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[...] În fond, cred, avem multe lucruri 
în comun to i cei care, într-un fel sau al-
tul, suntem preocupa i de locul ocupat 
de educa ie în în elegerea lumii în care 
ne-a fost dat s  tr im. Nu avem o sarci-
n  deloc facil  pentru simplul motiv c  
nu exist  pentru oricare dintre noi, ori-
ce am , profesori sau elevi, o for  mai 
mare pentru a ne adapta la existen  de-
cât c r ile, înv area continu , memoria 
colectiv , valorile civiliza iei, deprinde-
rile sociale i normele culturale diverse. 
F r  ele am locui înc  în preistorie i 
n-am  prea departe de epoca de piatr , 
iar comportarea noastr  ar , trebuie s  
recunoa tem, una extrem de necioplit . 
Plec m de la trei idei, între ele înfr ite. 
Prima: între istoria gândirii etice univer-
sale i istoria literaturii exist  o leg tur  
puternic , imposibil de ocolit dac  vrem 
s  tim cum a evoluat condi ia uman . 
A doua: etica ne spune cum sunt ide-
alurile morale i cum sunt structurate 
valorile morale ale umanit ii ca întreg. 
Literatura, marea literatur , la ea ne 
vom referi cu prec dere, sesizeaz  va-
lori diverse i nu arareori adverse; nu-i 
sunt str ine, din contr , nici valorile 
magice, nici cele mitice, nici cele religi-
oase, nici cele morale sau juridice, nici 
cele politice; iar, oricum, ea se arm  în 
chip specic prin intermediul valorilor 
estetice. Ele o denesc, dar acum admi-
tem relativ u or c  �puritatea estetic � 
este un produs al analizei noastre, re-
ceptarea propriu-zis  a operei literare 
ind alc tuit  din �impurele� valori 
pe care le con ine textul literar. În acest 
context, ne intereseaz  s  a m ce va-
lori morale sunt aduse în prim-plan de 
literatur , care anume dintre ele sunt 
promovate cu statut de exemplaritate i 
care sunt dezavuate. Marile progrese de 
ordin moral au fost preg tite, tim atât 
de bine acum, de opere literare majore. 
Este o arhibanalitate s  constat m c  
noi tim cum ar ta moralitatea in Gre-
cia pre-clasic  datorit  epopeilor ho-
merice, Iliada i Odiseea, c  tim despre 
natura incon tient  a superegoului (a 
moralit ii deci) datorit  intui iei genia-
le a lui Sofocle, teoretizate apoi de Freud 
(numit , deloc întâmpl tor, �complexul 

lui Oedip�), c  tim cum era structurat  
scara de valori a cre tinismului medie-
val datorit  Divinei Comedii a lui Dante, 
c  tim care sunt tensiunile dintre da-
torie i pasiune, prima dat  de la stoicii 
Epictet, Seneca i Marc-Aurelian pen-
tru ca, apoi, prin Corneille i Racine s  
în elegem ce ne solicita Kant prin ideea 
sa de datorie necondi ionat . Vom re-
veni asupra acestor aspecte. In ne, a 
treia idee sun , simplicat, astfel: i eti-
ca i literatura implic , de i cu limbaje 
diferite, o realitate i un concept: cel de 
via . Ce este via a pentru ecare i pen-
tru to i, ce sens are ea, cum se constituie 
rostul în cuprinsul unei comunit i, ce 
conicte surmontabile sau insurmon-
tabile apar, cum tr iesc in ele umane 
dilemele morale în situa ii existen iale 
deschise sau închise? Într-un cuvânt, i 
teoriile etice i literatura au în comun 
un concept � cel de unitate a unei vie i 
de om. Etica i, în genere, marile doc-
trine morale ale umanit ii ajung obli-
gatoriu i explicit la acest concept, e 
c  este vorba de iudaism, socratism, de 
budism, de confucianism, de cre tinism 
sau de islamism. Toate stabilesc un tip 
moral ideal, toate îl v d într-un �om 
întreg�, într-o in  care are unitate de 
sens în propria sa via , unitate dat  de 
congruen a dintre gândire i fapte, din-

tre norme, principii, imperative i actele 
simple de via . Literatura, ajunge i ea, 
nu direct i nu imperativ la conceptul 
de unitate a unei vie i de om. La limit , 
diferen a dintre perspectiva etic  i cea 
literar  poate  surprins  în acest fel: 
unitatea unei vie i de om apare în cu-
prinsul teoriilor etice indisolubil legat  
de conceptul de unitate moral  a vie ii, 
în timp ce în nara iunea literar  nu apa-
re în chip obligatoriu ca unitatea unei 
vie i de om s  e una exemplar moral , 
întotdeauna i pretutindeni. [...]

1 Fragment  din conferin a sus inut  de Va-
sile Morar, profesor la Facultatea de Filozoe, 
Universitatea din Bucure ti la Simpozionul 
ANPRO, Literatura i valorile, 5-7 mai 2017, 
Cluj. În 2016, atunci când a fost lansat , tema 
conferin ei anuale a fost formulat  mai specic 
disciplinei: Valori formate/transmise prin 
studiul limbii i literaturii române. Dar între 
27 ianuarie i 13 februarie 2017 au fost supuse 
dezbaterii publice proiectele de programe pentru 
gimnaziu care urmeaz  s  intre în vigoare din 
toamna acestui an. O dat  aprobate, programele 
sunt valabile pentru 15-20 de ani de acum înco-
lo. Timpul foarte scurt (dou  s pt mâni, când, 
de exemplu, în Fran a acela i gen de dezbatere a 
durat mai mult de un an), momentul inadecvat 
(vacan a dintre semestre i protestele stradale 
fa  de emiterea de c tre guvern a Ordonan ei 13) 
au f cut ca dezbaterea public  s  e practic aproa-
pe inexistent . De altfel, s-a rezumat la invita ia 
complet rii unui chestionar, conceput de Institu-
tul de tiin e ale Educa iei, cu întreb ri comune 
pentru toate disciplinele. Lectura programelor 
în ansamblu i analiza proiectului de program  
pentru limba i literatura român  f cut  în ca-
drul asocia iei cu sesizarea caren elor la nivelul 
unei viziuni coerente, a nalit ilor i, mai ales, 
reducerea locului literaturii precum i abordarea 
inadecvat  a lecturii textului literar � urmat  de 
adoptarea unui punct de vedere ocial � ne-au de-
terminat s  reformul m tema, axând-o explicit pe 
func iile formative ale literaturii (române i str i-
ne). De aici, titlul: Literatura i valorile cu dou  
subteme: 1. Literatura ca valoare i 2. Valorile 
în literatur . Al turi de profesori din preuni-
versitar au participat profesori de la Facult ile 
de Litere din ar , critici i istorici literari, scrii-
tori, eticieni, lozo, autori ai actualei programe. 
Inten ia noastr   a fost s  ini iem o dezbatere au-
tentic , prin prisma valorilor pe care le con ine, 
asupra locului pe care ar trebui s -l aib  literatu-
ra în coal . O vom continua în num rul viitor al 
�Consilierului...�. Monica Onojescu


