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fa a unei asisten e, în situa ii oficiale, în fa a unor persoane 
str!ine) sau în spa iul privat (între persoane apropiate, 
prieteni, colegi), presupune o discu ie, o conversa ie sau o analiz! 
am!nun it!, asupra unei probleme de interes general. Forma 
cea mai des utilizat! într-o asemenea situa ie este 
argumentarea.” Limba "i literatura român!, Manual pentru 
clasa a XII-a, Editura Grupul Editorial Art, 2007, p. 84; 
„Dezbaterea este ast!zi forma cea mai mediatizat! a 
comunic!rii orale. [...] Diverse variante ale dezbaterii au 
intrat "i în practica "colar!, cu efecte benefice pentru 
dezvoltarea personalit! ii intelectuale a elevilor. Dezbaterea 
este forma cea mai interesant! a comunic!rii sociale, în 
m!sura în care ea permite punerea în eviden ! nu numai a 
calit! ilor personale ale participan ilor (contribuind, astfel, la 
crearea unei «imagini» favorabile/nefavorabile despre sine), 
dar "i a capacit! ilor interac ionale ale acestora (respectul fa ! de 
interlocutori, ascultarea atent! a acestora, 
acceptarea/respingerea unor opinii "i atitudini, arta de a 
convinge etc.). Limba "i literatura român!, Manual pentru clasa 
a XII-a, Editura Humanitas Educa ional, 2007, p. 89).   
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CUM S  PIERZI  

LA UN CONCURS  

DE DEZBATERI? 
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Contextul 
Participarea la un concurs de dezbateri într-un 
cadru institu ionalizat – mai ales când se 
întâmpl! pentru prima dat! – poate fi 
ispititoare. A"a se face c! elevii Colegiului 
Na ional Petru Rare" au acceptat provocarea de a 
intra într-un duel al gândirii critice "i oratoriei 
cu elevi ai altor "coli "i studen i ai universit! ii 
din Suceava. 
Invita ia a venit din partea ini iatorilor Clubului 
Universitar de Dezbateri, studen i la diferite 
facult! i ale Universit! ii #tefan cel Mare, care, 
folosind ca suport modelul Lincoln-Douglas1, 
l-au remodelat, simplificând tehnica 
încruci"!rilor. Fiecare dintre echipele 
reprezentative ale liceelor au fost formate din 
doi membri oratori, echipa de cercetare – patru 
pân! la "ase membri "i profesorul coordonator, 
desemnat de conducerea fiec!rui liceu. Membrii 
juriului, profesori ai Universit! ii, au anun at ca 
vor  ine cont în procesul de jurizare atât de 
talentul oratoric al concuren ilor, cât "i de 
reac ia publicului existent în sal!. 
Tematica ni s-a comunicat anterior: 

1. Experimentele pe animale ar trebui interzise 
2. Vân!toarea ca sport ar trebui sa fie interzis!               
3. Vânzarea organelor umane este justificat!  
4. Un preot celibatar este un preot nefericit  
5. Reclamele sunt nocive  
6. Merit! sa emigrezi  
7. Jocurile de noroc ar trebui interzise  
8. Companiilor de  ig!ri nu ar trebui sa li se 

permit! sa sponsorizeze competi ii sportive  
9. Consumul de Coca-Cola ar trebui interzis 

minorilor.
10. Interven ia Rusiei în Georgia a reprezentat un 

abuz.
11. Globalizarea amenin ! identitatea na ional! 
12. Adop iile interna ionale ar trebui reluate  
13. Votul obligatoriu ar trebui introdus în România 
14. Pu"c!ria"ii ar trebui sa aib! dreptul sa voteze  

„A tr!i cu cel!lalt, a tr!i în calitate de cel!lalt al 
celuilalt este o datorie omeneasc! fundamental!, 
deopotriv! la scar! mic! "i la scar! mare. Poate 
c! e un avantaj aparte al europeanului c! a putut 
"i a trebuit s! înve e, mai mult decât locuitorii 
altor  inuturi, s! tr!iasc! împreun! cu al ii, chiar 
dac! ceilal i sunt altfel.” 
Hans Georg Gadamer, Elogiul teoriei. Mo"tenirea 

Europei, Polirom, 2001
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15. Imunitatea parlamentar! ar trebui eliminat!  
16. Guvernul ar trebui s! negocieze cu terori"tii  
17. Religia a f!cut mai mult r!u decât bine 
18. Icoanele ar trebui p!strate în "coli  
19. Legalizarea eutanasiei e justificat!  
20. Universit! ile ar trebui privatizate 
21. Standardele de admitere la Universitate ar trebui 

ridicate semnificativ 
22. Copiii sunt mai bine educa i acas! decât la 

"coal! 
23. Dreptul la liber! exprimare ar trebui s! fie mai 

important decât protejarea sensibilit! ilor 
culturale  

24. Avortul ar trebui interzis  
25. Legalizarea consumului de droguri u"oare este 

justificat! 

Mo iunea "i statutul de echip! afirmatoare/ 
negatoare au fost stabilite în timpul concursului, 
prin tragere la sor i. 
 
„Textul” 
De ce am participat? În pofida unei agende foarte 
înc!rcate a liceului, "i cu prec!dere a catedrei de 
literatur! român!, am ridicat m!nu"a aruncat!, 
cu elegan !, de pre"edintele Clubului, Adrian 
Popescu, student în ultimul an la Comunicare "i 
rela ii publice în cadrul Facult! ii de Litere "i 
#tiin e ale Comunic!rii. 
Ne-am l!sat contamina i de entuziasmul 
domniei-sale "i al colegilor s!i din câteva 
motive. 
În primul rând, ni s-a propus o formul! 
acceptabil! de dezbatere. În caz contrar, n-am fi 
acceptat invita ia. Însu"i cuvântul „dezbatere” a 
provocat, ini ial, reac ia noastr! de recul. 
Obosi i de modelele (în special cel al lui Karl 
Popper), propuse de unele manuale, cu un 
num!r mare de încruci"!ri, cu o procedur! 
destul de complicat! încât s! mute accentul de 
pe problemele de fond – idea ie, oratorie, spirit 
critic – pe cele de tipar formal, am fi ignorat 
propunerea de a relua astfel de exerci ii 
neagreate nici de profesorii "colii, nici de elevii 
care ne pun, cu bun-sim , de altfel, întrebarea: 
„În ce context real, în ce situa ie de comunicare 
fireasc! se dezbate o problem! într-o asemenea 
manier!?”. Întrebare la care ne e greu s! d!m un 
r!spuns. Recursul la formula Lincoln-Douglas, 
aceasta la rândul ei simplificat!, ne-a convins c! 
putem participa la o competi ie în care elevii pot 
s! primeasc! "i s! ofere lec ii de inteligen !, 
toleran ! "i creativitate "i în care, mai ales, 

acestora li se permite s! ating! fondul 
problemelor în mod natural, în cadrul unui 
dialog polemic lipsit de exces de formalism. Pe 
scurt, am sim it c! ni se ofer!, în locul unor prea 
multe constrângeri inutile, un plus de libertate. 
Am intrat în joc "i datorit! faptului c! ne-am 
asumat, împreun!, – elevii participan i (Clara, 
din clasa a IX-a "i Andrei, din clasa a XI-a) "i 
profesorul coordonator – ideea c! implicarea 
într-o dezbatere nu e numai un concurs de 
oratorie, ci, înainte de toate, o lec ie de via ! "i, 
din nou, de libertate: "ansa de afirmare, dar "i de 
atenuare a orgoliilor personale, de confirmare a 
deschiderii spre alteritate. Totodat!, atr!g!tor li 
s-a p!rut elevilor "i exerci iul de polemic!, 
ie"irea din sfera obedien ei "i din geometria 
searb!d! "i simplist! a lui „Da, ai dreptate.” Ei 
au pornit de la premisa c! li se cere s! 
construiasc! un joc al ideilor, cu riscul deta"!rii 
de propriilor convingeri. „De ce s! fie nevoie s! 
demonstrez ceva în care nu cred?” întreab!, 
adesea, elevul. „Pentru c! inteligen a ta e în 
stare s! fac! asta.”, ar putea fi o variant! de 
r!spuns al profesorului. Postura de „avocat al 
diavolului” captiveaz! u"or. 
Ni s-a p!rut atractiv "i faptul c! am fost pu"i în 
situa ia de a identifica argumente pe „teritoriile 
s!race” în logic! ale socialului "i, mai ales, ale 
moralei: „[…] înclina ia spre logic! se face sim it! 
mai u"or acolo unde natura obiectului este 
vitreg!, c!ci aici numai o logic! puternic! poate 
scoate în eviden ! dramul de ordine pe care 
obiectul îl con ine.”2. Acest lucru nu înseamn! c! 
am jonglat aventuros cu instrumentele logicii, dat 
fiind faptul c! nu le st!pâneam decât într-o prea 
mic! m!sur!, ci c! am apelat la „ [...] logica 
spontan!, rezultat! din faptul c! omul în orice 
activitate este obligat de condi iile acesteia s! 
ac ioneze în oarecare ordine.”3. 
 
De ce am fi putut câ"tiga? Concursul s-a desf!"urat 
în patru runde. În primele trei, echipa "colii 
noastre a învins. Traiectul a fost, în mod 
evident, unul ascendent. De"i implica i pentru 
întâia oar! într-o astfel de competi ie, cei doi 
elevi "i-au g!sit foarte repede, dup! primele 
minute ale rundei I, st!pânirea de sine, un ton "i 
un ritm fericite ale discursului. 
O atitudine polemic! elegant!, puterea de a 
reac iona rapid la contraargumente, gândirea 
critic!, for a persuasiv! trebuie s!-i defineasc! pe 
actorii unei dezbateri, iar elevii no"tri au dovedit 
aceste calit! i în repetate rânduri. F!r! s! exclud! 
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munca de documentare, spontaneitatea i-a ajutat 
s! nu r!mân! bloca i în cli"ee, în r!spunsuri 
prefabricate, ci s! configureze concepte bine 
articulate, s! problematizeze cu sim ul nuan elor 
aspecte sociale "i etice deschise multor 
interpret!ri, având în vedere faptul c! „Etica 
apar ine con"tiin ei morale; este de fapt 
con"tiin a moral! teoretic! a unei societ! i. Într-o 
lume în rapid! "i dramatic! schimbare, etica î"i 
reocup!, în mod explicit, locul pe care, implicit, l-
a avut dintotdeauna: de centru al medita iei "i 
reflec iei teoretice.”4.  
Astfel, s-au pus cu elegan ! în ecua ie probleme 
ca: emigra ia, educa ia în familie "i în "coal! sau 
limitele dreptului la liber! exprimare. Elevii au 
compensat imperfecta st!pânire a regulilor logicii 
"i ale filozofiei moralei – perfect explicabil!, date 
fiind vârsta "i, implicit, nivelul de preg!tire – cu 
ra ionamente construite pe suportul bunului-sim  
"i cu o deschidere spre dialog echivalent! cu 
evidenta acceptare a alterit! ii. Aser iunile au v!dit 
deopotriv! fermitate "i toleran !, modelându-se pe 
principiul „comunic!rii transparente”: 
„comunicarea transparent! furnizeaz! modelul 
unei moralit! i atente s! procedeze prin 
intermediul reciprocit! ii "i în absen a violen ei. 
Intersubiectivitatea este cea care, prin comunicare, 
invit! la responsabilitate.”5. Citatele alese atent 
(„Citatul reprezint! în primul rând un act cultural 
de selec ie "i implicit de ierarhizare”6) au sus inut 
perfect premisele. 
Pendulând între „logica experien ei "i experien a 
logic!”7, între judecata adev!rului "i cea a 
falsului, elevii au p!truns în ceea ce filozoful "i 
logicianul Stéphane Lupasco nume"te, în chiar 
titlul uneia dintre lucr!rile sale, „logica dinamic! 
a contradictoriului.”. Problemele moralei, cele 
care permit polemici, cer întotdeauna judec! i 
relative, capabile s! surprind! diversitatea "i 
devenirea. În tensiunea dintre „da” "i „nu”, 
între polarit! i acceptate "i asumate "i-au f!cut 
loc, câteodat!, nesiguran a („Îndoiala este o 
oscila ie vie "i scurt! între contradic ie "i 
noncontradic ie”8), dar "i bucuria descoperirii 
unor adev!ruri, fie ele "i subiective. 
 
De ce am pierdut? În runda a patra (ultima), 
echipa noastr!, afirmatoare de aceast! dat!, a 
avut de dezb!tut mo iunea „Standardele de 
admitere la Universitate ar trebui ridicate 
semnificativ”.  
Dup! o evolu ie foarte frumoas! – apreciat! ca 
atare de juriu - pe parcursul a trei ore de 

maxim! încordare intelectual!, în situa ia în care 
victoria era aproape o certitudine, am aflat cum 
se poate pierde un concurs de dezbateri. F!r! s! 
putem da vina pe oboseal! "i sl!birea capacit! ii 
de concentrare (nici echipa advers! nu avea de 
ce s! fie mai odihnit!), la mijlocul pledoariei 
finale (începute "i încheiate nesperat de bine) 
am f!cut o eroare (mic!, am crezut noi; mare, a 
fost de p!rere juriul) care a anulat, dup! cum ni 
s-a explicat, toat! valoarea discursului. În 
contextul observa iei argumentate c! o exigen ! 
sc!zut! la admiterea la facultate nu are cum s! 
fie benefic! "i c!, spre deosebire de alte  !ri, la 
noi autorit! ile nu fac nimic pentru a schimba 
aceast! stare de fapt, un enun  ca „În ceea ce 
prive"te inteligen a, românii nu stau foarte bine” 
a sunat strident. Pe de o parte, informa ia 
transmis! a fost perceput! corect "i de c!tre 
juriu, "i de c!tre spectatori: „Românii nu-"i 
folosesc inteligen a pentru a schimba o stare de 
lucruri nedorit!”. Pe de alt! parte, e la fel de 
adev!rat c! mesajul n-a fost fericit formulat "i 
acest fapt ne-a costat locul întâi la concurs. 
Ne-am întrebat, din acest motiv - în mod clar 
într-o manier! subiectiv! "i, poate, nesportiv! – 
cine a gre"it mai mult: noi sau juriul? 
Am încercat s! identific!m erorile noaste. Una 
ar fi putut fi o prea mare încredere în noi în"ine, 
motivat! de presta ia bun! de pân! atunci. 
Efectul a fost, credem, renun area la precau ie 
în formularea ideilor, glisarea dinspre 
necesitatea de a st!pâni puterea ra ionamentului 
spre o dorin ! de persuasiune exploziv!, 
încercarea de a domina discursul printr-un 
suplimentar aport afectiv "i suprapunerea 
for at! a propozi iilor cognitive "i axiologice 
peste cele declarativ-subiective9. Am c!zut, 
astfel, în capcana judec! ilor universale, a 
generaliz!rilor pripite. O punere gre"it! în mesaj 
a unei idei bune a fost cauza e"ecului. 
Pe de alt! parte, verdictul ni s-a p!rut – la 
sfâr"itul concursului – nedrept. Am considerat 
c! gre"eala noastr! a fost prea aspru penalizat!, 
c! juriul a ac ionat mai degrab! umoral, decât 
ra ional.  
Ceea ce nu ne-a dat de gândit atunci a fost 
faptul c! o judecat! de valoare a unui individ se 
raporteaz! la sistemul de valori al colectivit! ii: 
„[...] vom considera c! o judecat! de valoare 
este just! dac! "i numai dac! ea este coerent! cu 
sistemul de valori al colectivit! ii (nu contravine 
acestuia) "i dac! corespunde conceptului "i 
atitudinii colective”10. În consecin !, sanc iunea 
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a venit nu dintr-un „zgomot de fond al 
subcon"tientului”11 care condamna o insult! 
adus! românilor, dup! cum am crezut la 
început, ci din nevoia de a atrage aten ia asupra 
inadecv!rii dintre modelul axiologic individual "i 
cel al colectivit! ii. În ce m!sur! îns! grila de 
evaluare a dezbaterii impunea ca o asemenea 
sc!pare s! aib! ca efect anularea întregii 
pledoarii a celor doi elevi – aceasta este o 
întrebare care r!mâne deschis!, în ceea ce ne 
prive"te.  
 
Subtextul 
Ceea ce ne e clar, totu"i, dup! aceast! experien ! 
inedit!, e faptul c! un asemenea concurs ne-a 
obligat s! înv! !m o lec ie: a elegan ei  inutei "i a 
discursului, a încord!rii intelectuale, a 
persuasiunii argumentate "i, de ce nu, a asum!rii 
înfrângerii. Avem toate motivele s! credem în 
sinceritatea Clarei – membr! a echipei, elev! în 
clasa a IX-a – atunci când ea spune: „Consider c! 
sunt o norocoas! pentru faptul c! am izbutit s! 
iau parte la o astfel de activitate. S! reu"e"ti s!- i 
impui punctul de vedere în fa a unor intelectuali 
de elit!, s! cau i adev!rul în contradic ii poate fi 
la un moment dat dificil, luând în considerare "i 
cople"itoarele emo ii, publicul critic "i tematica 
nu foarte u"or de dezb!tut. Totu"i, convingerea 
c! ai dreptate, dorin a de a-i face "i pe ceilal i s! 
vad! acest lucru "i pl!cerea lucrului în echip! sunt 
singurele calit! i necesare unei persoane care vrea 
s! ia parte la un astfel de eveniment. 
Situarea echipei noastre pe locul al doilea mi-a 
dat încredere în for ele proprii "i în sus inerea 
gândului c! am ceva de spus. Cu toate acestea, 
consider c! am fi putut ajunge pe locul întâi 
pentru c! gre"eala noastr!, invocat! de juriu, mi 
s-a p!rut mai pu in relevant! decât ceea ce am 
f!cut bun. În ciuda acestui fapt, nu contest 
metodele de departajare a celor din comisia de 
jurizare, iar motivare notelor date mi s-a p!rut, 
în general, corect!.”  
Dac! Valéry avea dreptate când afirma c! cea mai 
mare libertate se na"te din cea mai mare rigoare, 
atunci pricepem c! sunt situa ii în care nici cea mai 
mic! eroare nu ne este permis!. Odat! în eles 
acest lucru, ne putem declara câ"tig!tori. 
 
Note 
1Lincoln-Douglas (prescurtat adeseori L-D sau LD) 
reprezint! un format care opune dou! echipe ce dezbat o 
tem! (în general filosofic! sau etic!) din punctul de vedere 
al juste ii, respectiv valorii unor concepte, accentul c!zând 
pe retoric!. A reprezentat o alternativ! la alte modele de 

dezbateri "i propune teme din sfera valorilor; de asemenea, 
cere, atât afirmatorului cât "i negatorului, dovezi solide 
pentru a-"i sus ine punctele de vedere. 
Numele formatului nu este ales întâmpl!tor. El face 
trimitere la o serie de dezbateri preziden iale dintre Stephen 
Douglas si Abraham Lincoln, din 1858, în care principalele 
teme discutate se refereau la sclavie, moralitate.  
În ceea ce prive"te structura, la fel ca majoritatea celorlalte 
formate de dezbateri, LD p!streaz! elementele de baz!: o 
mo iune, o tab!r! pro "i una contra, un num!r egal de 
vorbitori în fiecare tab!r! "i timpi egali de discurs pentru 
cele doua tabere. Spre deosebire de alte formate îns! exist! 
un singur vorbitor afirmator "i un singur vorbitor negator.  
În dezbaterile Lincoln-Douglas, partea de definire a 
termenilor-cheie nu e deloc simpl!. E nevoie de mult mai 
mult decât de o defini ie dintr-un dic ionar; de cele mai 
multe ori, acestea nici nu sunt recomandate. Majoritatea 
termenilor-cheie din mo iunile LD sunt mai degrab! 
expresii ce trebuie luate "i definite ca atare. 
Premisa de valoare în dezbaterile LD reprezint! o propozi ie 
care trateaz! un concept general referitor la o valoare. Într-o 
dezbatere îns! premisa de valoare nu e totul. E nevoie, 
totodat!, de o unitate de m!sur! care s! poat! fi folosit! de 
arbitru pentru a observa în ce m!sur! argumentele duc la 
premis!. Aceast! unitate reprezint! criteriul de valoare. Criteriul 
reprezint! acel aspect al premisei de valoare în func ie de 
care ne d!m seama dac! am ob inut ce doream sau nu. 
(Sursa: Internet, Lincoln-Douglas IDEAWiki Romania) 
2Gheorghe Enescu: Fundamentele logice ale gândirii, Editura 
"tiin ific! "i enciclopedic!, Bucure"ti, 1980, p. 11 
3Idem, p. 9. 
4Sorin Maxim-Tudor, Con"tiin a moral!, Editura Junimea, 
Ia"i, 1999, pp. 174-175. 
5Idem, p. 27. 
6Adrian Marino: Hermeneutica ideii de literatur!, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 1987, p.371. 
7Stéphane Lupasco, Logica dinamic! a contradictoriului, 
Editura Politic!, Bucure"ti, 1982, p. 96. 
8Idem, p. 220. 
9cf. Gheorghe Enescu, op. cit., cap. Cum ra ion!m? 
10Idem, p. 211. 
11Robert Escarpit: De la sociologia literaturii la teoria comunic!rii, 
Editura #tiin ific! "i Enciclopedic!, Bucure"ti, 1980, p. 404. 
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