ritualuri de sacrificiu, practici întâlnite și
la popoarele vecine. Acestea erau menite să cinstească triada (în
vremea lui Zamolxe) și zeii cosmici (în timpul și după domnia
lui Deceneus). Izvoare scrise, dar și dovezi arheologice, atestă
sacrificiile umane (mai ales în vremea lui Zamolxe) dar, dispar în
timp, rămânând doar cele menite să cinstească zeul războiului și
1
A se vedea Noveanu, E, Potolea, D., Științele educației: dicționar
enciclopedic. Editura Sigma, București, 2007.
2
A se vedea Oltean, D., Religia dacilor. Editura SAECULUM I. O., București,
2002.
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cele care vizau prizonierii de război. Pe Columna lui Traian au fost
realizate basoreliefuri în care sunt descrise aceste sacrificii, găsind
aici informații și despre cei care le practicau dar lipsesc zeii daci,
deoarece, religia dacică interzicea cu desăvârșire reprezentarea
antropomorfă ca simbol al epifaniei. Chipurile zeilor daci lipseau și
din temple, unde, se găseau doar câteva măști mortuare din bronz,
găsite la Piatra Roșie și Buridava, măști care nu reprezintă zei ci
chipul celui decedat.
După colonizarea Daciei, tabloul religios al regiunii devine unul
eterogen, cu multiple influențe. Se pare că informațiile venite din
Orient au fost mai bine primite de către localnici. Spre exemplu,
numărul dovezilor cu privire la existența zeului Mithra – 270 plăcuțe
votive și inscripții, este mai mare decât cele care vorbesc despre cel
mai „venerat” zeu roman, Iupiter – 250 de cazuri.
În acele vremuri, triburile sau uniunile de triburi din Transilvania
foloseau stindarduri totemice: cap de urs și trup de șarpe sau
combinația șarpe și pasăre. În regatul lui Burebista stindardul oficial
era draconul – balaurul, cu cap de lup și trup de șarpe, care era purtat
prin aer, ca o pasăre. Cu alte cuvinte, stindardul reprezenta toate
cele trei zone dominate de regele – preot: teritoriul terestru – lupul,
teritoriul subpământean – șarpele și cel celestru – pasărea.3
Organizarea de pe teritoriul țării noastre la acea vreme respecta
în bună măsură modelele oferite de lumea greacă, romană, germană
sau scitică, cele mai mari căpetenii ale geților fiind simultan regi și
preoți. În aceste condiții, aflăm că Zamolxe, Deceneus și Decebalus
au avut titlul și statutul de semizei (daimon sau ansis).
Dincolo de informația religioasă, uneori cu tendință de impunere
dictatorial socială, preoții daci au adus importante contribuții la
dezvoltarea tehnico – științifică a momentului. Templele dacilor
ocupă un rol important în arhitectura antică, fiind distribuite,
ca importanță tehnică, între templele din piatră ale grecilor și
romanilor și sanctuarele din lemn, mai puțin elaborate, ale celților,
germanilor și sciților. Din studiul acelor temple putem identifica
natura lunar – solară a calendarului dacic. De asemenea, există
suficiente argumente care susțin faptul că dacii cunoșteau corecția
ciclurilor lunare față de cele solare prin ciclul lui Meton. Orientările
templelor de la Costești, Sarmizegetusa Regia, Meleia, Rudele,
Pustiosu și Racoș, oferă informații despre datele la care erau ținute
3

Ibidem.
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sărbătorile importante ale dacilor, solstițiul de iarnă, solstițiul de
vară și prima zi care marca începutul sezonului cald.
Cucerirea Daciei de către romani a însemnat începutul decăderii
religiei elaborate de semizei. Situația administrativ – socială și
economică determină populația băștinașă să participe la crearea și
răspândirea unui cult sincretic, numit astăzi Cavalerii danubieni. Au
fost găsite plăcuțe din marmură și plumb, despre care se știe că au
aparținut acestui cult, pe care se distinge stindardul dacic împreună
cu două zeități ecvestre și o zeiță – triada divină.4
Există dovezi clare care vorbesc despre evanghelizarea sciților de
către „Sfântul și lăudatul Apostol Andrei”. Din scrisoarea lui Pliniu
cel Tânăr, proconsul al provinciei romane Bitinia, suntem informați
despre răspândirea creștinismului, la începutul secolului al II-lea, la
orașe și sate, „ba chiar și la locuințele de pe ogoare. Din cauza aceasta,
în Bitinia, templele păgâne au rămas părăsite, iar animalele de jertfă
nu mai găsesc cumpărători decât foarte rar”. Unii erau creștini „chiar
de douăzeci de ani”, fapt care justifica o altă realitate „religia creștină
se răspândise atât de repede, încât, în jurul anului 90, deci la circa 60
de ani de la Învierea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, era
binecunoscută, chiar și de locuitorii traco – frigieni, greci și romani
din Bitinia și din celelalte provincii ale Asiei Mici”5.
Una dintre cele mai importante însemnări despre viața creștină a
strămoșilor noștri este cea care aparține lui Origen. Acesta s-a născut
în Alexandria – Egipt, în anul 185, într-o familie creștină, fiind fiul
Sfântului Leonida, martirizat în vremea împăratului Septimius
Severus, în anul 203. În anul 240, Origen nota în Comentariul
la Evanghelia după Matei: „Ce să mai spunem de britani sau de
germani, care locuiesc lângă ocean sau la barbarii daci, sarmați sau
sciți, dintre care cei mai mulți nu au auzit cuvântul Evangheliei, dar
îl vor auzi la sfârșitul acestui secol?”6.
Zece ani mai târziu, în anul 250, Tertulian nota în lucrarea
„Adversus iudeos” faptul că: „toți locuitorii din Spania, diferitele
nații din Galia, ținuturile britanilor, neatinse de romani dar supuse
lui Hristos, precum și ținuturile sarmaților, dacilor, germanilor și
sciților – și ale unor neamuri îndepărtate din multe părți și insule
necunoscute de noi și pe care nu le putem enumera”.
4

Ibidem.

A se vedea Teodor, D., Creștinismul la est de Carpați de la origini până în
secolul al XIV – lea. Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1991.
5

6

Ibidem.
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Despre evanghelizarea înaintașilor noștri putem afla din
„sinaxarele care se citesc în toate Bisericile Ortodoxe” și din „Viețile
Sfinților care se citeau, după rânduială, în toate așezămintele
bisericești și monahale.”
Informația cu caracter religios este transmisă pe care orală și intră
în circulația folclorică, cu valoare documentară, mai ales sub formă
de colinde: „De la schit în sus / Crucea lui Iisus. / De la cruce-n tei, /
Casa lui Andrei”. De remarcat este adevărul istoric păstrat în folclor,
care, precizează că: „la el (la Sfântul Andrei) au venit Decebal și
Traian care nu se închinau, nu îngenuncheau și cruce nu făceau”
(dovadă a faptului că nu aparțineau cultului creștin).
Informațiile insuficiente nu ne permit să afirmăm, cu certitudine,
aspecte importante privind societatea dacilor liberi din secolele
II – IV. Totuși, există dovezi conform cărora, pe lângă elemente
tradiționale esențiale, au existat și unele de factură romană,
originale sau imitații realizate de manufacturieri locali. Totul a fost
posibil datorită raporturilor stabilite între dacii liberi și civilizația
Imperiului, raporturi care au înlesnit și circulația monetară romană.
Au fost descoperite vestigii arheologice care s-au dovedit a fi
morminte de incinerație și, într-o mai mică măsură, morminte de
înhumație. În acestea din urmă, s-au găsit „schelete întinse pe spate,
cu orientarea, în general, nord – sud, îngropate la adâncimi diferite,
în gropi de formă rectangulară, au de obicei puțin inventar, compus
doar din câteva obiecte vestimentare și de podoabă sau câteva
obiecte mai mici de uz gospodăresc și numai în cazuri rare și vase de
lut, depuse ca ofrande”7. Dovezile găsite au permis și alte observații:
„Firește, în legătură cu folosirea înhumației și a ritualurilor legate de
ea, nu trebuie excluse unele influențe romane sau chiar sarmatice
(cum ar fi deformarea artificială a craniilor), care s-ar fi putut face
simțite, dată fiind tocmai existența strânselor raporturi dintre dacii
liberi și aceste populații.”8
Creștinismul a adus în spațiul nord – danubian înalte principii
de „morală și umanism”, care, ulterior, au influențat modul de
viață și morala poporului român. Această religie a cucerit oamenii
folosind rituale simple, ușor accesibile, propovăduind armonia și
egalitatea între oameni, fără deosebiri de rasă, poziție socială sau
materială, orientare politică. Comportamentul moral recomandat
de propovăduitorii acestui cult viza refuzul bogăției, dragostea și
7
8

Ibidem.
Ibidem.

115
ajutorul pentru cei aflați în nevoi și suferințe, încrederea în fericirea
și viața veșnică. În aceste condiții, nu este de mirare faptul că în
prima jumătate a secolului al IV-lea, creștinismul cucerise teritorii
întinse ocupate de populații care au renunțat la credințe deja
numite „păgâne”. Legat de acest aspect, în lucrarea Introducere în
istoria culturii românești P. P. Panaitescu nota: „Bogăția și caracterul
fundamental al terminologiei creștine românești este o dovadă că
poporul român … era complet creștinat la venirea slavilor în secolele
VI – VII; slavii n-au contribuit la creștinarea românilor, ci dimpotrivă,
daco – romanii au contribuit la creștinarea slavilor din provinciile
creștine ale Imperiului de răsărit”9.
Dovezi ale conviețuirii interetnice din acea perioadă au fost găsite
în zone cum ar fi: Șipot, Rușii Mînăstioarei și Budeni (Jud. Suceava),
Cucorăni și Băiceni (Jud. Botoșani), Borniș, Izvoare – Bahna și
Târpești (Jud. Neamț), Horga și Fedești (Jud. Vaslui) și Curtea
Domnească sau Crucea lui Ferenț din Iași, pentru a aminti doar
câteva dintre vestigiile descoperite. În aceste zone s-au găsit obiecte
de cult sau fragmente din asemenea obiecte din lut, bronz sau os,
alături de vase de uz casnic sau matrițe pentru obiecte de podoabă.
Se poate afirma, că, atât la est de Carpați, cât și în toată Dacia,
creștinismul a avut un rol dominant în evoluția societății din
perioada cuprinsă între cucerirea romană și întemeierea statului
feudal independent. Atât mentalitatea românului, cât și psihologia
socială individuală și colectivă, au conservat și transmis legea crești
nismului.
Din secolele IX – XI ne-au rămas unelte agricole și de uz gos
podăresc, arme, obiecte din ceramică, bogat ornamentată, lucrată la
roată, precum și obiecte de proveniență bizantină sau cu influențe
bizantine. Una dintre cele mai importante descoperiri este cea legată
de cunoașterea vieții spirituale. În afară de obiectele de cult, specifice
perioadei, au fost descoperite așezăminte care pot fi cimitire (la
Arsura – Jud. Vaslui, Stoicani – Jud. Galați, Alcedar și Lukașovka în
Republica Moldova). Cele mai multe cimitire sunt birituale, dovadă a
faptului că încă nu era generalizat ritul înhumației. Dumitru Protase
a descris un cimitir de incinerație slav, din perioada cuprinsă între
secolul VIII și secolul IX, cimitir descoperit la Soporu de Câmpie,
Jud. Cluj. Rămășițele umane au fost găsite în urne sau nu, depuse în
morminte în general rotunde. În Transilvania au fost descoperite 15
9

Ibidem.

116
cimitire de incinerație, dar, s-a dovedit că ar fi mai multe în Europa
sud – estică și centrală.10
Începând cu a doua jumătate a secolului al XI-lea și până în
secolul al XIII-lea se remarcă o descreștere a numărului de necropole
(aparținând populației locale), ca urmare a situației politice precare,
a dominației grupurilor de nomazi (mai ales din zonele de stepă din
sudul Moldovei), a confruntărilor militare. Populația autohtonă
s-a retras, probabil, în zone retrase, împădurite, din centrul, vestul
și nord – vestul țării. De altfel, descreșterea demografică a fost
remarcată, în aceeași perioadă și în alte zone ale vechii Dacii și
chiar a întregii Europe. Oricât de grele ar fi fost condițiile, putem
vorbi de continuitate atâta vreme cât s-au găsit urme de locuințe și
anexe gospodărești obiecte vestimentare și de podoabă precum și
obiecte de cult creștin. Toate acestea au fost reunite sub genericul
cultura de tip Răducăneni. Cercetările au scos la lumină obiecte în
zonele: Răducăneni, Brădicești și Hlincea (Jud. Iași), Grumezoaia,
Dănești și Oltenești (Jud. Vaslui), Costești, Gorești, Cărbuna
(Republica Moldova). În unele dintre necropolele descoperite
s-au identificat aspecte ce dovedesc o viață spirituală avansată. La
Pihnești și Dumeștii Vechi (Jud. Vaslui) și la Hansca – Căprăria,
Hansca – Limbari și Brănești (Republica Moldova) s-au identificat
necropole în care existau orientări specifice și elemente de ritual
creștin. Acestea se deosebesc de cele ale nomazilor turanici la care,
complexele funerare sunt izolate și numai uneori grupate, eventual
introduse în movile.11
Descoperirile arheologice au demonstrat existența structurilor
socio – economice și administrative care au constituit nucleele
cnezatelor și voievodatelor, organizații în baza cărora a apărut și s-a
dezvoltat statul feudal independent al Moldovei. Acest demers istoric
a fost posibil prin realizarea și întreținerea unor relații economico –
politice și sociale atât cu vecinii statornici (cum ar fi bizantinii) dar
și cu migratorii, care, în goana lor pentru a cuceri lumea, se stabileau
temporar și în spațiul carpato-danubiano – pontic.
În vremea domniei lui Dimitrie Cantemir, au apărut noi
provocări privind educația religioasă a locuitorilor acestei țări.
Există motive să credem că, în acele vremuri, credința acționa ca
o forță unificatoare, apărătoare a norodului. În capitolul Despre
religia moldovenilor din volumul Descrierea Moldovei, Cantemir
10
11
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nota: „În zilele noastre, tot norodul ține de biserica creștinească a
Răsăritului. Nu se îndoiește nimeni de slova credinței, nimeni nu se
arată fără luare – aminte față de vreuna din porunci și nu face nimic
din cele oprite de biserică.” După câteva cuvinte în care amintește
de imposibilitatea răspândirii ereziilor și a ereticilor pe teritoriul
țării sale, cărturarul punctează: „… norodul nu a primit niciodată
învățătura scolastică și cea vicleană a clevetitorilor, ci a crezut că
simplitatea Evangheliei și învățătura sfinților părinți bisericești
sunt îndestulătoare pentru mântuirea sufletului și fără școală.”
Mai mult, moldovenii știau deja de existența altor religii, deoarece
însuși Cantemir nota în același capitol al cărții amintite: „Nici o altă
religie nu este mai urâtă de moldoveni ca religia papistașilor, deși
țin la ea toți supușii moldoveni de neam unguresc, care au și un
episcop al lor la Bacău.” Cărturarul vine și cu o explicație a ceea ce
știe că se întâmplă în rândul populației majoritare: „Pentru că știe
oricine a învățat istoria bisericii că țara ungurească și Transilvania,
(…), nu s-au închinat niciodată scaunului de la Țarigrad sau grecesc,
ci totdeauna scaunului de la Roma, de aceea și toți locuitorii au fost
fii ai bisericii apusului, înainte de să fi răzbătut până acolo ereziile
lui Luther și Calvin. Dar fiindcă urmașii lui Dragoș și-au păstrat
totdeauna religia pe care au avut-o în vatra de unde au plecat (căci
nu spune nicăieri că ei ar fi părăsit biserica papistășească și ar fi
trecut la biserica Răsăritului), dar credința lor nu se deosebește cu
nimic de cea a Răsăritului, …”.12
Există informații importante privind practicarea credinței creștine
ortodoxe: „Mărturisirea credinței sau crezul se folosește în slujba
religioasă așa cum a fost alcătuit de către sfinții părinți la Sinodul
de la Niceea, iar adăogirea papistășească „și de la Fiul” se leapădă.
Despre purcederea sfântului duh, ei cred întocmai ceea ce spunea
Ioan evanghelistul cu vorbele Mântuitorului. (…) Au șapte taine. La
împărtășanie se țin după cele statornicite de Sfinții părinți Vasile și
Ioan Chrisostom. Folosesc această pâine dospită și se împărtășesc în
amândouă chipurile, cu pâine și cu vin. Cinstesc icoanele sfinților,
dar nu cioplite, ci zugrăvite (…) Nu recunosc purgatoriul, dar zic
că păcatele mici pot fi iertate și după moarte prin rugăciuni și cu
pomeni. (…) Postesc, în afară de miercurea și vinerea, de patru ori
pe an”.13
A se vedea Cantemir, D. (1981). Descrierea Moldovei, Editura Ion Creangă,
București, 1973.
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Asistăm la un fenomen de ermetizare a căilor de comunicare ce
a permis răspândirea unui tip de educație conservatoare, în care,
educația religioasă promovată în general de Biserica Ortodoxă avea
un rival important în practici moștenite din perioada precreștină.
Comunicarea de tip folcloric a permis transmiterea informațiilor
pe care le recunoaștem ca: zâna, drăgaica, doina, stahia, paparuda,
chiraleisa, colinda, zburătorul, pentru a aminti doar o parte din ereziile
înfierate de Cantemir. Pentru cele mai multe, autorul găsește origini
mitologice, cum ar fi: zâna – ar avea ca origini zeița Diana, drăgaica
– pe zeița Ceres, doina – ar avea ceva de la zeul Marte și probabil
din acest motiv doinele sunt cântece de jale, de cătănie, de dragoste
neîmplinită. Expresia chiraleisa pare a proveni din rugăciunea „Kyrie
eleison!” rostită în ajunul Bobotezei (5 ianuarie) în timp ce colinda
seamănă cu Calendis ale romanilor și se „prăznuiește” la început de
an. Deși critică înclinarea moldovenilor spre practici neortodoxe, în
momente importante ale vieții („Altminteri norodul – și la noi în
Moldova, ca și în alte țări pe care știința nu le-a luminat încă – este
foarte plecat spre eres și încă nu s-a curățat desăvârșit de necurăția
cea veche, încât se mai închină și acum în poezii și cântece la nunți,
îngropăciuni și alte întâmplări știute, la câțiva zei necunoscuți
și care se vede că se trag din idolii cei vechi ai dacilor…”), totuși,
Dimitrie Cantemir descrie fapte prin care, aceste practici ar aduce
un final fericit pentru omul de rând, chiar dacă lipsește explicația
științifică și, cu atât mai puțin, cea spirituală: „Vreau să povestesc
aici ceva ce am văzut eu însumi în patrie. … Altă babă a vindecat pe
de-a-ntregul în câteva zile un grajd întreg de cai, care se umpluse
de râie – cu toate că se afla la o depărtare de trei zile de drum – prin
descântece pe care le-a rostit deasupra unui smoc de păr de cal.” De
asemenea, Cantemir pomenește de grija moldovenilor pentru ceea
ce îi așteaptă, descriind practici de prevestire a viitorului, cum ar fi,
cea numită vergelat: „Este un fel de ghicire prin care moldovenii,
punând niște nuiele într-un chip știut în noaptea dinspre întâi
ianuarie, se încumetă să ghicească toată norocirea și năpasta pe care
le va aduce anul întreg. La aceasta mai au trebuință și de linte, fasole
și oale pe care le așează una sub alta cu o rânduială știută.”14
Analizând psihologia colectivă a românilor, D. Drăghicescu
afirma: „Metafizica creștinismului n-a fost nicicând înțeleasă de
români … ceea ce este temelia creștinismului la noi este ritualul.”15.
14
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Religia dacilor, înainte de colonizare, era una ritualică, motiv pentru
care, aceștia au adoptat ușor religia creștină, care este bogată în
asemenea practici. Practica ritualică creștină s-a conservat și s-a
transmis din generație în generație, singura piedică fiind întâlnită în
anii dominației comuniste. Biserica acționează, la rândul ei, într-o
manieră festivistă, făcând astfel accesibilă și dorită practica ritual
religioasă în viața comunității.
În încheiere, vom cita observația lui Dan Teodor (1991):
„Conținutul aparte al religiei creștine, mai apropiat de mentalitatea
maselor sărace de la orașe și sate, a contribuit, așa după cum pe bună
dreptate s-a arătat, la însușirea de către cei care l-au adoptat, nu
numai a unor principii morale, de un înalt și inegalabil umanism,
ci și la acceptarea unor însemnate elemente ale modului de viață”.
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Rezumat:
Pentru Mihai Eminescu cultura şi educaţia reprezintă două
coordonate esenţiale care asigură viitorul unei naţiuni. Educaţia
are un rol primordial în formarea generaţiilor, iar stabilirea unor
metode moderne şi eficiente ca obiectivul să fie atins cu succes este
esenţială. În numeroasele articole şi studii publicate, Eminescu
subliniază necesitatea unei educaţii de calitate, manifestă un real
interes pentru recunoaşterea importanţei statutului cadrului
didactic în societate.
Educaţia religioasă înseamnă pentru Eminescu a sădi, a creşte,
a forma oameni noi, valoroşi, conştienţi de libertatea care le-a fost
dăruită. El vorbeşte despre rolul primordial şi menirea pe care o are
familia, şcoala şi Biserica în educaţia şi creşterea spirituală a omului.
Cuvinte cheie: educație, cultură, caracter, școală, biserică
Abstract:
For Mihai Eminescu, culture and education are two essential
coordinates that ensure the future of a nation. Education has
a primordial role in the formation of generations while the
establishment of modern and effective methods to achieve success
is essential. In his numerous studies and published articles,
Eminescu emphasizes the need for quality education, and manifests
real interest in the recognition by the society of the importance and
status of teachers.
Religious education means for Eminescu to promote, develop
and train new valuable people, aware of the freedom that has been
bestowed on them. He speaks of the crucial role and the contribution
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of the family, the school and the Church in the spiritual education
and growth of man.
Keywords: education, culture, character, school, church
A educa înseamnă a crea valori pentru eternitate. A educa înseamnă
a schimba, a aduce inovaţie, a lumina, a înnoi, a şlefui. Nici o încercare
de definire a educaţiei nu pare însă a fi completă, educaţia rămânând
mereu cu deschidere şi disponibilitate către noutate şi actualizare.
Educaţia reprezintă corabia care te ajută să străbaţi marea vieţii, este
felinarul care luminează cărările întortocheate deschise înaintea
fiecărei persoane. Educaţia este veşmântul împărătesc care ridică pe
oricine este receptiv la demnitatea de a fi om deplin, liber, conştient
de adevărata sa valoare cu care a fost înzestrat de divinitate. Marele
filosof Kant era de părere că „omul nu poate deveni om decât prin
educație”. Educaţia devine cea mai puternică armă, care mânuită cu
înţelepciune are puterea de a scoate persoana din robia neştiinţei
oferindu-i coroana libertăţii. De cealaltă parte, „omul lipsit de
educaţie nu ştie să se servească de libertatea sa”1.
Mihai Eminescu, omul deplin al culturii române, a manifestat o
permanentă preocupare pentru îmbunătăţirea şi înnoirea domeniu
lui educaţiei. Putem afirma faptul că Eminescu se numără printre
precursorii reformei din domeniul educaţional. Mihai Eminescu a
cunoscut foarte bine problemele existente în sistemul de învăţământ
românesc. Titu Maiorescu, în calitate de ministru al învăţământului
şi cultelor, îl numise la 1 iulie 1875 revizor şcolar al judeţelor Iaşi şi
Vaslui. În această calitate, trebuia să inspecteze 152 de şcoli din cele
două judeţe. Eminescu se dedică întru totul acestei munci asidue.
Va analiza atât actul educaţional influenţat de determinările sociale,
locul şi rolul educaţiei în societate cât şi relaţia dintre educaţie, ştiinţă
şi cultură. În inspecţiile sale, atenţia sa este îndreptată mai cu seamă
la programa şcolară, la metoda didactică a învăţătorului şi în special
la pregătirea ştiinţifică a şcolarilor. În această direcţie constatările
sale sunt totdeauna urmate de îndrumările pedagogice şi didactice
cele mai potrivite: ,, Răspunsurile mi s-au părut mecanice, încât ar
fi de dorit ca învăţământul să aibă mai multă viaţă. Cu deosebire
trebuie ca copiii să nu înveţe nimic pe de rost, ce nu au priceput pe
deplin (...) Când citesc copiii ceva, trebuie să se facă luători de seamă
la-nţelesul celor ce au citit şi să povestească cu cuvintele lor proprii
1

A se vedea Immanuel Kant, Despre pedagogie, editura Paideia, 2015.
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cuprinsul bucăţii de lectură.”2 Acuză practica învăţatului mecanic,
când informaţiile nu sunt interiorizate, nu sunt înţelese. Este
impresionat însă de prezenţa şi de modul de predare a institutorului
Creangă de la clasele I şi a II-a ale Şcolii de băieţi din Păcurari3.
Eminescu cercetează, constată, compară, trage concluzii,
indică lipsurile, hibele sistemului (unele care persistă până astăzi)
indicând soluţii pertinente în încercarea de imprimare a valorii în
actul educaţional şi de eradicare a hibelor. Se păstrează numeroase
documente de arhivă ale vremii care atestă munca sa neostoită
concretizată în identificarea problemelor învăţământului, dar şi
în oferirea unor propuneri menite să revigoreze şi să eficientizeze
sistemul educaţional românesc.
Cultura şi educaţia reprezintă pentru poetul de geniu al literaturii
române două coordonate esenţiale care asigură viitorul unei naţiuni.
Educaţia are un rol primordial în formarea generaţiilor, iar stabilirea
unor metode moderne şi eficiente ca obiectivul să fie atins cu succes
este esenţială. În numeroasele articole şi studii publicate, Eminescu
subliniază necesitatea unei educaţii de calitate, manifestă un real
interes pentru recunoaşterea importanţei statutului cadrului
didactic în societate.
Pentru Eminescu, educaţia înseamnă crearea valorilor reale,
autentice, şi ţine nu de informare ci de formare a caracterelor: „e
multă diferenţă între educaţiune şi cultură. Educaţiunea e cultura
caracterului, cultura e educaţiunea minţii. Educaţiunea are a
cultiva inima şi moravurile, cultura are a educa mintea. De aceea,
un om bine educat, cu inimă, caracter şi moravuri bune, poate să
fie cu un cerc restrâns de cunoştinţe, pe când, din contra, cultura,
cunoştinţele cele mai vaste pot fi cuprinse de un om fără caracter,
imoral, fără inimă. Astfel fiind, cultura străină ca atare nu poate
strica pe om pentru că trece prin prisma unui caracter, a unei inimi
deja formate; educaţiunea, creşterea, cade, însă, în pericolul acela
al vieţii omeneşti când inima încă neformată a omului seamănă
unei bucăţi de ceară în care poţi imprima ce vrei, iar când inima, cu
vârsta, se-mpietreşte, n-o mai poţi îndrepta, o poţi numai rupe.”4
A se vedea Ioan Creţu, Mihail Eminescu– Biografie Documentară, Editura
Pentru Literatură, 1968, p. 171.
3
Relaţia de prietenie dintre revizorul Eminescu şi institutorul Creangă din
această perioadă datează.
4
A se vedea Mihai Eminescu, Opere, ediţie critică întemeiată de Perpesicius,
vol. IX, Editura Academiei, București, 1989, p. 446.
2
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În tot ceea ce consemnează, Eminescu îşi exprimă permanent
temerile şi îngrijorarea dată de superficialitatea tinerilor
,,îmbătrâniţi înainte de vreme” care nu pun accent pe valoare. Mai
mult, Eminescu arată acuzator asupra cauzelor care au condus la
această stare de fapt: şcoala nu mai reprezintă mediul fertil, propice
creşterii caracterului datorită îngrămădirii informaţiilor sterpe şi
nefolositoare: „Am spus-o într-un rând că ceea ce ne inspiră durerea
cea mai mare şi o adevărată teamă de viitorul acestei ţări nu sunt
pe atâta oamenii generaţiei actuale pe cât tinerii noştri, care vor
stăpâni în viitor soarta naţiei lor. Lucrarea continuă a instituţiilor
prea liberale a consistat la spiritele tinere în dărâmarea oricărei
autorități dumnezeieşti şi omeneşti, într-o încredere oarbă în
propria persoană neînsemnată, în nerespectarea oricărui superior.
Uşurinţa cu care tinerii la noi discută despre oameni şi lucruri,
expresiile de care se servesc, suficienţa şi lipsa de naivitate e un
semn că avem a face cu oameni îmbătrâniți înainte de vreme, cărora
le-am putea prezice de pe acuma lipsa de statornicie şi impotența
morală. Aceasta-i pedeapsa ce ne-o dă Dumnezeu pentru c-am
făcut din școli numai unelte în care se îngrămădește învăţarea unei
mulţimi de cunoştinţe, fără să fi îngrijit deloc pentru creşterea inimei
şi caracterului, căci niciodată tăria unui popor n-a stat în instrucţie
şi numai în instrucţie, ci totdeauna în creştere. O cunoștință, mai
ales în școalele secundare, care nu are rol educativ, e o cunoștință
stearpă şi nefolositoare.”5
Mihai Eminescu, a fost un adevărat iubitor şi apărător al
Bisericii Ortodoxe. Cuvintele sale străbat veacurile rămânând un
autentic testament pentru contemporani: „Biserica răsăriteană e
de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin de lângă
Dunăre. Ea a stabilit şi a unificat limba noastră într-un mod atât de
admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise;
ea ne-a ferit în mod egal de înghiţirea printre poloni, unguri, tătari
şi turci, ea este încă astăzi singura armă de apărare şi singurul sprijin
al milioanelor de români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre.
Cine-o combate pe ea şi ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist,
republican universal şi orice i-o veni în minte, dar numai român
nu e.”6 Biserica Ortodoxă este supranumită ,,maica spirituală a
A se vedea Mihai Eminescu, Curierul de Iași, 5 iunie 1877.
A se vedea Mihai Eminescu, Liber-cugetător, liberă-cugetare, „Timpul”, 2
februarie 1879, în „Opere”, 1989, vol. X, p. 187.
5

6
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neamului românesc, care a născut unitatea limbei și unitatea etnică
a poporului (...)”7.
Cu atât mai mult, educaţia religioasă înseamnă pentru geniul
literaturii noastre a sădi, a creşte, a forma oameni noi, valoroşi,
conştienţi de libertatea care le-a fost dăruită. Mihai Eminescu,
vorbeşte despre rolul primordial şi menirea pe care o are familia,
şcoala şi Biserica: educaţia şi creşterea spirituală: „Şcoalele primare
nu sunt institute pentru propagarea ştiinţei, ci institute de creştere
(educaţiune). Pe de altă parte, Biserica este asemenea un institut de
creştere şi influenţa ei asupra şcolii primare este cea mai folositoare.
Cititul, scrisul şi socoteala nu sunt ştiinţe, sunt mijloace numai, cele
dentâi pentru a-şi fixa memoria şi a ajunge la cunoştinţe, cea din urmă
pentru a uşura judecata asupra valorilor. Materia adevărată ce caută
a se preda în şcolile primare trebuie să fie educativă. Tocmai acesta e
defectul şcoalelor din România, că cele primare cât şi cele secundare
îngreuie memoria şi judecata copiilor c-o mulţime de cunoştinţe
nefolositoare – nicio programă de studii nu-i aşa încărcată ca cea din
România – lăsând caracterul şi sentimentele paragină. Ştiinţa începe
abia acolo unde judecata e coaptă, disciplina caracterului deplină,
înainte de această epocă nu există decât creştere prin deosebite
mijloace, din cari religia este cel mai puternic. Partea pur dogmatică
a religiei se pierde cu vremea, dar sâmburele ei moral rămâne şi
formează tăria caracterului.”8
Manualele trebuie să fie aerisite, trebuie să inspire elevul, să îl
ajute să-şi formeze un bagaj bogat de cunoştinţe. Publicistica de la
„Timpul” vine să fundamenteze încă o dată câteva criterii pedagogice
şi metodice fundamentale în alcătuirea manualelor, îndeosebi a cărţii
de citire: „O carte de citire nu e numai o enciclopedie naţională; ci,
dacă e bună şi cu îngrijire lucrată, precum au începută se lucra, ea
revarsă în mii de capete aceleaşi cunoştinţe, fără de nici o silă, căci
nu se-nvaţă pe de rost; ea inspiră la zeci de mii de cetăţeni aceeaşi
iubire pentru trecut şi brazda pământurilor; ea preface, după o justă
observaţie, o masă de indivizi, ce se-ntâmplă a trăi pe aceeaşi bucată
de pământ, într-un popor ce menţine o ţară. Tendinţa generală în
şcoalele apusene e de-a înlocui toate cărţile speciale de studii din
7
A se vedea Mihai Eminescu, Timpul, 14 august 1882, în ,,Opere”, Editura
Academiei Române, București, 1989, vol. 13, pp. 168-169.
8
A se vedea Mihai Eminescu, Românul combate ideile emise de noi, „Timpul”,
11 octombrie 1878.
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şcoalele primare prin cartea de citire, căci aceasta din urmă dă
deplină libertate în privirea metodului”9.
Constatăm cu uimire nu numai actualitatea îndemnurilor
eminesciene ci şi vizionarismul de care a dat dovadă. Adevărurile
sale pedagogice şi de sociologie a educaţiei şi-au păstrat cu sfinţenie
valoarea. Deşi nu a reuşit să închege un sistem pedagogic articulat,
Mihai Eminescu rămâne o personalitate marcantă a culturii
româneşti, un deschizător de drumuri în domeniul educaţional, o
candelă aprinsă care luminează şi astăzi.
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POLITICI ALE STATULUI ROMÂN FAȚĂ DE BISERICA
ORTODOXĂ ROMÂNĂ DE LA REVOLUŢIA DIN 1989
PÂNĂ LA INTEGRAREA EUROPEANĂ
CLAUDIU MIHAIL ROMAN
Rezumat:
Lucrarea de faţă se doreşte o analiză a relaţiei stat – biserică,
particularizat pe relaţia cu Biserica Ortodoxă Română, din decembrie
’89 şi până la momentul aderării României la Uniunea Europeană,
moment care a conicis, de altfel, cu aplicarea primei legi a cultelor
de după 1989. O relaţie plină de polemici. Vom proceda la analiza
obiectivă a unor acte normative dar şi a unor momente importante
care au guvernat sau marcat această relaţie, pe perioada de interes.
Cuvinte cheie: Stat, religie, culte, ortodoxie, legislaţie
Abstract:
The present paper seeks an analysis of the state-church
relationship, customized on the relationship with the Romanian
Orthodox Church, from December ‚89 until the moment of
Romania’s accession to the European Union, which momentarily
coincided with the first law of the cults of After 1989. A relationship
full of polemics.. We will proceed to the objective analysis of some
normative acts, but also of important moments that have governed
or marked this relationship during the period of interest.
Key words: State, religion, cults, orthodoxy, legislation
Introducere:
Deși România este o țară cu o puternică tradiție ortodoxă, se
poate afirma că există pluralism religios în țara noastră iar creștinii
ortodocşi majoritari nu au oprimat sau dominat cultele minoritare.
Din contră, ortodoxia românească poate fi privită ca o religie a
toleranței și a coexistenței pașnice, fapt dovedit cert de existența
celor 18 culte religioase recunoscute în România. Ortodocșii români
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nu au fost tentați, nici pe parcursul istoriei, după cum nu sunt tentați
nici în prezent să câștige adepți dintre membrii altor culte religioase
din România. Acest fapt nu se datorează procentului de ortodocși
majoritari și ideei că indiferent de numărul celor care părăsesc
ortodoxia, pentru a de alătura altor culte, rămân suficient de mult
ortodocși, ci mai degrabă unei particularități aparte a ortodoxiei
românești, aceea a nonagresivității față de persoană și persoane,
în sens metaforic, firește. Dintre bisericile ortodoxe, cea Română
este privilegiată. Privilegiul se traduce prin relațiile tradiționale, de
secole cu Europa, mai strânse în raport de orice altă țară ortodoxă.
Într-un context european în care accentul este pus fără îndoială
pe respectarea drepturilor și libertăților religioase ale individului,
contextul macro-social impune respectarea drepturilor cultelor
religioase, în special a celor cu număr mic de aderenți.
Stat şi biserică în România. 1989 – 2006
Profesorii Silvio Ferrari și W. Cole Durham, jr. în concluziile lucrării
„Law and Religion in Post – Comunist Europe, Leuven: Peeters,
2003”, remarcă modul în care țările est-europene se mișcă către
modele biserică-stat de tip „cooperaționist”, caracteristice Europei
Occidentale. În concluzie se afirmă că „rezultatele sunt în același
timp încurajatoare și descurajatoare”1. Rezultatele pot fi considerate
încurajatoare, în viziunea autorilor, datorită progresului înregistrat,
caracterizat ca fiind semnificativ, dar totuși descurajatoare datorită
faptului că „există o breșă între ceea ce spun legile și ceea ce se
întâmplă în practică”. În accepțiunea celor doi autori „ocazia de
a construi un nou model de relații între stat și biserică în Europa
Central Estică a fost irosită.”
În privința României, profesorul Ferrari identifică domeniile în
care se poate progresa:
– amplificarea și consolidarea drepturilor la libertate recunoscute
pentru toate comnitățile religioase, inclusiv pentru cele mai noi și
mai detașate de valorile sociale tradițional împărtășite
– menținerea unei anumite proporții pe care statul o oferă
diferitelor grupuri religioase, permițând trecerea de la cele mai
elementare stadii (înregistrare, recunoaștere) la cele mai de vârf
1
A se vedea Silvio Ferrari, W. Cole Durham, jr., Law and Religion in Post –
Comunist Europe, Peeters, Leuven, 2003, p. 422.
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(obținerea unui statut de organizație de utilitate publică, încheierea
de acorduri cu statul)
– reducerea gradului discreționar în care autoritățile stabilesc
statutul fiecărui cult religios
– asigurarea unui sistem eficient de recurs împotriva deciziilor
puterii executive.
În viziunea Prea Fericitului Părintre Patriarh, Daniel, exprimată
în lucrarea sa „Dăruire și dăinuire”2, pe când era Mitropolit al
Moldovei și Bucovinei, este necesară cooperarea între Stat și Biserică
în domeniul protecției familiei, educația tineretului dar mai ales în
domeniul asistenței sociale a celor aflați în dificultate, cooperarea
aceasta trebuind să se desfășoare la toate nivelurile, atât în plan
local cît și în plan regional și național, cu diferite instituții ale
statului. Această colaborare este absolut necesară, în accepțiunea
Părintelui Patriarh, mai ales în circumstanțele demografice actuale
din Europa, când din punct de vedere demografic populația tinde
să îmbătrânească, numărul divorțurilor este în creștere iar cel al
căsătoriilor, în continuă scădere. În România situația familiei este
privită de Părintele Patriarh prin prisma abandonurilor copiilor,
creșterii numărului de avorturi, a numărului de divorțuri dar și
creșterea violenței în familie și a delincvenței juvenile, acestea
fiind urmare a cauzelor economice și mutațiilor tranziției spre o
economie capitalistă funcțională dar mai ales a secularizării impuse
de comuniști și a ateismului impus instituțiilor de învățământ,
tinerii fiind privați de educația spirituală.
În cadrul simpozionului „Libertatea religioasă în context
românesc și european”, organizat la București la data de 12-13
septembrie 2005 de Ministerul Culturii și Cultelor și Asociația
Națională Pentru Apărarea Libertății Religioase „Conștiință și
Libertate”, Prea Fericitul Părinte Patriarh, pe atunci Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei menționa3:
„În mod tradițional, relațiile dintre Biserică-Stat în țările majoritar
ortodoxe au urmat principiul bizantin al simfoniei, adică al armoniei,
înțelegerii și coperării dintre două instituții distincte: una spirituală
A se vedea PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Dăruire și
dăinuire. Raze și chipuri de lumină din istoria și spiritualitatea românilor, Editura
Trinitas, Iași, 2005, Ediția a II-a, pp. 366-367.
3
Libertatea relgioasă în context european și românesc, Ediție îngrijită de lect.
dr. Adrian Lemeni, dr. Florin Frunză și Viorel Dima, Editura Bizantină, București,
2005, pp. 13-14.
2
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şi alta politică, pe care le unea însăşi viaţa spirituală comună a
credincioşilor Bisericii şi a cetăţenilor Statului.
Totuşi, în Ţările Române simfonia din Imperiul Bizantin a fost
adaptată la realitățile Principatelor și apoi ale Statului Român
modern, influențat de spiritul occidental secularizat. În plus simfonia
Stat-Biserică nu a fost niciodată simetrică în sensul de egalitate de
forțe similare, ci mai totdeauna asimetrică și denivelată. Biserica se
ruga permanent pentru Stat, iar adesea ea se și ruga de Stat să o
ajute. Statul, la rândul său, sprijinea Biserica, dar era tentat adesea
să aservească Biserica.”
La aceeași manifestare, referindu-se la noul context din țara
noastră, Arhimandrit Profesor Doctor, Grigorios Papathomas, de la
Academia teologică St. Serge, Paris, afirma4:
„Se așteaptă în special din partea Bisericii Ortodoxe Române,
care este majoritară nu proteste sau exigențe privind drepturile
majorității, cu alte cuvinte argumente de natură pur politică ci,
dacă îmi permiteți, mărturia unei viziuni globale creației și mai
ales inițiartive de deschidere; Biserica există pentru toată lumea,
nu numai pentru ortodocși... Nu trebuie în nici un caz ca Biserica
Ortodoxă din România să își piardă punctul de întâlnire cu Europa
unită, în plină construcție, în momentul în care ea se găsește deja în
pragul unei noi perspective de trecere pentru istoria ei, așa cum s-a
întâmplat cu alte Biserici naționale ortodoxe care au pierdut deja ,
din pricina viuziunilor lor microscopice și a atașamentului „idolatru”
de un trecut național, la debutul acestei cosmogonii europene, la
începutul unei largi cooperări reciproce....”
După deceniile de comunism în care relația cu cultele a însemnat
de cele mai multe ori dorința și încercările repetate și din fericire
nereușite ale statului de a aservi și a controla total cultele religioase,
Statul Român materializat în autorităţi cu atribuiţii specifice,
a trebuit să reorganizeze și să regândească total relația cu cultele
religioase.
Ca o schimbare importantă și imediată lui decembrie 1989 a
fost înființarea Secretariatului de Stat pentru Culte, ca și organ de
specialitate în subordinea administrației publice centrale. Conform
informaţiilor oficiale: „După decembrie 1989, Departamentul Cultelor
redevine pentru o scurtă perioadă Ministerul Cultelor (ianuarie-iulie
1990), după care funcţionează până la finele anului 2000 sub forma
de Secretariat de Stat pentru Culte. În aceşti ani, legătura instituţiei
4

Idem., pp. 95-96.
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cu Guvernul s-a realizat prin intermediul unui ministru de stat, iar în
anii 1996-2000 s-a aflat în subordonarea directă a Primului Ministru.
Din 29 decembrie 2000 s-a revenit la formula interbelică, Ministerul
Culturii şi Cultelor, iar din 29 decembrie 2009 s-a reînfiinţat
Secretariatul de Stat pentru Culte, în subordinea directă a Primului
Ministru.”5
Diferența fundamentală între Secretariatul de Stat pentru Culte
și fostul Departament al Cultelor, din perioada comunistă și chiar
Ministerul Cultelor, înainte de 1945, este că instituția înființată
după 1989 nu mai are rolul de a supraveghea cultele ci funcționează
după principiul autonomiei și egalității cultelor în fața autorităților.
Din păcate însă după 1989 cadrul legislativ care reglementează
relația dintre stat și culte a rămas extrem de sărac, vechiul act
normativ care reglementa relația stat culte, Decretul 177 din 1948,
rămând în continuare în vigoare până la finele anului 2006, când a
fost adoptată noua lege a cultelor.
„Reglementarea legală comunistă privind regimul general al
cultelor, respectiv Decretul nr. 177/1948, până la abrogarea sa prin
intrarea în vigoare a Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor, a cunoscut doar o singură modificare de
fond (şi una de formă, din cauza schimbării unor denumiri şi atribuţii
ale instituţiilor statului, prin Decretul nr. 150/1974), nu atât din cauza
faptului că ar fi fost un act normativ fără cusur, ci pentru că marja
de discreţie oferită statului era atât de largă, încât a asigurat pentru
întreaga perioadă comunistă cadrul unor intervenţii arbitrare.”6
Conform aceluiaşi autor „intenţia (Decretului 177/1948) fiind
însă aceeaşi, anume slăbirea până la desfiinţare a monahismului
ortodox.”7
Articolul 21 al Decretului 177 este ilustrativ pentru modul în care
statul percepea relaţia cu cultele religioase. Conform articolului
menţionat, şefii cultelor dar şi şefii unor structuri teritoriale ale
cultelor religioase, aveau obligaţia de a depune jurământ de credinţă
în faţa ministrului cultelor. „Ca slujitor al lui Dumnezeu, ca om si
ca cetăţean, Jur de a fi credincios Poporului şi de a apăra Republica
Populară Română, împotriva duşmanilor din afara şi dinăuntru;
Jur că voiu respecta şi voiu face să se respecte de către subalternii
http://www.culte.gov.ro/despre-noi, Website oficial al Secretariatului de Stat
pentru Culte.
6
A se vedea Ionut Gabriel Corduneanu, Decretul nr. 410/1959. O perspectivă
juridică, Ziarul Lumina, 19.noiembrie 2009.
7
Ibidem.
5
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mei, legile Republicii Populare Române”8 Aservirea sau încercarea de
aservire a conducătorilor cultelor religioase este evidentă.
În aceste circumstanțe, plecând de la premisa că cele stipulate
în Decretul 177 din 1948 nu mai corespundeau noilor realități din
societatea românească, după 1989, se poate afirma că de multe ori
statul român a acționat conjunctural în ceea ce privește cultele, în
absența unui cadru legislativ care să țină cont de realitățile sociale
și politice. Constituția României din 1991 conține prevederi privind
relațiile dintre Stat și Biserică. Aceste prevederi sunt doar generale,
însă importanţa lor e crucială – promovează principiile pe care se va
fundamenta relaţia dintre stat şi cultele religioase. Astfel articolul 4
proclamă egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire
de rasă, naționalitate, origine etnică, de limbă, de religie, de sex,
de opinie, de avere sau de apartenență socială. Articolul 29 face
referire directă la viața religioasă stipulând următoarele:
„(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea
credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni
nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă
religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste
în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
(3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit
statutelor proprii, în condiţiile legii.
(4) În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace,
acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă.
(5) Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de
sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în
armată, în spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate.
(6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor
convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.”
(Constituția României, articolul 29)
Consituția României conține de asemenea și prevederi față de
învățământul religios, fiecare cult având libertatea de a organiza
învățământul religios potrivit cerințelor sale specifice. (art. 32)
„Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor
specifice fiecărui cult. în şcolile de stat, învăţământul religios este
organizat şi garantat prin lege.”
Prevederile Consituției României, adoptate în 1991, cu privire
la insituțiile de cult sunt într-adevăr menite să permită accesul
8

Articolul 21 Decret 177/1948.
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neîngrădit al cetețenilor și participarea acestora la viața religioasă
proprie cultului din care fac parte. Însă aceste prevederi nu
reglemetează nici pe departe relația Stat – Biserică și nici implicarea
Bisericii în viața socială.
Unii critici ai Constituției din 1991, pe segmental relaţia stat
biserică, consideră documentul ca fiind unul laicizat, mult prea
laicizat, prevederile faţă de religie şi importanţa ei în stat fiind
extrem de puţine, sumare şi incomplete. În viziunea acestor
critici, această stare de fapte ar avea la bază considerentul că
la elaborarea ei s-a ținut prea mult cont de spiritul Constituției
franceze adoptată la 4 octombrie 1958, moștenitoare a spiritului
anticlerical și anticreștin de la Revoluția din 1789. Fapt cert însă
cuvintele „credinţa creştină”, „ortodoxie”, „biserica ortodoxă”, nu
sunt regăsite în legea fundamentală. De vină, în viziunea criticilor
Legii Fundamentale ar fi influenţa clasei politice conducătoare din
acea vreme sau un oarecare automatism moştenit din perioada
comunistă, când expresiile de mai sus erau considerate tabu? Cu
toate acestea, Constituției din 1991 stipulează şi statutează principii
importante care guverneayă relaţia dintre stat şi culte, poate cel mai
important principiu ar fi acela că libertatea credinţelor religioase
nu poate fi îngrădită. Cultele, autonome faţă de stat, se bucură de
sprijinul acestuia. Acese principia definite au o importanţă crucială
pentru că ele vor guverna viitoarea lege a cultelor,
Anul 1992, marchează o etapă în relaţia stat – biserică dar şi biserică
şi societate. Este adoptată Legea 103/1992 privind dreptul exclusiv al
cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicată în
Monitorul Oficial nr. 244 din 1.10.1992. Conform prevederilor acestui
act normativ, „Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase
au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor
şi veşmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor de cult, a celor
teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicării cultului.”9
Până în anul 1999 actele normative au reglementat diverse
categorii de ajutoare destinate cultelor, de la bugetul de stat, ca și
sprijin pentru derularea și funcționarea în bune condiții ale acestora.
Contextul economic general al Românei, la momentul respectiv, era
unul dificil, resursele cultelor fiind, de cele mai multe ori insuficiente
bunei funcționări a acestora.
9
Legea 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea
obiectelor de cult, Art. 1.
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În anul 1999 este adoptată Legea nr. 142/1999 privind sprijinul
statului pentru salarizarea clerului. Publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 361 din 27/07/1999 actul normative are o importanţă
deosebită în relaţia stat-culte religioase, implicit Biserica Ortodoxă
Română. Statul Român își manifestă deschis sprijinul față de
cultele religioase recunoscute prin salarizarea de la bugetul de
stat a personalului clerical. Ceea ce este important de menționat
este faptul că personalul clerical își păstrează calitatea de angajat
al respectivului cult şi nu devine angajat al statului. Secretariatul
de Stat pentru Culte este organismul guvernamental însărcinat cu
aprobarea anuală a numărului de posturi clericale salarizate de la
bugetul de stat, în raport cu propunerile făcute de cultele religioase.
Totodată, în raport de prevederile actului normatic, Secretariatul de
Stat pentru Culte joacă și rolul de organ de control pentru modul
de alocare a fondurilor repartizate de la bugetul de stat către cultele
religioase. Legea privind sprijinul statului pentru salarizarea
clerului reliefează clar faptul că din punct de vedere finaciar cultele
religioase sunt dependente de stat. Într-o României a anilor 1990
– 2000, măcinată de neajunsuri materiale, de probleme sociale
nemaiîntâlnite în societatea românească modernă, cultele religioase
nu sunt capabile singure, fără aportul statului să-și salarizeze
personalul. Este acest fapt menit să afecteze autonomia reală a
cultului religios? Poate fi Biserica aservită statului prin faptul că nu
are o reală autonomie financiară? Sunt întrebări la care din păcate
nu se poate oferi facil un răspuns... În mod cert cultele religioase
necesită sprijin pentru desfăşurarea activităţilor curente.
Prin Ordonanța Guvernului nr. 82 din 30 august 2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România și Legea
nr. 125 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, de asemeni acte normative prin care Statul Român își
manifestă deschis sprijinul față de cultele religioase recunoscute în
România. Astfel, “unitaile apartinând cultelor religioase recunoscute
din Romania, precum şi unitaţile şi instituţiile de invaţământ teologic
autorizate si acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi
neintegrate în învăţâmântul de stat, primesc de la bugetul de stat
şi de la bugetele locale un sprijin sub forma de contribuţii, care va
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asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile
proprii ale unitatilor de cult centrale si locale respective.” 10
Un act normativ care a avut un impact semnificativ asupra
activităţii cultelor religioase, a relaţiei dintre stat şi culte, este
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
308 din 4 iulie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 501/2002, cu modificările ulterioare aduse de Legea nr. 247/2005.
În raport de prevederile actului normativ:
„Imobilele care au aparţinut cultelor religioase din România şi
au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român,
de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, altele decât lăcaşele de
cult, aflate în proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept
public sau în patrimoniul unei persoane juridice din cele prevăzute la
art. 11, se retrocedează foştilor proprietari….
Sunt imobile, ….. construcţiile existente în natură, împreună cu
terenurile aferente lor, situate în intravilanul localităţilor, cu oricare
dintre destinaţiile avute la data preluării în mod abuziv, precum şi
terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor,
nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi.”11
Actul normativ are un caracter reparator, repune în drepturi
fireşti, cultele religioase, deposedate de autorităţile comuniste
de proprietăţi. Din respect faţă de adevărul istoric şi faţă de
personalitatea unui mare ierarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Mitropolitul Nicolae al Banatului, trebuie menţionat demersul Înalt
Prea Sfinţiei Sale de a retroceda Bisericii Greco-Catolice proprietăţi
de care aceasta fusese deposedată la desfiinţare (Decret Nr. 358 din
2 decembrie 1948, pentru stabilirea situatiei de drept a fostului cult
greco-catolic, Emis de: Ministerul Cultelor, Publicat în: Monitorul
Oficial NR. 281 din 2 decembrie 1948), ajunse în patrimoniul Bisericii
Ortodoxe. Înaintea oricărui act normativ sau demers reparator
oficial, Înalt Prea Sfinţitul Nicolae a luat decizia retrocedării către
proprietarii în drept al unor imobile.
Merită amintit un alt moment important în relaţia stat – Biserica
Ortodoxă Romînă. Deşi a avut loc după aderarea României la
Uniunea Europeană, un pas important în relațiile dintre Statul
10
11

Ordonanța Guvernului nr. 82 din 30 august 2001
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, cu modificările ulterioare
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Român și Biserica Ortodoxă Română, în planul asistenței sociale, a
fost făcut la 2 octombrie 2007, dată la care a fost semnat Protocolul
de colaborare privind incluziunea socială între Guvernul României,
reprezentat prin Primul Ministru Călin Popescu Tăriceanu și
Patriarhia Română, reprezentată prin Prea Fericitul Daniel. Părțile
semnatare ale actului convin să colaboreze în vederea:
– întăririi mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii
sociale în România;
– promovării dialogului social pentru îmbunătăţirea cadrului
normativ şi instituţional din domeniul incluziunii sociale;
– definirii priorităţilor cheie care vor sta la baza elaborării de
programe şi proiecte comune în domeniul incluziunii sociale, în
vederea găsirii de răspunsuri la nevoile sociale ale persoanelor aflate
în dificultate;
– stabilirii premiselor de colaborare, de schimb de informaţii şi
asistenţă.
Semnarea acestui Protocol de colaborare, imediat după alegerea
ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a Prea Fericitului Daniel,
demonstrează clar dorința de implicare în domeniul social al
înalților ierahi ai Bisericii Ortodoxe Române.
Cel mai important demers realizat de Statul Român, după
decembrie 1989, în raport de culte și relația cu acestea este,
fără îndoială adoptarea noii legi a cultelor, în decembrie 2006.
Adopatarea acestui act normativ, produsă cu întârziere, a suscitat
polemici aprinse, nu doar în rândul cultelor ci și în societatea
civilă. Contestată de către unii, aprobată și salutată de alții, Legea
nr. 489/2006, privind libertatea religioasă şi regimul general al
cultelor, publicată în Monitorul oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007,
își începe aplicarea odată cu aderarea României la Uniunea
Europeană. De altfel însăși perspectiva integrării europene a fost
cea care a contribuit la adoptarea legii. Noul statut al României, în
raport de Uniunea Europeană, impunea adoptarea unei legi care să
reglementeze raporturile dintre Statul Român și cultele religioase,
şi delimitarea clară a locului acestora în societate, în concordanță,
fără îndoială, atât cu realitățile interne dar mai ales în concordanță
cu prevederile celorlalte state europene față de cultele religioase.
Apariția legii și proiectul de lege a fost precedat de ample dezbateri
publice, scepticii continuând să critice aspru unele prevederi ale
actului normativ, considerate restricitve, părtinitoare, menite de a
fi beneficiare de avanatajele legii doar cultele recunoscute de actul
normativ și în special cele cu număr mare de credincioși.
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Încă din anul 2005, din luna martie au avut loc consfătuiri cu
reprezentanții cultelor religioase iar în intervalul aprilie – mai 2005
au avut loc patru runde de dezbateri cu reprezentanții cultelor
religioase, culminând în final cu semnarea de către reprezentanții
a 16 culte religioase, alături de reprezentanţii Ministerului Culturii
şi Cultelor, a unui text de proiect adus la cunoștința opiniei publice
în iunie 2005. Două culte au refuzat partiparea la discuții și anume
Biserica Greco Catolică, datorită unor divergențe legate de prevederile
patrimoniale, cuprinse în proiectul de lege și Organizația Religioasă
Martorii lui Iehova.
Pentru a contribui la popularizarea proiectului de lege, ministerul
Culturii și Cultelor a organizat în 12-13 septembrie 2005 simpozionul
internaţional cu tema „Libertatea religioasă în context românesc
şi european” cu participarea unor reprezentanţi ai organismelor
internaţionale – Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept
(Comisia de la Veneţia), O.S.C.E., specialişti din Europa şi Statele
Unite.
Plenul Camerei Deputaţilor a votat proiectul de lege în data de 13
decembrie 2006, cu majoritatea covârşitoare de 220 de voturi, cu doar
o abţinere şi un vot împotrivă. Preşedintele României a promulgat
legea prin Decretul nr. 1437/27.12.2006, legea dobândind numărul
489/2006. A fost publicată în Monitorul oficial nr. 11/8.01.2007.
Legea recunoaşte rolul jucat de culte în viaţa societăţii româneşti,
cultele fiind un factor ai păcii sociale. Se precizează clar faptul că în
România nu există religie de stat, acesta fiind neutru față de cultele
religioase. Statul român consideră cultele ca fiind egale în fața legii
și a autorităților, acestea din urmă colaborând cu cultele în domenii
de interes comun și oferind acestora sprijin. Totodată, în virtutea
prevederilor legii, autoritățile centrale ale statului pot încheia cu
cultele religioase parteneriate pe domenii de interes comun.
Cultele recunoscute pot beneficia din partea statului de sprijin
material pentru cheltuieli legate de funcționarea instituțiilor de cult
reparații sau construcții, în raport de numărul de credincioși și de
nevoile reale.
Statul poate oferi de asemena sprijin pentru acoperirea
cheltuielilor salariale ale personalului clerical. Este sprijinit de
asemenea învățămîntul confesional.
Asupra ajutoarelor materiale oferite cultelor statul are drept de
control. Evidența finaciar contabilă a cultelor trebuie să se țină în
limba română, la fel ca și corespondența cu statul român.
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Secțiunea a II-a a Legii nr. 489/2006, referitoare la înființarea
unui cult religios a fost cea care a suscitat cele mai vii controverse.
Polemicile pornesc de la prevederea denumirii unui cult și anume
: „denumirea unui cult nu poate fi identică cu cea a altui cult
recunoscut în România”, fapt considerat discriminator, spre exemplu
se consideră nepotrivit faptul că doar bisericile ortodoxe existente
pot folosi sintagma de „biserică ortodoxă”, alte culte sau grupuri
desprinse neputând folosi această denumire.
Perioada de 12 ani impusă pentru funcţionarea unei asociaţii
religioase ce doreşte să devină cult, este considerată mult prea mare.
De asemenea numărul de 0,1% din populația României, care trebuie
să semenze adeziuni la noul cult este considerat a fi mult prea
mare (adică aproximativ 22.000 de persoane). Sintagma „de interes
public”este considerată ca fiind nerezonabilă în acest context.12
Aceste prevederi sunt considerate ca descurajante în cazul
înființării unui nou cult religios, fiind considerate favorizante la
adresa cultelor recunoscute inițial de prezenta lege. Sistemul de
recunoaștere a unui nou cult este apreciat de unii ca fiind extrem de
restrictiv13.
Numărul de 300 de membri, stipulat în articolul 40, aliniatul 1,
necesar pentru constituirea unei asociații religioase este considerat
ca fiind mult prea mare.
Bisericii Ortodoxe Române nu i se mai recunoaște titulatura
de biserică dominantă deși acest lucru era perfect posibil și în
actualele circumstanțe internaționale. Atitudinea predominantă,
exprimată într-un comentariu general al Comitetului ONU pentru
Drepturile Omului, este că „statele pot recunoaste rolul special pe
Opinie cu privire la proiectul de lege privind libertatea religioasă şi statutul
general al religiilor în România, Comisia Europeană pentru Democraţiei prin
Lege (Comisia de la Veneţia), Adoptat de către Comisie la a 64-a sesiune
plenară (Veneţia, 21-22 octombrie 2005)
12

13
Cultele religioase care au beneficiat de recunoaștere, în urma adoptării
legii sunt: -Biserica Ortodoxă Română; Biserica Ortodoxă Sârbă de Timișoara;
Biserica Romano-Catolică; Biserica Română Unită cu Roma, Greco Catolică;
Arhiepiscopia Bisericii Armene; Biserica Creștină Rusă de Rit Vechi din România;
Biserica Reformată din România; Biserica Evanghelică C.A. din România; Biserica
Evanghelică Lutherană din România; Biserica Unitariană din Transilvania; Uniunea
Bisericilor Creștine Baptiste din România; Biserica Creștină după Evanghelie din
România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România; Biserica
Evanghelică Română; Uniunea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică
din România; Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea din România; Federația
Comunităților Evreiești din România; Cultul Musulman; Organizația Religioasă
Martorii lui Iehova.
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care o anumită biserică sau denominaţiune l-a jucat în societatea
lor, sau chiar să proclame o religie ca şi religie de stat, cu condiţia ca
acest lucru să nu ducă la discriminare pe baza credinţei religioase”.14
În articolul 7, paragraful 2, se stipulează faptul că „Statul român
recunoaște rolul important al Bisericii Ortodoxe Române și al
celorlalte biserici și culte recunoscute în istoria națională a României
și în viața societății românești”. Deşi peste 80% dintre români
sunt autodeclaraţi ortodocşi, în urma recensămintelor efectuate,
legiuitorul a considerat că Biserica Ortodoxă Română nu poate
beneficia de sintagma „biserică naţională” sau „dominantă”.
În loc de concluzie:
Prezența bisercii în stat nu trebuie privită ca o implicare în
probleme politice sau administrative. Participarea bisericii în viața
socială, în statul de drept, poate însemna participarea la demersuri
filantropice şi caritative dar şi de asistență socială, de ajutorarea celor
aflați în nevoie. Biserica Ortodoxă română are o lungă tradiție și o
bogată activitate social-caritativă, pe care după 1989 o redescoperă.
Participarea Bisericii în viața publică înseamnă implicare în viața
culturală și cea educațională. Aceasta ar putea însemna o „identitate
creștină europeană” într-o Europă care își caută identitatea și își
structurează valorile.
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RESPONSABILITATEA COPIILOR
SIMONA EFTIMIE
Rezumat:
Societatea actuală este bulversată de schimbările rapide și
profunde în domeniul economic, cultural și politic. Familia este
în criză de identitate și de responsabilitate. „Școala este ea însăși
o cauză de deteriorare a vieții poporului român.”, afirma Simion
Mehedinți încă din anul 1927, din cauza tendinței sale de a imita
fără discernământ, proces care afectează atât sănătatea fizică cât
și sufletul poporului român. Capitalismul a slăbit rolul familiei și
al bisericii, distorsionând imaginea lor socială și diminuându-le
rolul de agenți de socializare. El a determinat creșterea mobilității
geografice și a slăbit legăturile din interiorul familiei extinse.
Lumea își deschide granițele și, în același timp, paradoxal, și le
închide pentru anumite categorii de populație. Promovăm toleranța,
dar demonstrăm intoleranță, uneori fără discernământ. Inițiem
programe de asistență socială pentru persoanele în nevoie, de care
însă beneficiază și cei care nu sunt îndreptățiți s-o facă.
În acest context, a unei societăți anomice care nu-și asumă
responsabilitatea, lucrarea noastră propune o analiză a câtorva
aspecte privind responsabilitatea copiilor și rolul muncii în procesul
de educație.
Cuvinte cheie: responsabilitate, școală, familie, copii, muncă.
Abstract:
The society is overwhelmed about the rapid and profound
changes, specific to the economic, cultural and political areas. The
family is defined by an identity and responsibility crisis. „School
itself is a cause for the deterioration or Romanian people’s life.”
believed Simion Mehedinți since 1927, because of its tendency to
imitate uncritically, process that affects both physical health and
soul health of Romanian people. The capitalism has weakened the
role of the family and of the church, changing their social image
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and diminishing their social agents’ role. It determined the growth
of geographic mobility and weakened the connections between the
members of extended family.
The world opens its borders, and meanwhile, as a paradox, close
them for certain population categories. We promote tolerance, but
still demonstrate intolerance, sometimes uncritically. We initiate
social assistance programs for in need people, and allow unfitted
people to benefit of them.
In this context, of a society that seems anomic and do not
assume responsibility, our paper proposes an analysis of few issues
concerning children responsibility and the role of labour in the
process of education.
Keywords: responsibility, school, family, children, labour.
1. Introducere
Societatea este bulversată de schimbările rapide și profunde
specifice vieții economice, culturale și politice, cu impact asupra
familiei caracterizată de o criză de identitate și de responsabilitate.
„Școala este ea însăși o cauză de deteriorare a vieții poporului
român.”, afirma Simion Mehedinți încă din anul 1927 care face ca
„(nu) numai sănătatea fizică, dar însuși sufletul poporului nostru a
fost adânc zdruncinat de pe urma acestei școli”1.
Capitalismul a diminuat rolurile de agenți de socializare deținute
de familie și de biserică, creându-le o imagine socială negativă. Prin
creșterea mobilității geografice, legăturile din interiorul familiei
extinse au slăbit, membrii familiei înstrăinându-se.
Lumea își deschide granițele și, în același timp, paradoxal, și le
închide pentru anumite categorii de populație. Promovăm toleranța,
dar demonstrăm intoleranță uneori fără discernământ. Inițiem
programe de sprijin social, de care însă beneficiază și cei care nu ar
fi îndreptățiți să beneficieze.
În acest context de instabilitate socială, de criză a responsabilității,
ne-am propus să identificăm câteva aspecte specifice legate de
responsabilitatea copiilor – ce este, care sunt factorii implicați
în procesul de educare a ei, care este rolul muncii în educarea
responsabilității.
1
A se vedea Mehedinți, Simion, Discursuri. Conferințe, Volumul I, Focșani,
Editura Terra, 2000, p. 127.
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Definirea responsabilității
Ursula Șchiopu, în Dicționarul de Psihologie, definește
responsabilitatea ca o „capacitate de a impulsiona o acțiune ce
servește social și a o termina conferindu-i o identitate și întreaga
modalitate de a se folosi dar și evaluarea (valoarea) ce trebuie să i se
acorde.”2.
Din perspectivă sociologică, responsabilitatea este definită
de Smaranda Mezei ca „acceptarea sau suportarea consecințelor
(morale, sociale, juridice, financiare etc.) ale acțiunilor concepute
și realizate” 3.
Identificăm în aceste definiții două aspecte definitorii ale
responsabilității: acțiunea (concepută și finalizată / realizată) și
asumarea consecințelor / valoarea acțiunii.
Tipuri de responsabilitate
Responsabilitatea, conform Dicționarului de psihologie, poate fi
temporară sau de diferite durate, dar există și „responsabilități care
sunt implicate în întreaga viață ca acelea de a avea grijă de părinți și
de copii, de frați de asemenea”4. Responsabilitatea față de soț / soție,
în societatea contemporană în care se vorbește tot mai mult despre o
criză a familiei, nu se mai asumă cu adevărat pentru toată viața deși
prin Taina Sfântă a căsătoriei angajamentul este pe viață. Acest tip
de comportament, din păcate, odată cu destrămarea familiei, poate
atrage după sine și limitarea responsabilității față de copiii rezultați
din acea căsătorie.
La nivelul macrosocial, identificăm o distincție pe care o realizează
Paul Fauconnet între responsabilitatea de tip obiectiv (colectivă și
transmisibilă), specifică societăților arhaice și cea de tip subiectiv
(individualizată și interiorizată)5. Observăm recent o deplasare a
accentului de pe responsabilitatea asumată colectiv (ceea ce exercită o
presiune asupra individului și determină a asumare a responsabilității
la nivel individual) spre responsabilitatea individualizată care poate
conduce mai degrabă spre o deresponsabilizare, sau spre o asumare
difuză a responsabilității.
A se vedea Șhiopu, Ursula (coord.). Dicționar de psihologie, București,
Editura Babel, 1997, p. 609.
3
A se vedea Zamfir, Cătălin, Vlăsceanu, Lazăr, (coord.), Dicționar de
sociologie, București, Editura Babel, 1998, p. 504.
2

4
5

A se vedea Șhiopu, Ursula (coord.), op. cit.
A se vedea Zamfir, Cătălin, Vlăsceanu, Lazăr, (coord.), op. cit.
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Putem astfel vedea, de exemplu, cum membrii unei familii
disfuncționale pasează de la unul la altul responsabilitatea creșterii
și educării copiilor, sau cum instituții ale statului (sub pretextul
legilor cu caracter interpretabil sau al schimbărilor prea rapide, greu
de asimilat) deplasează / deleagă responsabilitatea pentru anumite
probleme cu caracter social, creând confuzie în rândul beneficiarilor.
Deci se poate vorbi despre o responsabilitate a copiilor?
Responsabilitatea, conform Dicționarului de psihologie, poate fi
asociată doar persoanelor „mature, fără handicapuri intelectuale,
afective, de voință etc.”6. Așadar, din punct de vedere psihologic și
legal, nu putem vorbi despre o responsabilitate a copiilor. Bazele
acesteia însă se pun încă de la vârstele mici.
În acest caz, ne întrebăm cui aparține, în condițiile actuale,
responsabilitatea pentru copii, pentru creșterea și educarea lor și
care sunt modalitățile potrivite prin care, în timp, odată cu creșterea
și dezvoltarea lor, copiii pot deveni persoane responsabile.
2. Factori responsabili pentru devenirea copiilor
Școala
De la începuturile anilor 1900, John Dewey, în Școala și societatea
(în Trei scrieri despre educație, 1978) ne atrăgea atenția efectelor în
plan social (și al educației) ale schimbărilor produse de dezvoltarea
științei și a tehnologiei: „obiceiurile de viață se schimbă uimitor
de neașteptat și de radical (...). Chiar și ideile și interesele noastre
morale și religioase, cele mai conservatoare pentru că sunt adânc
înfipte în natura noastră, sunt afectate profund. Nu se poate concepe
ca această revoluție să nu afecteze educația mai mult decât într-un
mod formal și superficial.”7.
El analizează și argumentează dispariția „sistemului casnic și al
relațiilor de vecinătate” în care fiecare persoană avea un rol definit,
procesul de producție era vizibil, de la materiile prime produse în
gospodării până la atelierele în care erau realizate produsele finite.
Copiii își aveau propriul rol care evolua „pe măsură ce câștigau în
putere și capacitate”8 educându-se astfel caracterul, responsabilitatea,
obligativitatea de a contribui cu ceva la dezvoltarea societății; era o
6

A se vedea Șhiopu, Ursula (coord.), op. cit.

A se vedea Dewey, John. Trei scrieri despre educație, București, Editura
Didactică și Pedagogică, 1978, pp. 88-89.
7

8

Idem, p. 89.

143
necesitate firească „să-și îndeplinească atribuția conștiincios și în
cooperare cu ceilalți”9.
Spre deosebire de perioada comunistă care a închis granițele și a
izolat astfel poporul român, împiedicând pătrunderea cu ușurință
și fără cenzură a ideilor pedagogice venite din afară, considerăm
că, în condițiile actuale, ca și la începutul anilor 1900, multe
dintre schimburile și schimbările culturale sunt intense, dar fără
discernământ.
Încă din 1927, S. Mehedinți sesiza pericolul unei școli „de imitație,
care a încercat să modeleze pe toți copiii din toate părțile țării, după
același calapod, ca și cum toți ar fi avut același însușiri și aceeași
menire în viață, oricare ar fi colțul de țară în care s-au născut”10.
Sociologul român ne amintește în acest sens despre încercările
școlii românești de a imita școala prusiană (munca școlară bine
reglementată), restructurarea sistemului de învățământ la nivel
liceal (cu specializări, urmată de renunțarea la ideea specializărilor),
modelul francez de educație, orientarea spre clasicism etc.; iar
schimbările politice au perturbat atunci, ca și acum, viața școlii,
pentru că un nou ministru însemna atunci (și, din păcate, lucrurile
nu sunt mult diferite azi) o nouă direcție de reformă.
Și evident, luând în considerare specificitatea sistemului de
învățământ, schimbarea are nevoie de timp pentru a se produce,
iar propunerea (și impunerea!) rapidă a unei noi schimbări produce
haos, așa cum ne-au demonstrat încercările (experimentările) din
sistemul românesc.
Iată cum descrie Simion Mehedinți școala și societatea de la
începutul anilor 1900:
„Școala, așa cum e azi, nu numai că n-a ajutat statul, dar a mers și
merge chiar contra intereselor neamului românesc.
Școala română de azi este un mijloc de sartoizare și deci de
scădere a vitalității poporului nostru. (...) M-am mulțumit să arăt în
ce împrejurări a început devierea biologică și culturală a poporului
nostru, grație unei școli superficiale, care crede în cerneală și hârtie
ignorând realitățile vieții. Sub pretextul de cultură generală și alte
parigorii ale retorilor de ocazie, ajutați de pasivitatea birocratică a
unor pedagogi ieșiți din mediul orășenesc, necunoscători ai muncii
de toate zilele în sate, am indus în eroare tineretul țării, am provocat
deteriorarea lui fizică în școli de ocazie, cu profesori de pripas, și,
9
10

Ibidem.
A se vedea Mehedinți, Simion, op. cit., p. 131.
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ceea ce e mai grav: am declasat mase întregi de tineri, împingândule în impas, adică făcându-le elemente neapte pentru lupta vieții. La
mortalitatea efectivă a copiilor, am adăugat mortalitatea preventivă
a sterilității celor excluși de la posibilitatea de a-și întemeia o familie.
Iată direcția școlii care în loc de a ne învăța singura învățătură
mare a vieții: munca, sub orice formă ar fi, a îndrumat și îndrumă
spre certificat și postularea unei situații dependentă de bugetul
statului.”11
Lecturând transcrierea Conferinței Școala română și capitalul
biologic al poporului român, ținută în cadrul Astrei medicale
și biopolitice în Cluj la 16 februarie 1927 de Simion Mehedinți,
recunoaștem parcă și descrierea stării școlii de azi. Se pare că toate-s
vechi și nouă toate (așa cum reflecta și marele M. Eminescu în Glossă):
o școală ruptă parcă de viață (care se face cu cerneală și hârtie), fără
orientare practică, în care școlile de vocație au dispărut făcând loc
absolvenților de liceu (cu sau fără diplomă de bacalaureat – același
tip de bacalaureat), cu ”profesori de pripas” – absolvenți de facultate
care devin cadre didactice ca soluție de rezervă, până când vor reuși
să își găsească un loc de muncă mai bun (nu neapărat cu mai puțină
muncă, ci mai bine plătit și cu o recunoaștere socială mai bună),
care oferă mai degrabă competențe certificate prin diplome și nu
competențe practice, și astfel se îndepărtează de idealul educațional
descris în lege – integrarea profesională.
Munca, afirmă marele sociolog român, ar trebui să fie scopul,
metoda, mijlocul pentru atingerea cunoașterii, „cea mai mare
învățătură a vieții” și nu certificatul. În acest sens ne amintește
povestea lui Oscar Wilde care, după perioada de rătăcire (asemeni
fiului risipitor, am spune), ajunge să cunoască adevăratul sens al
vieții și calea prin care poate depăși problemele:
„Cine n-a cunoscut munca și n-a avut prilej să guste suferința
acela degeaba a trăit pe pământ. E ca un lunatec ce rătăcește pe
marginea unei prăpăstii.”12
Familia
Copiii, spun sfinții părinți, nu ne aparțin, ei ne sunt doar
încredințați nouă de Dumnezeu. Astfel, creșterea, formarea,
educația lor ar trebui să ne responsabilizeze în mare măsură pe noi
11

Idem, pp. 127-128.

A se vedea Mehedinți – Soveja, Simion. Altă creștere. Școala muncii,
Pitești, Editura Rotonda, 2009, p. 193.
12
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părinții, educatorii, membrii comunității, decidenții politici. Și cum
primul mediu în care copilul învață bazele responsabilității este
familia, înainte de toate, părinții trebuie responsabilizați pentru
„profesia de părinte”. Și care este cel mai potrivit model / ideal decât
modelul educativ întruchipat de Iisus? Deopotrivă pentru copii cât
și pentru părinți... dar și pentru profesor...
„Având o mare iubire pentru noi, o iubire de neînchipuit,
Dumnezeu ne-a propus prin Fiul Său pedagogia vieții veșnice, o
pedagogie care nu se va lua de la noi niciodată. Această pedagogie
este calea pe care trebuie s-o urmăm pentru a avea în noi viață.”13
Părinții nu pot fi mai bucuroși decât să muncească pentru copii,
să se sacrifice și, dacă este nevoie să învețe umilința pentru ei, pentru
binele lor. La baza societății stă familia, iar tăria familiei este dată
de credință: „De relația tatălui, a mamei, a bunicului, a bunicii sau
a fraților cu cei de lângă ei, cu ceea ce-i în jur depinde, în general,
statornicia căminelor, a familiilor, a neamului, a satului, a orașului,
a statului. Dacă omul și-a petrecut începutul vieții în atmosfera
cinstei, a dragostei, a responsabilității pentru cele făcute (...) dacă
această înclinație spre bine a fost tot timpul dezvoltată în el de cei ce
îl iubesc, atunci când va intra în viața de adult, ca un răspuns la ceea
ce poartă în el, va căuta să fie sincer, bun, neprihănit.”14
Așadar, bazele dezvoltării morale, a unei morale sănătoase,
care include și responsabilitatea, asumarea faptelor tale, se pune
într-o viață de familie sănătoasă cu principii morale vechi, dar nu
învechite, care au trecut proba timpului.
Responsabilitatea se formează de la vârste timpurii, prin
implicarea în activități diverse. La început în joacă, apoi prin muncă.
Joaca copiilor este bucurie, dar și munca trebuie făcută la fel. Munca
se face cu bucurie, iar bucuria ne dă energie. Frumos spune părintele
Teofan de la Sf. Mănăstire Nera, că „pe oamenii bucuriei se clădește
nădejdea”15.
Mei-Ling Hopgood descrie cum copiii din sătucele mayașe sunt
puși să muncească de la vârstele mici, pe măsura puterilor, însă
13
A se vedea Ciocârlan, Sergiu. Clonele învățământului românesc – un
experiment al urii față de valori: contra educației trimfaliste de astăzi, Galați,
Editura Egumenița, 2016, p. 33.
14
A se vedea Ansimov, Gheorghe. Lecțiile tatălui meu, Galați, Editura
Egumenița, 2014, pp. 82-83.
15
Pe oamenii bucuriei se clădește nădejdea, interviu cu Părintele Teofan
de la Nera de Claudiu Târziu, http://claudiutarziu.ro/parintele-teofan-dela-nera-pe-oamenii-bucuriei-se-cladeste-nadejea, 15 martie 2017, accesat în
martie 2017.
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cu naturalețe, în condițiile în care toți fac acest lucru. Descriind
specificul vieții dintr-o familie cu nouă copii, autoarea afirmă:
„La ei în familie nu se făcea diferența dintre joacă și muncă –
fiecare presta, pur și simplu, tot ceea ce era nevoie. Chiar dacă era
destul de greu, nu se plângea niciunul.”16
Chiar dacă vremurile s-au schimbat, obiceiul de a responsabiliza
copiii implicându-i în treburile casnice a rămas o practică obișnuită
în aceste familii:
„Eliazar (în vârstă de trei ani, n.n.) este foarte mândru de găleata
sa specială, pe care o folosește pentru a-i aduce mamei apă, necesară
la gătit și la curățat. (...)
Trebuie să învețe să aibă grijă, cândva, de propriile gospodării (...).
Dacă învață să ajute cât sunt mici, asta înseamnă că vor fi capabili
să obțină tot ceea ce își doresc.” 17.
„Copilul e un muncitor neobosit, care cere mereu de lucru și dă
de lucru celor dimprejurul lui”18. De la joacă el învață să muncească
sub îndrumarea și cu sprijinul familiei. Cu timpul, argumentează
sociologul român, munca dezvoltă inteligența, întărește fizicul,
mijlocește achizițiile, învățătura, formează caracterul.
Biserica
„Numai biserica poate da învățătură unei muncitoare și
îndrumarea spre ideal femeilor care nu știu destul ce e munca. Însă
nu prin rugăciuni stereotipe, nici prin discursuri, ci prin pilda de
iubire creștinească, dată de preot, și prin munca sa pozitivă.
După cum mama este învățătoarea copiilor, de asemenea, preotul
trebuie să fie învățătorul mamelor; predica trebuie să devină o lecție
de pedagogie cu privire la educația fizică, intelectuală și formarea
caracterului.”19
Mama poate fi privită ca o punte de legătură între copil și biserică.
Dintotdeauna, privind în istorie, caracterele puternice au avut la
rădăcini o mamă credincioasă, cu principii sănătoase pe care le-a
sădit copilului. Nu neapărat mame cu studii înalte ci mame care șiau înțeles menirea lor în lume, de factor de început al educației,
care au avut parte de preoți care să le călăuzească, de o biserică vie,
implicată în viața comunității.
A se vedea Hopgood, Mei-Ling. Mama și copilul în diverse culturi: aventuri
educative în lumea întreagă, București, Editura Philobia, 2015, p. 237.
17
Idem, pp. 237-238.
18
A se vedea Mehedinți – Soveja, Simion. Altă creștere..op. cit., 145.
19
Idem., p. 134.
16
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Într-o lume care ridică la rangul de valoare toleranța, nonviolența,
cazurile de violență în familie au crescut din punct de vedere
statistic. Preotul poate, prin pilde, să învețe familia (mama) că au la
îndemână cuvântul, dar mai ales fapta pentru educarea caracterelor
copiilor.
3. Obstacole / dificultăți în responsabilizarea copiilor în
educația contemporană
Astăzi oamenii nu mai reușesc să aibă tihnă. De ce? Părintele
Teofan ne oferă o explicație: „pentru că trăim pe orizontal, nu pe
vertical. Sunt două dimensiuni ale timpului, iar noi o preferăm pe
aceea care merge numai la suprafața lucrurilor, cu o viteză mai mare.
Dar fără nici un câștig, pe vertical înaintezi mai greu, dar cu mai
multă bucurie și mai mare liniște, căci mergi spre Domnul. Însă e
foarte dificil să alegi dimensiunea verticală, pentru că ar trebui să te
însingurezi. Or, omul nu mai poate sta cu el însuși. Suntem învățați
de mici să nu acceptăm să rămânem singuri cu noi înșine.”20
Viața de astăzi este mult mai tumultoasă, mai provocatoare, mai
instabilă din punct de vedere social (economic, politic, cultural). În
consecință, profilul psihosocial al copilului s-a schimbat – nu mai
sunt supuși, așteptând docili să le fie comunicate informații și sarcini
de lucru, ci sunt curioși și se manifestă ca atare, adresează întrebări,
stârnesc controverse, iar dacă nu li se permite, se revoltă sau refuză să
mai coopereze. Schimbarea e radicală, deci și schimbarea în relația
educativă trebuie să fie radicală. Școala, în general, oferă un mediu
artificial care nu întrunește multe dintre caracteristicile mediului
social.
O soluție în această direcție, care să pregătească copilul să-și
asume responsabilități personale și sociale, ne oferea John Dewey:
școala să propună activități practice, dar nu văzute ca discipline
de studiu distincte ci privite „în semnificația lor socială, ca tipuri
de procese prin care societatea progresează, ca procese care
familiarizează pe copil cu unele din necesitățile primare ale vieții
comunității (...), ca instrumente prin care școala însăși va deveni o
formă specifică a vieții active a comunității, în loc de un loc izolat în
care se învață lecții”21
Pe oamenii bucuriei se clădește nădejdea, interviu cu Părintele Teofan
de la Nera de Claudiu Târziu, http://claudiutarziu.ro/parintele-teofan-dela-nera-pe-oamenii-bucuriei-se-cladeste-nadejea, 15 martie 2017, accesat în
martie 2017.
20

21

A se vedea Dewey, John. Trei scrieri …op.cit., p. 91.
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Iată cum putem înțelege rolul unei învățări bazate pe experiență
practică, pe formare de competențe, proces în urma căruia se poate
dezvolta cunoașterea.
Iar rolul profesorului este acela de a călăuzi cu drag, după
modelul lui Iisus, învățăceii, așa cum îl descrie profesorul Sergiu
Ciocârlan: „Adesea, elevii îi puneau Profesorului întrebări pline de
miez, iar Profesorul răspundea cu drag, uimindu-i pe copii cu ceea
ce cunoștea. Mai adânc decât adâncul răcoros și limpede al fântânii
era cunoașterea lui”22
Ori în condițiile în care școala, familia, comunitatea, societatea
în ansamblu tratează cu superficialitate relația cu tinerii, în ciuda
eforturilor de a le asigura confortul material, adesea lipsește
relația umană autentică, iar tinerii se simt abandonați – părinții îi
abandonează pentru a munci departe de casă, școala îi abandonează
prin prezența unor „profesori” fără vocație, care nu înțeleg rostul și
responsabilitatea profesiei și se simt copleșiți de haosul schimbărilor,
prea puțini interesați de rostul (auto)reflecției, societatea îi
bulversează prin promovarea unor modele de oameni „de succes”
al căror secret nu este întotdeauna școala, educația, ci mai degrabă,
ocolirea normelor.
În acest context, înțelegerea greșită a responsabilității de către
adulți (demonstrată prin modelele de relaționare afișate tot mai
frecvent – migrarea departe de familie și copii în căutarea unor
surse de venit mai bune, divorțul, familiile reconstituite, căsătoriile
„de probă” etc.), indiferența îi determină pe tineri la redefinirea
conceptului de responsabilitate.
O altă explicație pentru comportamentul tinerilor ne oferă și
Părintele Teofan de la Mânăstirea Nera: „Voi răspunde cu un cuvânt
pe care l-am auzit de la Gheronda Iosif Vatopedinul, la mânăstirea
Vatoped, și care m-a marcat. Și anume, că drama tineretului de
astăzi nu este că merge pe o cale greșită, căci toate generațiile fac
greșeli, ci că nu-i mai pasă. (...) Cea mai mare problemă a tinerilor
de azi este lipsa de sens a vieții lor. Este o consecință a înstrăinării
noastre de Dumnezeu.”23
Fără credință este greu, dacă nu imposibil să-ți găsești sensul vieții,
și ne amintim că însuși părintele pedagogiei, Jan Amos Comenius
propunea ca scop al educației pregătirea pentru viața viitoare.
A se vedea Ciocârlan, Sergiu. Clonele învățământului românesc.. …op.cit.,
p. 33.
22

Pe oamenii bucuriei se clădește nădejdea, interviu cu Părintele Teofan de la
Nera de Claudiu Târziu, http://claudiutarziu.ro/parintele-teofan-de-la-nera-peoamenii-bucuriei-se-cladeste-nadejea, 15 martie 2017, accesat în martie 2017.
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4. În loc de concluzii: ce soluții avem?
Putem afirma, așadar, că responsabilitatea este (sau ar trebui să
fie) mai degrabă o caracteristică adulților decât a copiilor și că este
impropriu să auzim sau să afirmăm că astăzi tinerii sunt iresponsabili.
Este responsabilitatea noastră ca părinți, educatori, societate să le
oferim modelele de responsabilitate pe care să le urmeze, să folosim
metode adecvate pentru o viață morală sănătoasă (și ce resurse
mai potrivite putem găsi decât în comoara din scrierile sfinte?), să
conștientizăm rolul nostru ca adulți în viața copiilor restructurândune propria scală de valori.
„La noi, tinerii nu se mai cunosc în biserică pentru că nu avem
activități să-i punem împreună, să comunice și să dobândească
valorile fundamentale ale vieții și o perspectivă creștin – ortodoxă
asupra lor. (...) Ca părinte, sunt obligat să-i dau copilului tot ce pot
eu mai bun și, cândva, acea sămânță bună va înflori.”24
Așadar, într-o perioadă în care faptele bune nu mai suscită
interesul maselor largi de consumatori de media, ci picanteriile,
bârfele, scandalurile, familia, biserica și școala trebuie să lupte în
direcția dezvoltării caracterelor puternice. Iar acest lucru se poate
dobândi prin mijlocul care a stat întotdeauna la îndemâna omenirii
– munca. Oamenii de valoare nu s-au ridicat prin diplomele pe care
le-au primit ci prin ceea ce au demonstrat prin muncă:
„Nu-i de ajuns să dăruiești cuiva o Evanghelie ca să-l faci bun
creștin. Nu-i de ajuns o carte despre pomărit, pentru ca grădina
săteanului să se umple de poame. Nu cartea învață pe om, ci munca.
Numai ea poate da deprinderi bune și tari. Cititul ajută doar pe cel
care muncește, nu pe cel care își plimbă ochii pe carte.”25
Bazele responsabilității copiilor se pun la vârste timpurii, chiar
dacă din punct de vedere psihologic și legal nu se poate vorbi despre
o responsabilitate a copiilor. Pentru a ajunge însă la dezvoltarea
acesteia, există acei factori, menționați anterior, care ar trebui
conștientizați de rolul lor în responsabilizarea copiilor: familia,
biserica, școala, societatea. Și cu cât abordarea rolurilor acestor
factori și viziunea la nivel macro asupra instituțiilor cu rol educativ
vizează o arie mai largă, cu atât responsabilitatea este mai difuză și
mai greu de asociat.
Așadar, considerăm ca bazele responsabilității se pun în familie,
prin modelele comportamentale oferite de către părinți. Pentru
24
25

Ibidem.
A se vedea Simion Mehedinți-Soveja, Prefața la ediția a șaptea, 2009, p. 37.
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aceasta, ar fi nevoie de programe pentru educația familiei, în direcția
responsabilizării acesteia față de creșterea și formarea unui copil,
încă înainte de apariția acestuia, așa cum afirmam și într-o lucrare
mai veche (v. Simona Eftimie, 2006). Apoi, procesul început aici,
se continuă în alte medii / instituții cu care el interacționează
– biserica, școala, comunitatea / societatea. Cum? Soluția ne-o
propune tot Simion Mehedinți-Soveja (demonstrând cum ideile
valoroase rămân la fel de valoroase după ce trec proba timpului):
„Neamul românesc nu va putea birui greutățile de azi, decât mun
cind mai mult și mai bine decât cei care îl dușmănesc, și întrecându-i
prin moralitate.” (în Prefața la ediția a șaptea, 2009, p. 37)
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