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 Mie mi se pare că„

 problema principală [a

 educaţiei n.n.], dacă e

 să facem o ierarhie de

 importanţă și de urgenţă

 a problemelor, problema

 cea mai urgentă nu este în

 ordinul cunoașterii, ci este

“.în ordinul omenescului

DE UNDE PORNIM?

 Între 17-18 mai 2013 Asociaţia Learn&Vision a organizat la Cluj
 conferinţa Masă critică pentru o educaţie de calitate, în cadrul căreia
.academicianul Solomon Marcus a susţinut conferinţa cu titlul de mai sus

Masa la care am fost invitat, am văzut că este o masă critică. Vă 
mărturisesc că nu mă pricep cum se realizează, dar am impresia că am 
ceva de spus despre ce ar putea să însemne educaţie de calitate. Am, n-am 
de spus ceva, fapt este că în jurul acestei probleme mâzgălesc hârtia de 
șaizeci de ani și public un ciclu de volume din care apare acum volumul 
al treilea și în curând o să apară și alte două. Mi-am dat seama că această 
chestie, educaţia de calitate, este ceva extraordinar de complex și de 
per%d, încât poţi să stai cu urechile larg deschise la aceste cuvinte și să 
nu-ţi dai seama că-ţi scapă esenţialul. 

În timpul din urmă particip mereu la astfel de conferinţe pe teme 
educaţionale, %ecare cu alt slogan. La Iași, unde am fost la o conferinţă 
– să spun, similară – în luna martie, sloganul era „Pregătim viitorul, 
promovând excelenţa”. Până la urmă, există câteva cuvinte, aș spune 
cuvinte cheie, în jurul cărora se desfășoară toate aceste sesiuni educaţionale 
și care, de fapt, stau și la baza birocraţiei educaţionale. V-aș face o listă 
parţială a lor: cunoaștere, societatea cunoașterii, comunicare, excelenţă, 
competenţă, competitivitate, performanţă, creativitate, perfecţionare, 
mentorat. Vedeţi, %ecare din ele vizează ceva care, dintr-un punct 
de vedere sau altul, este un superlativ; asta, pe de-o parte. Pe de altă 
parte, când mergem ca să spunem așa pe teren, în realitatea cotidiană a 
societăţii noastre, constatăm că ne întâlnim, în mod frecvent, cu exact 
ceea ce este la polul opus acestui slogan. Mie mi se pare că problema 
principală, dacă e să facem o ierarhie de importanţă și de urgenţă a 
problemelor, problema cea mai urgentă nu este în ordinul cunoașterii, ci 
este în ordinul omenescului. Adică suferinţa cea mai mare vine dintr-o 
degradare a relaţiilor umane - de la vârsta copilului de grădiniţă până la 
oricare alta. Lucrul acesta se vede în toate felurile. 

O primă întrebare: trăim într-o societate violentă? Dacă urmărim 
mass-media, răspunsul este clar a%rmativ, adică, se constată următorul 
lucru: dacă parcurgi succesiv toate canalele de televizor, nu doar la ore de 
noapte, ci și la ore de zi, constaţi două lucruri: violenţa face rating, cearta 
face rating. Violenţa e de mai multe feluri. Când spun violenţă, înţeleg 
atât violenţă verbală, cât și violenţă %zică și de orice altă natură ar putea să 
%e. Vă amintesc un moment în care, imediat după ultimele alegeri, exista 
posibilitatea să avem un parlament monocolor, în care opoziţia, practic, 
să nu mai existe, și primii care au intrat în panică au fost victorioșii, 
pentru că și-au dat seama că, în momentul în care în noul parlament 
nu vei mai avea cu cine să te cerţi, dintr-o dată, ești din nou în marea 
adunare naţională de dinainte de ’89 și e totul pierdut. Și au depus un 
efort special ca o serie întreagă de personalităţi ale noii opoziţii să devină 
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„Starea 

predominantă 

sub care se petrece 

procesul educaţional 

este una mai degrabă 

de încordare, din 

o mie de motive, 

și atunci lucrurile 

explodează sub 

forma violenţei în 

diverse feluri.”

parlamentari, chiar dacă urma să intre în parlament pe ușa din spate. Erau 
simptome clare că trăim într-o societate care are nevoie ca de aer de violenţă 
de toate felurile. În locul acesta - se vede acum - ajungem pe diverse căi. De 
pildă, în primul rând, la nivel de educaţie școlară și de familie, violenţa vine 
din faptul că este supapa prin care explodează faptul că la noi bazăm educaţia, 
în primul rând, pe factorii de constrângere. Așa este și tradiţia, și practic lucrul 
acesta a intrat aproape în re"ex, ca și cuvântul de bază care trebuie să intre 
în mintea copilului. Este cuvântul datorie, dacă nu chiar obligaţie. Copilul 
trebuie să înveţe că este dator să facă o mulţime de lucruri. Despre drepturile 
pe care le are copilul, despre nevoile pe care le are un adolescent, despre asta 
nu prea se vorbește.

Evident, copilul și adolescentul nu a"ă despre nevoile și drepturile lui, 
decât mult după ce a părăsit vârsta copilăriei și a adolescenţei. Sigur, nevoile 
fundamentale de supravieţuire, de protecţie, pe acestea le manifestă din re"ex. 
Sigur, se manifestă când îi este foame, când îi este frig, dar despre nevoile lui 
de altă natură decât cele strict materiale nu se vorbește. Eu vorbesc de scenariul 
standard. Sigur că există excepţii de la acest scenariu, dar scenariul standard 
acesta este: că trebuie să înveţe din datorie, chiar din obligaţie. Nu se prea 
pune problema ca el să descopere ceea ce cercetarea psihologică și biologică și 
de orice altă natură a descoperit de mult timp: că adevărata învăţare nu este 
decât aceea care se face de plăcere și în stare de relaxare. Or, exact lucrul ăsta nu 
prea se întâmplă. Starea predominantă sub care se petrece procesul educaţional 
este una mai degrabă de încordare, din o mie de motive, și atunci lucrurile 
explodează sub forma violenţei în diverse feluri. În viaţa de familie este la fel. 

Eu am făcut o anchetă la Liceul ,,Spiru Haret” din București pe care am 
publicat-o în urmă cu doi ani, din care rezulta clar că mulţi elevi se considerau 
frustraţi pentru că nu sunt înţeleși nici de părinţii lor, nici de profesorii lor. Și 
atunci își dezvoltă un jargon propriu. Deci vedeţi, acesta este unul din canalele 
prin care vine violenţa. Poate să $e nu dintr-o dată violenţă $zică, poate să $e 
violenţă verbală. I se vorbește copilului pe un ton răstit, lucru care se întâmplă, 
din păcate, destul de frecvent când e vorba de relaţia de la adulţi la copil. Tonul 
răstit prefaţează și pregătește violenţa $zică. Când vorbim de violenţa $zică nu 
e doar aceea din $lmele care se dau pe mai toate canalele de televiziune și unele 
canale le dau 24 de ore. E vorba și de atmosfera generală de violenţă verbală și 
de ceartă care domină viaţa publică. 

La noi, televiziunea este ocupată, în primul rând, de politicieni; cei care sunt 
aduși în scenă sunt, în primul rând, politicienii, gazetarii, așa-zișii specialiști 
în comentariul politic. Și cum discută ei? Dacă vă amintiţi cum se discuta 
în vara trecută și cum se discută înaintea tuturor campaniilor de alegeri. Și 
în campaniile de alegeri, dar și, în general, în domeniul politic se discută nu 
în termeni de polemică intelectuală, nu în relaţii de dialog intelectual cu un 
adversar de idei, de concepţii, de strategie, ci se discută în termeni de război, 
în termeni de dușmani, în termeni de moarte, de distrugere. Acesta este 
vocabularul folosit la noi când e vorba de viaţa politică. Or, la aceste lucruri 
asistă toată lumea și tonul este cel care se reţine. Este un ton de ceartă, la 
limita violenţei $zice, adică modul în care se discută este cel care reclamă pasul 
imediat următor: să îi dai celuilalt în cap, să îl lovești, să îl distrugi. Asta este 
mentalitatea promovată în primul rând de mass-media. 

Dacă cineva rostește cea mai mică apreciere negativă la adresa altcuiva, 
imediat asta e preluată sub forma „cutare l-a atacat pe cutare”. Asta este 
atmosfera publică în care se desfășoară viaţa socială. Și uitaţi-vă și la copii! 
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„Noi trăim într-o 

societate globală, 

dar continuăm în 

mare măsură să 

facem educaţie în 

termenii în care 

făceam educaţie 

acum o sută de 

ani.”

Când îl întrebi pe un copil: „de ce i-ai dat în cap ăluia cu un baston?”, „Am 
avut cu el o neînţelegere.” El nu știe de altă rezolvare. Nu știu dacă vă amintiţi, 
a fost o scenă în urmă cu vreo câteva luni în care un grup de copii se amuzau 
dând în cap cu un baston unui om bătrân. Și lucrul acesta se petrecea într-o 
piaţă publică. Era multă lume în jur și știţi care era reacţia lumii care asista? 
Se amuza. Scena aceasta spune totul despre societatea în care trăim. Acuma, 
dacă e să mergem să analizăm mai profund: de unde vin toate astea? Vedeţi, 
ajungem imediat la absenţa totală a educaţiei pentru societatea globală. Noi 
trăim într-o societate globală, dar continuăm, în mare măsură, să facem 
educaţie în termenii în care făceam educaţie acum o sută de ani. Cu accent 
principal pe respectarea tradiţiilor. 

Observaţi cu ce este ocupată mass-media în preajma sărbătorilor? Mereu 
se dau la televizor tradiţii și totodată și superstiţii. Unde e graniţa între ele, 
nimeni nu înţelege. Toate merg de-a valma. Am rămas la reprezentarea ideii 
de identitate - personală, naţională - cu aceea de acum o sută de ani. Nu ne 
dăm seama că ea s-a schimbat fundamental. Încercaţi să daţi elevilor ca temă 
următoarea întrebare: „Cum explicaţi că România trimite armată în Irak, în 
Afganistan, în Kosovo?” Să vedem cum se descurcă, să vedem ce năzbâtii vor 
scrie. Pentru că nu se face niciun fel de educaţie în această privinţă.

Aici intră și totala lipsa de educaţie a frecventării sănătoase a internetului. 
Este esenţial de-a pregăti noile generaţii să trăiască cum trebuie în societatea 
globală în care identitatea personală, naţională nu mai este aceea de acum o 
sută de ani. Nu mai este una con"scată de tradiţiile noastre. Nu era con"scată 
nici atunci. Care erau punctele principale în programul lui Titu Maiorescu 
de la 1863? Era un echilibru între tradiţie și înnoire; un echilibru între local 
și universal. Intuit încă și atunci, echilibrul acesta nu era realizat. De atunci 
lucrurile astea au devenit esenţiale în societatea globală în care trăim. Și aici 
intră convieţuirea organică, normală cu internetul. În loc de toate astea, 
vedem că, la 20 de ani de la apariţie, frecventarea internetului e lăsată la voia 
întâmplării, că nu s-a înţeles, nici până azi, că este necesară problema educaţiei 
digitale, cum se formulează acum, și a manualelor digitale pe care le cere acuma 
ministrul educaţiei. 

Problema aceasta era esenţială de cel puţin zece ani, pentru că odată cu 
apariţia internetului toate aceste lucruri digitale nu mai sunt doar de resortul 
profesorului de informatică. Orice educator, orice ar preda el   geogra"e, 
literatură, matematică  , trebuie să știe să echilibreze, să alterneze sursele 
tradiţionale cu cele de pe internet în modul în care face educaţie în specialitatea 
sa. Suntem departe de așa ceva. 

„Vai de mine, odată cu integrarea europeană, nu ne pierdem identitatea 
noastră naţională?” Este  întrebarea care revine și la mulţi intelectuali foarte 
respectabili, întrebare care, într-o societate sănătoasă, nu avea cum să-și 
mai aibă locul. Pentru că identitatea înseamnă azi un echilibru sănătos, o 
interacţiune organică între modul în care preluăm tradiţiile și modul în care 
ne conectăm la lume, la Europa, și nu doar la Europa. Și iată că nu se prea 
întâmplă lucrul acesta. Mereu e o tensiune aici, o tensiune care revine din 
această lipsă de educaţie pentru societatea globală, lipsă de educaţie pentru 
a înţelege că diferenţa nu înseamnă neapărat adversitate. La animale așa se 
întâmplă; ceea ce e diferit de ele, în mod spontan e interpretat ca adversitate. 
Dar la oameni n-ar trebui să se întâmple așa. Dacă un copil vede un copil cu 
piele de altă culoare se sperie. Se sperie și dacă vede ceva diferit de el. 

Eu merg în "ecare an și voi merge și săptămâna viitoare la Focșani la acele 
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concursuri de scris poezie la care se dau să se traducă în românește și să se 
interpreteze poezii scrise în limbi străine. Majoritatea copiilor din primele 
clase de gimnaziu cunosc limba engleză. Dar la ce bun că o cunosc, dacă nu 
sunt învăţaţi să o folosească cum trebuie? Adică învăţarea limbii engleze să �e 
organic conectată cu frecventarea sănătoasă a internetului, cu posibilitatea de 
a � în posesiunea acelor surse în limba engleză de pe internet, care îi deschid 
extraordinar orizontul cultural. 

De unde vine deci această stare de frustrare, care duce la violenţa de toate 
felurile? Eu aș spune că vine din faptul că educaţia, în cele mai multe cazuri, nu 
e în stare să dea tânărului un orizont de viaţă, adică ceva care să-i dea o motivaţie 
profundă a existenţei. În general, orizontul de viaţă al celor mai mulţi elevi este 
în felul următor: învăţ pentru că mi se cere, mă presează părinţii, mă presează 
de la școală. Învăţ că mă așteaptă cutare examen la care știu că mă vor întreba 
de cutare materie, trebuie să mă pregătesc pentru o profesie, o facultate, adică 
totul merge în ordinea utilitarului și a motivării, aș spune aproape meschină. 

Sigur că avem excepţii, foarte rar întâlnești cazuri în care să constaţi că 
elevul reușește să-și menţină o motivaţie principală a efortului său de învăţare: 
plăcere, interes. „Învăţ pentru că sunt curios, pentru că îmi place, pentru că 
mă pasionează.” Cât de departe suntem de această situaţie! De unde începem, 
de unde se rupe veriga? 

Mie mi se pare că una din explicaţiile esenţiale se a�ă la comportamentul 
copilului foarte mic. Copilul, hai să spunem că de trei ani. Observaţi cum se 
joacă copilul de trei ani! La copilul de trei ani, joaca e cu totul altceva decât 
la copilul - să spunem - de zece ani. Copilul de zece ani deja a învăţat jocul 
așa cum îl știe toată lumea, jocul bazat pe reguli, pe reguli prestabilite: jocul 
se bazează pe reguli, eu le respect, adversarul meu le respectă și el. Dar jocul 
copilului de trei ani sau de doi ani e cu totul altul. Este deci copilul care abia 
a învăţat să se ţină pe picioare și să se miște. El este într-o continuă stare de 
curiozitate. Caută prin toate mijloacele sensibilităţii să vadă ce e în jurul lui. 
Pipăie, se uită, ascultă, vrea să înţeleagă ce se întâmplă în jurul lui. Este într-o 
stare permanentă de mirare și de curiozitate. Face lucrul acesta într-o continuă 
stare de deplină libertate. Se mișcă într-o direcţie, schimbă brusc direcţia, cade, 
se ridică. Deci greșește. Eșuează, o ia de la capăt. Ei bine, acesta este jocul cel 
mare pe care noi îl reluăm, noi cei care ne salvăm de rutină... Preluăm ștafeta 
de la acest copil de trei ani. 

În școala obișnuită greșeala este făcută. Ea trebuie pedepsită în funcţie de 
gravitate. La copilul de trei ani și la adultul care îi preia ștafeta, greșeala are cu 
totul alt statut. Greșeala nu numai că e permisă, e inevitabilă, este acceptată 
și chiar repetată. Eșecul, și el e repetat și acceptat. Deci dreptul la greșeală și 
dreptul la eșec sunt preţul inevitabil pe care trebuie să îl plătim pentru ca să 
avem libertatea și dreptul de a gândi cu capul nostru. Deci dreptul de a gândi, 
nu doar preluând inteligenţa altora, cum se întâmplă în activităţile de rutină 
și cum se întâmplă în procesul standard de învăţare. Procesul de învăţare pe 
care noi îl controlăm la examene, inclusiv la bacalaureat, este un proces de 
preluare a unor informaţii, date, procedee, algoritmi și de folosire a lor în 
situaţii standard. Asta este ceea ce numim învăţare și care se apreciază tot pe 
baza algoritmilor. Or, adevărata învăţare e aceea în care cuvintele cheie sunt: 
libertate, dreptul de a eșua, dreptul de a greși. 

Observaţi un lucru care diferenţiază esenţial jocul copilului de trei ani de 
cel al copilului de zece ani. Jocul de șah sau de tenis, pe de-o parte, și jocul de 
creaţie, pe de altă parte. În timp ce primul joc se desfășoară pe bază de reguli 
prestabilite, jocul al doilea nu se joacă pe bază de reguli prestabilite. Eventual 

„Deci dreptul la 

greșeală și dreptul 

la eșec sunt preţul 

inevitabil pe care 

trebuie să îl plătim 

pentru ca să avem 

libertatea și dreptul 

de a gândi cu capul 

nostru.”
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se bazează pe reguli care se stabilesc chiar în timpul jocului sau pe niciun fel de 
reguli. Lucrul acesta nu mai este foarte clar. 

Ei, aici este problema, pentru că noi, ratând preluarea ștafetei de la 
copilul foarte mic, intrăm într-un scenariu de învăţare super�cială, dar ușor 
controlabilă pe bază de baremuri din cele mai caraghioase și numim învăţare 
ceea ce este, de fapt, o pseudoînvăţare; numim cunoaștere ceea ce este de fapt 
o pseudocunoaștere, pentru că adevărata cunoaștere nu este aceea pe care 
o vedem la concursurile de la antene sau la „cine știe câștigă”, cum era pe 
vremuri. E și asta o cunoaștere, dacă vreţi. Cine a descoperit America? Între ce 
ani a domnit cutare și cutare domnitor? Unde s-a născut Eminescu? Sigur că e 
și asta o cunoaștere. Nu spun că nu e, și e utilă. Dar nu e asta cunoașterea care 
să-ţi dea acea satisfacţie su�etească, care să motiveze o existenţă umană, care să 
dea unei �inţe umane o plăcere pentru a înţelege pentru ce trăiește.

Îmi aduc aminte, eram la gala excelenţei în educaţie în judeţul Neamţ, 
acum un an. Era un am�teatru imens, erau vreo două sute de oameni acolo. 
Și le-am spus: „domnule, la gala excelenţei vor � declaraţi excelenţi vreo zece, 
ceilalţi au venit ca să-i aplaude. Nu. Până la urmă, aproape toţi cei din sală au 
primit diplome de excelenţă. De ce? Pentru că întâi s-au acordat diplome de 
excelenţă unor câștigători la nu știu ce olimpiadă, pe urmă unor câștigători 
la alte concursuri, pe urmă profesorilor care i-au antrenat pe aceștia, pe urmă 
profesorilor care tocmai s-au pensionat, pe urmă profesorilor care se apropiau 
de vârsta pensionării. Până la urmă, trei sferturi din sală a primit diplome de 
excelenţă. Deci, în felul acesta, toate acele cuvinte mari pe care le-am spus la 
început se transformau în opusul lor. 

Am creat instituţia mentoratului care e și la minister. Păi, dumneavoastră 
vă daţi seama?

Mentorat? Mentor! Te trimite imediat la cuvintele lui Socrate și Platon. 
Mentor, cine are un mentor? Un mare savant este întrebat cine i-a fost mentor. 
Cui, la rândul său, a devenit el mentor? Dar acum orice îndrumător de 
practică pedagogică a primit numele de mentor. Nu e asta o batjocură la adresa 
instituţiei mentoratului? 

Creativitatea este un stadiu suprem al unei operaţii pe care noi nu o 
atingem. Unde eșuăm? Eșuăm în faptul că în modul în care se desfășoară 
scenariul școlii, în modul în care 
sunt scrise valorile, în cel mai 
bun caz îi pregătim pe elevi să 
aibă un comportament adecvat 
la situaţii standard. Adică în 
situaţii de tipurile deja existente. 
Dar nu prea îi pregătim pentru 
a se descurca în situaţii inedite: 
situaţii care nu mai seamănă, 
sunt de altă natură. Ei, sunt 
situaţii în care a încerca să îţi 
aduci aminte nu îţi mai folosește 
aproape la nimic. Ce mi s-a 
dat mie la bacalaureatul din 
toamna lui 1944, la proba orală 
de franceză? Mi s-a dat să mă 
gândesc într-o jumătate de oră 
pentru a răspunde la întrebarea 

„Unde eșuăm? 

Eșuăm în faptul că 

în modul în care se 

desfășoară scenariul 

școlii, în modul 

în care sunt scrise 

valorile, în cel mai 

bun caz îi pregătim 

pe elevi să aibă 

un comportament 

adecvat la situaţii 

standard.”
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următoare: „Ce argumente pro sau contra aveţi la ideea ca Baudelaire era un 
poet parnasian? Or, noi am părăsit acest scenariu. Astăzi, dacă propui chestii de 
genul ăsta la un examen, te declară imediat că ai dat chestiuni care nu erau în 
programă. Deci de unde vine eșecul? Ceea ce dobândește, în mod standard, un 
elev în școală nu e încă cultură. Pentru că este, în general, rupt de conexiunile 
culturale, istorice cu alte discipline, pe care le-ar transforma într-o altă cultură. 
În diverse scrieri am dat nenumărate exemple de acest fel. 

Deci accentul acesta exagerat de competitivitate spune mereu „viaţa e o 
competiţie”, toate concursurile exploatând la maxim latura competitivă care a 
fost preluată pentru că s-a observat că adolescentul iubește sportul și competiţia. 
Dar am dus această latura competitivă dincolo de limitele ei normale, în așa fel 
încât olimpiadele și concursurile, în multe cazuri, au devenit antieducaţionale. 
Pentru că s-a întâmplat următorul fenomen: în loc să se înţeleagă că deosebirea 
e esenţială între competiţia a doi jucători de tenis și competiţia în care se a�a 
cineva la olimpiada de literatură. La tenis cel care câștigă o face în dauna celui 
care pierde, nu pot câștiga amândoi. În timp ce la învăţare, �e ea învăţare de 
literatură, de matematică, de orice ar �, nu se mai întâmplă lucrul acesta. Acela 
care câstigă la olimpiada de matematică, de chimie sau de literatură să nu o 
facă în dauna altui elev. Așa e natural, pot să câștige toţi, dar noi am forţat 
lucrurile de dragul ierarhiei și am tras, în mod arti�cial, olimpiadele școlare 
spre acele olimpiade sportive, în care câștigul unuia e în dauna celuilalt. Or, 
asta strică complet jocul intelectual; aici e marea plăcere în învăţare, în cultură, 
nu câștigăm în dauna cuiva. Nu ne luptăm decât cu noi înșine. Nu s-a înţeles 
lucrul acesta pentru că, vedeţi, de aici vine paradoxul următor: cum merge 
școala? Pe de-o parte, în orice școală te duci vezi panouri care prezintă tot felul 
de vedete: câștigători la tot felul de concursuri, gale de excelenţă etc.  Și spui 
ftumos, domnule, uite! Coexistă aceste lucruri cu sărăcia în care ne a�ăm, 
pentru că adevărul acesta este. În ultimă instanţă, de ce nu ieșim din sărăcie? 
Pentru că clasa profesională pe care o livrăm societăţii este o clasa profesională 
de-o cali�care medie inferioară. Vedem întotdeauna, cu excepţiile de rigoare. Și 
de ce e calitatea slabă? Din cauza eșecului educaţional. 

Vedeţi că noi, lucrând pe manualele proaste, pe programe școlare învechite, 
predăm o știinţă prăfuită. Uneori nu ajungem cu ea nici în secolul al XIX-lea. 
De pildă, deși geometria neeuclidiană s-a creat în secolul XIX, nici azi elevul 
nu învaţă la școală ce e cu aceste geometrii neeuclidiene. Și atunci, evident, 
chiar dacă un elev obţine note mari pe o masă de scenariu greșit, el poate, cu 
o diplomă foarte bună în mână, să �e, de fapt, nepregătit. Nepregătit pentru 
societatea în care va intra. Și aici este explicaţia acestui paradox că, pe de-o 
parte, suntem formidabili, mereu ne lăudăm cu tot felul de lucruri, dar, pe de 
altă parte, eșuăm.

Deci nu putem ieși din sărăcie din cauza eșecului educaţional; din cauza 
eșecului educaţional nu avem o clasă profesională performantă. Și așteptarea 
aceasta ca problemele să �e rezolvate de cei de sus este o așteptare greșită, pentru 
că marile probleme ale educaţiei nu-și pot avea soluţia nici la partidele politice, 
nici la guvern, nici la parlament. Sigur că ele pot să depindă de anumite măsuri, 
dar actori principali aici, suntem noi, cei de jos. Adică oamenii școlii, oamenii 
care se știu implica, și, vedeţi, că aici nu mai există persoana a III-a, nu mai 
poţi să spui ei. Toţi suntem implicaţi. Educaţia se face și pe stradă, se face 
și în sala de teatru, se face în familie. Iată alt mare eșec, faptul că cele mai 
multe familii eșuează în a acoperi faimosul slogan al celor șapte ani de acasă. 
S-au făcut anchete cu părinţii. Să vedeţi ce mentalitate bolnavă domnește în 
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rândul unei mari părţi a părinţilor. „Ce visaţi? Ce vreţi să se întâmple cu copiii 
dumneavoastră?” Răspunsul aproape standard: „Vreau să le asigur copiilor mei 
o viaţă fără de griji”. Răspuns mortal!

Era la Prima TV din Spania un �lm dat chiar în ziua de Paște în ideea că 
e un �lm foarte educativ și în care vedeam mereu ideea că părinţii trebuie 
să-i educe pe copii în legea că un copil nu vorbește unui adult decât atunci 
când este întrebat. Vă daţi seama că asta e mentalitatea în care noi trăim în 
mare măsură. Să știţi că am văzut școli în care era a�șat chiar pe pereţi: „un 
copil cuminte nu vorbește neîntrebat”. Întrebarea, dacă nu e sub interdicţie, 
în niciun caz nu este încurajată, iar întrebarea repetată riscă să �e cali�cată de 
obrăznicie. Un alt act de indisciplină! Astea sunt sursele frustrărilor. Copilul 
odată intrat la școală pierde libertatea de a întreba. Și chiar în familie sunt 
clasice poveștile în care părintele, la a treia întrebare, se enervează. În �lmul 
de  care vă vorbeam, copilul îi spune părintelui: „Dar vreau să te întreb ceva”, 
„Decât să mă întrebi ceva, mai bine du-te la culcare”. „Dar vreau să te întreb 
ceva.” „Bine, doar o întrebare, nu mai mult, și te duci apoi”. Copilul îi pune 
întrebarea: „Spune-mi, te rog, de ce dacă sclavii, cum spuneţi voi, sunt oameni 
cumsecade, de ce guvernul îi pedepsește?”

Deci asta este mentalitatea. Mentalitatea dominantă și azi în școală. 
Întrebarea deranjează pentru că profesorul vine la școală cu un scenariu. El vine 
pregătit de acasă cu acoperirea unui anumit punctaj. Pentru el asta e un lucru 
esenţial. Nu o să răspundă la curiozitatea copilului, el s-a gândit încotro să 
stimuleze întrebările. Când îi întrebi pe copii, cum am întrebat eu la inspecţiile 
de grad: „Uite, profesorul a folosit cutare cuvânt, eu mă tem că voi nu l-aţi 
înţeles. Ia să văd dacă îl cunoașteţi.” Se vedea clar că nu îl cunoșteau. „De ce 
n-aţi întrebat?” „Păi, ca să nu deranjăm lecţia.” Sau alţii spun: „N-am întrebat 
că mi-a fost frică că vor râde copiii de mine.”

Deci, vedeţi, aici sunt rădăcinile eșecului educaţional. Și noi nu prea 
discutăm despre asta. Avem alte teme. Nu spun că temele pe care le discutăm 
nu prezintă un anumit interes, dar mă tem că ratăm chestiunile esenţiale. Și mă 
întorc la chestiunea esenţială. Aceasta este în ordinea omenescului. Adică, în 
ordinea de-a educa în respectul de cuviinţă umană. În a crește în ideea că �inţa 
umană este forma supremă a existenţei. Și că nici măcar nu trebuie să-i treacă 
prin cap posibilitatea unui act de violenţă. 

Mulţumim academicianului Solomon Marcus pentru că și-a dat acordul 
pentru publicarea conferinţei în revista noastră.

 A consemnat Luminiţa Medeșan

„Întrebarea, dacă 

nu e sub interdicţie, 

în niciun caz nu 

este încurajată, iar 

întrebarea repetată 

riscă să %e cali%cată 

de obrăznicie.”


