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În paginile uneia dintre primele c ărŃi de didactic ă a maternei, datat ă 1898, Ioan Paul 
(profesor şi autor de manuale), pleda pentru studierea exclusi vă a crea Ńiilor literare, 
singurele texte capabile s ă ofere modele de limb ă pură şi să formeze sentiment estetic:  

 
“Sentimentul estetic este cel din urm ă din toate sentimentele înalte care se dezvolt ă în 

şcolar. Tocmai din cauza complexit ăŃii şi fine Ńii sale extreme cere mult timp şi educa Ńie 
intensiv ă pentru a se desvolta; mai mult decât toate e expus  părăginirei, degener ării şi 
perversiunei. Sentimentul estetic în schimb e cel m ai altruist şi el îl mângâie de toate nevoile, îl 
înal Ńă peste miseriile realit ăŃii, îi înmoae inima şi îi d ă cele mai curate desf ătări. O inim ă în care 
s-a încuibat o dat ă sentimentul estetic devine mai sim Ńitoare şi pentru celelalte sentimente 
înalte, pentru cel moral, religios, al adev ărului etc., e stratul cald în care încol Ńesc şi cresc toate 
sentimentele bune, el îmbog ăŃesce şi împodobesce caracterul omenesc. Nici un studiu di n 
şcoala secundar ă în afar ă de cetire nu Ńintesce a cultiva sentimentul estetic în toate dire cŃiile 
[…]. Cartea de citire are acest rol în şcoal ă şi pentru aceea întreg cuprinsul ei trebuie s ă aibă 
form ă estetic ă literar ă. Acesta este motivul pentru care în c ărŃile de cetire nu se admit materii 
sciin Ńifice, cari nu se adreseaz ă decât inteligen Ńei; toate scrierile trebuie s ă aibă un cuprins 
sentimental, s ă înfăŃişeze vreun sentiment nobil îmbr ăcat într-o form ă sugestiv ă, estetic ă. 
Singura form ă de a strecura în sufletul copiilor un sentiment no bil e sugestiunea prin pilda vie a 
dascălului sau prin forma estetic ă literar ă; resonamentele, predica, esplica Ńiile, sfatul, porunca 
etc. sunt neputincioase de şi oamenii se folosesc atât de mult de ele în educa Ńia copiilor. 

Cunoscin Ńe sciin Ńifice primesc şcolarii destule, chiar prea multe din toate celelal te studii. 
E o boal ă a secolului cultivarea dispropor Ńionat ă a inteligen Ńei pe socoteala inimei… ” (Ioan 
Paul, Conduc ător la cartea de cetire pentru şcoalele secundare, Ia şi, Editura “Libr ăriei noué”, P. 
Iliescu şi D Grossu, 1898).    

 
Acesta este unul dintre polii reflec Ńiei, referitor la (ne)locul textului non-literar în  

ora de limb ă şi literatur ă român ă. Celălalt se contureaz ă în deceniul actual, când modelul 
comunicativ pare s ă fi schimbat radical paradigma disciplinei. De aici  şi unele voci care 
cer, pentru non-literar, drepturi şi, mai mult, privilegii în cetate.  

Este adev ărat c ă redimensionarea conceptelor de cultur ă şi comunicare, asociat ă 
cu imperativele actuale ale form ării, pretinde o nou ă cartografiere a disciplinei şi, deci, şi 
formularea unui nou statut pentru textul non-litera r şi pentru literatura de frontier ă. Şi 
este la fel de adev ărat c ă abordarea acestor categorii de texte impune un efo rt sporit de 
construc Ńie metodologic ă, încercare ce ar putea compune, la un moment dat, o didactic ă 
a non-literarului. 

În acelaşi timp, îns ă, consider c ă literatura şi “lectura literar ă” nu pot p ărăsi centrul 
didacticii maternei, c ă raportul dintre literar şi non-literar nu se poate contura decât în 
favoarea primului termen şi că, dincolo de pozi Ńia sa extrem ă şi impregnat ă de 
problemele epocii, pledoaria pentru literatur ă a lui Ioan Paul nu şi-a pierdut înc ă 
valabilitatea.  

Numărul de fa Ńă al revistei pune în dialog literarul şi non-literarul; inten Ńia este 
aceea de a desena mai precis aria unei problematici  pe care programele şi manualele o 
schi Ńează doar, şi a cărei abordare efectiv ă trece integral în seama profesorului. 
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