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n contextul social actual, în care valorile se
relativizeazã ºi îºi ambiguizeazã prezenþa, iar
ierarhia valoricã este inversatã faþã de cea
fireascã, ne apare ca imperioasã nevoia trasãrii unor
linii de demarcaþie care sã punã ordine ºi sã propunã o
justã ierarhizare valoricã elevilor noºtri.
În acelaºi timp, specificul lumii contemporane
este tocmai transgresarea teritoriilor, a graniþelor care
separã diversele domenii, tendinþa de relativizare a
frontierelor. Aspiraþia secretã a omului modern, trãitor
într-o lume a incoerenþelor, este reconstituirea unei
imagini coerente a lumii, în stare sã atribuie un sens ºi
sã dea o semnificaþie existenþei individuale ºi colective. De altfel, participanþii la Primul Congres
Mondial al Transdisciplinaritãþii (Convento da
Arrabida, 2-7 noiembrie 1994) au avertizat prin Carta
Transdisciplinaritãþii asupra pericolului contemporan
al complexitãþii lumii noastre, care ar putea atrage
dupã sine autodistrugerea materialã ºi spiritualã a
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speciei noastre: „(...) ruptura contemporanã dintre o
cunoaºtere din ce în ce mai bogatã ºi o fiinþã interioarã
din ce în ce mai sãracã [ar putea] duce la apariþia unui
nou obscurantism, ale cãrui consecinþe pe plan individual ºi social sunt incalculabile”.
Abordarea inter-/ trans-/ pluridisciplinarã a simpozionului desfãºurat la Iaºi face o pledoarie pentru o
viziune integratoare asupra lumii, pentru o nouã viziune asupra Naturii ºi a Realitãþii, pentru o fiinþã
umanã transnaþionalã. Mai mult decît atît, în contextul
didactic contemporan acest tip specific de abordare a
cunoaºterii devine o necesitate, dacã ºcoala doreºte sã
producã oameni educaþi, adaptaþi realitãþii timpului. În
contextul mutaþiilor contemporane, transdisciplinaritatea propune un nou tip de educaþie, care sã ia în considerare toate dimensiunile fiinþei umane. Considerãm
cã în primul rînd profesorul trebuie sã conºtientizeze
ºi sã se integreze acestui deziderat al momentului,
alternativa fiind anacronismul.
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Etica transdisciplinarã porneºte de la premisa
cunoaºterii împãrtãºite, fondatã pe respectul absolut al
diversitãþilor colective ºi individuale, pe rigoarea
ºtiinþificã a argumentaþiei, pe atitudinea transreligioasã, pe recunoaºterea dreptului de a susþine idei ºi
adevãruri contrare acelora pe care le împãrtãºim noi.
Date fiind derivele contemporane, credem cã este
de datoria ºi demnitatea unei instituþii de culturã ºi
tradiþie cum este Colegiul Naþional din Iaºi sã se
implice în cãutarea de soluþii concret didactice ºi
ideatice pentru surmontarea acestor momente din istoria devenirii noastre. Spiritul toleranþei, al deschiderii
ºi rigorii ºtiinþifice – cerinþe absolute ale studiului
transdisciplinar – au constituit în toþi cei 186 de ani de
existenþã aspecte definitorii la Colegiul Naþional.
Titlul proiectului – „Literatura ºi celelalte arte” –
porneºte de la realitatea cã literatura este în sine transdisciplinarã, înglobînd umanul într-o mãsurã mai mare decît
toate celelalte discipline. Cercetarea modernã a literaturii
se face din perspectiva teoriilor imaginarului ºi a istoriei
mentalitãþilor. În fine, literatura ia în considerare toate
dimensiunile fiinþei umane, fiind cel mai coerent ºi
convingãtor port-parole despre unitatea lumii.
Aflat la a VI-a ediþie, simpozionul este o activitate
complexã ce include comunicãri ºtiinþifice pentru profesori ºi elevi, conferinþe ale specialiºtilor în domeniul
literaturii, artelor, filosofiei, religiei, didacticii, manifestãri sincretice ale literaturii, în relaþie cu artele plastice, cu muzica, teatrul, experienþe didactice sincretice
ºi interdisciplinare, soft educaþional, filme-scurt metraje, expoziþii pe teme ºi categorii estetice, ateliere de

creaþie, maraton teatral, competiþii de debate, concurs
de reviste ºcolare ºi de creaþii originale, concerte ºi
reprezentãri teatrale de excepþie. În acest an, prezenþa a
douã delegaþii din Republica Moldova (una din
Chiºinãu, cealaltã din Mãgdãceºti) a conferit activitãþii
nota de echilibru ºi de sensibilitate care a bucurat organizatorii ºi participanþii. Actorii trupei de teatru Telli
din Chiºinãu, elevii ºi profesorii din Republica
Moldova au lãsat o puternicã impresie la Iaºi.
Participanþii din România au fost numeroºi, fiind
prezenþi cu lucrãri elevi ºi profesori din Bucureºti,
Bistriþa, Galaþi, Bacãu, Constanþa, Tîrgoviºte, Iaºi. Sau acordat patru Mari premii, mai multe premii I, II, III
– pe fiecare secþiune a simpozionului, numeroase
menþiuni ºi premii speciale. Premiul „Meritul cultural
pentru cultivarea ºi stimularea valorilor autentice în
rîndul tinerilor, pentru disponibilitatea constantã de a
sprijini demersurile educative ale elevilor din
Republica Moldova” i-a fost înmînat doamnei Areta
Moºu, preºedinta Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail
Kogãlniceanu” din Iaºi.
Organizatorul, Colegiul Naþional din Iaºi, sperã
într-o colaborare tot mai consistentã ºi într-o diversificare a reþelei de parteneriate, care sã întãreascã simpozionul, impunîndu-l în peisajul manifestãrilor de
acest fel, din spaþiul românesc ºi chiar european.
Încheiem pledoaria noastrã pentru „Literaturã ºi
celelalte arte” prin a reafirma miza umanistã a proiectului: reintegrarea formelor ºtiinþifice disparate, cu
scopul atribuirii unui sens ºi unei semnificaþii în stare
sã readucã valorile în matca lor fireascã.
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