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CUVÂNT ÎNAINTE

Având în vedere valenþele educative ale literaturii, am rea-
lizat aceastã culegere de texte literare ºi proiecte de lecþii, al
cãrei scop este inocularea în sufletul elevilor a sentimentului
de empatie, care va avea drept rezultat iremediabil conºtien-
tizarea noþiunii ºi nevoii de toleranþã universalã.

Într-o lume plinã de conflicte interetnice ºi religioase, un
tratat despre toleranþã nu poate începe decât cu un discurs
împotriva fanatismului, ale cãrui victime suntem cu toþii fãrã
sã ne dãm seama.

Multe dintre fragmentele literare prezentate în al doilea ca-
pitol urmãresc dezvoltarea empatiei, care nu se poate realiza
decât pornind de la a ne strãdui sã nu ne judecãm aproapele.

Capitolul al treilea are ca scop scãderea gradului de vulne-
rabilitate a copiilor în faþa aparenþelor înfãþiºate de lumea din
jur, deoarece, odatã cu toleranþa, trebuie formatã vigi lenþa.

În continuare, lucrarea prezintã alte aspecte, care stau în
calea toleranþei: orgoliul, rasismul, naþionalismul, fanatismul
religios, pentru a se încheia cu texte care blameazã rãzboiul.

Întreaga lucrare are o pronunþatã notã religioasã, aproape
fiecare proiect de lecþie începând cu un verset biblic interpre-
tat din punct de vedere literar ºi cinematografic. Textele pot
fi studiate atât la gimnaziu, cât ºi la liceu.

Pentru sora mea, Ana, 
puternic FAR care mi-a luminat drumul vieþii



Capitolul I

DESPRE FANATISM

AMOS OZ, Cum sã lecuieºti un fanatic, 
Ed. Humanitas, Bucureºti, 2007, 

Traducere: Dana Ligia Ilin

Esenþa fanatismului este dorinþa de a-i sili pe ceilalþi sã se
schimbe. Obiºnuita tendinþã de a-l face pe vecin mai bun, de
a schimba obiceiurile partenerului de viaþã, de a-þi manevra
copilul sau de a-þi aduce fratele pe calea cea bunã, în loc sã-i
laºi în legea lor. Fanaticul este o fãpturã care debordeazã de
generozitate. Fanaticul este un mare altruist. Adesea, fanati-
cul este mai interesat de tine decât de el însuºi. Vrea sã-þi sal-
veze sufletul, vrea sã te mântuiascã, vrea sã te scoatã din robia
pãcatelor, a greºelilor, a fumatului, a credinþei sau a lipsei de
credinþã; vrea sã-þi îmbunãtãþeascã alimentaþia sau sã te vin-
dece de nãravul bãuturii ori al votãrii cu cine nu trebuie. Fa-
naticului îi pasã foarte mult de tine; fie cã stã atârnat de gâtul
tãu, pentru cã te iubeºte la nebunie, fie îþi sare la beregatã, în
cazul în care se dovedeºte cã nu poþi fi mântuit. Oricum, din
punct de vedere topografic, atârnarea de gâtul tãu sau sãritul
la beregatã sunt aproape acelaºi gest. Într-un fel sau altul, fa-
naticul este mai interesat de tine decât de sine, pentru simplul
motiv cã sinele lui este foarte redus sau chiar inexistent.
Osama bin Laden ºi cei de teapa lui nu urau Occidentul, ºi cu
asta basta. Nu e aºa de simplu. Eu cred mai degrabã cã voiau
sã vã mântuiascã; sã vã elibereze – sã ne elibereze – de valo-
rile noastre hidoase, de materialism, de pluralism, de demo-
craþie, de libertatea cuvântului, de emanciparea femeilor...
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Toate acestea, susþin fundamentaliºtii islamici, sunt foarte,
foarte nocive pentru sãnãtatea dumneavoastrã. Þinta directã
a lui Osama bin Laden o fi fost ea reprezentatã de New York
sau de Madrid, dar scopul lui era sã-i transforme pe musul-
manii moderaþi, pragmatici, în credincioºi „adevãraþi“, în mu-
sulmani de felul lui. Dupã pãrerea lui bin Laden, Islamul a fost
minat de „valorile americane“ ºi, ca sã aperi Islamul, nu e des-
tul sã izbeºti Occidentul de sã-i sune apa-n cap, trebuie, în
cele din urmã, sã-l converteºti. Pacea va domni doar atunci
când lu mea va fi convertitã nu la islamism, ci la cea mai fun-
damentalistã ºi fioroasã, ºi rigidã formã de islamism. Asta o
sã vã facã mult bine. În esenþã, Osama bin Laden vã iubea; în
mintea lui, pe 11 septembrie s-a sãvârºit o faptã de iubire. A
fãcut-o pentru binele dumneavoastrã, voia sã vã schimbe, sã
vã mântuiascã. Foarte des, asta începe în familie. Fanatismul
începe acasã. Începe exact cu foarte rãspândita dorinþã fier-
binte de a face o rudã iubitã sã se schimbe, pentru binele ei.
Începe cu dorinþa fierbinte de a se sacrifica pentru un vecin
adorat; începe cu nevoia de a-i spune propriei odrasle: „Tre-
buie sã ajungi ca mine, nu ca maicã-ta!“ sau: „Trebuie sã
ajungi ca mine, nu ca taicã-tãu“, sau: „Te rog sã ajungi altfel
decât pãrinþii tãi!“. Sau, între soþi: „Trebuie sã te schimbi, sã
gândeºti ca mine, altfel cãsnicia noastrã se duce de râpã!“. De
foarte multe ori, începe cu nevoia de a trãi prin intermediul
altcuiva. De a renunþa la tot, ca sã te dedici înfloririi depline
a altcuiva sau bunãstãrii generaþiei urmãtoare. 

Sacrificiul de sine implicã, de cele mai multe ori, culpabi-
lizarea oribilã a beneficiarului ºi duce astfel la manipularea
sau chiar controlarea lui. Dacã ar trebui sã aleg între cele
douã mame tipice din celebrul banc evreiesc – mama care îi
zice copilului: „Te omor, dacã nu mãnânci tot din farfurie!“
sau cea care zice: „Mã omor, dacã nu mãnânci tot din farfu-
rie!“ – aº alege probabil rãul cel mai mic. Adicã, sã nu golesc



Capitolul II

DEZVOLTAREA EMPATIEI
DESPRE JUDECATA APROAPELUI

«Nu judecaþi, ca sã nu fiþi judecaþi. Cãci cu ce judecatã
judecaþi, veþi fi judecaþi; ºi cu ce mãsurã mãsuraþi, vi se va
mãsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tãu, ºi nu te uiþi
cu bãgare de seamã la bârna din ochiul tãu? Sau, cum poþi
spune fratelui tãu: «Lasã-mã sã scot paiul din ochiul tãu, ºi,
când colo, tu ai o bârnã într-al tãu?… Fãþarnicule, scoate
întâi bârna din ochiul tãu, ºi atunci vei vedea desluºit
sã scoþi paiul din ochiul fratelui tãu.» Matei 7 :1-2

«Unul singur este dãtãtorul ºi judecãtorul Legii: Acela care
are putere sã mântuiascã ºi sã piardã. Dar tu cine eºti de ju-
deci pe aproapele tãu?» Iacov 4 :12

«Aºadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te
poti dezvinovãþi; cãci prin faptul cã judeci pe altul, te osândeºti
singur; fiindcã tu, care judeci pe altul, faci aceleaºi lu-
cruri. ªtim, într-adevãr, cã judecata lui Dumnezeu împo-
triva celor ce sãvârºesc astfel de lucruri este potrivitã cu
adevãrul. ªi ce crezi tu, omule, care judeci pe cei ce sã -
vârºesc astfel de lucruri, ºi pe care le faci ºi tu, cã vei scãpa
de judecata lui Dumnezeu?» Romani 2 :1-3

COMENTARIU:
Se comenteazã întâi aceste versete biblice, punând accentul

pe sublinieri. De ce este atât de important sã nu ne judecãm
semenii? 

Deoarece: 
1. Fiecare dintre noi trebuie sã lupte pentru propria sa mân-

tuire, deci pentru propria sa curãþire sufleteascã înainte de a
da sfaturi altora.
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Asta-i tot. Poate cã cititorul mã va întreba:
– ªi a plecat de la bãrbatul ei?
– Da, a plecat… în odaia de alãturi.

VOLTAIRE, Nasul în Zadig, 
Editura de stat pentru literaturã ºi artã, 

Vol.II, Bucureºti, 1957

Într-o zi, Azora se întoarse de la plimbare foarte mânioasã.
– Ce ai tu, scumpa mea soþie, îi spuse Zadig, ºi ce te-a ne-

cãjit atât de mult?
– Vai, spuse ea, ai fi ca ºi mine dacã ai fi vãzut ce-am vãzut

eu. M-am dus s-o mângâi pe tânãra vãduvã Cosru, care acum
douã zile a clãdit un cavou soþului ei pe malul pârâului care
curge la marginea livezii. În durerea ei a fãgãduit zeilor cã va
ºedea lângã mormânt atâta vreme cât apa pârâului va curge
în apropiere.

– Iatã, spuse Zadig, o femeie vrednicã de toatã lauda, care
îºi iubea într-adevãr bãrbatul.

– O, spuse Azora, dacã ai ºti ce fãcea ea când m-am dus s-
o vãd!

– Ce fãcea?
– A pus sã întoarcã pârâul în altã parte.
Azora începu sã arunce împotriva tinerei vãduve mustrãri

atât de aspre ºi ocãri atât de grele, încât aceastã paradã de
virtute nu-i plãcu lui Zadig.

Zadig avea un prieten pe care îl chema Cador. Era unul
dintre tinerii pe care Azora îi socotea mai cinstiþi ºi mai meri-
tuoºi decât alþii. Zadig i se destãinui ºi îi câºtigã credinþa, atât
cât putu, printr-un dar de preþ. Azora, dupã ce petrecuse douã
zile la o prietenã, la þarã, se întoarse acasã a treia zi. Servitorii,
plângând, îi spuserã cã bãrbatul ei murise pe neaºteptate
noaptea trecutã, cã nimeni nu îndrãznise sã-i aducã aceastã
tristã veste ºi cã Zadig fusese înmormântat în cavoul familiei,



Capitolul III

DESPRE OM ªI APARENÞELE SALE

L.N. TOLSTOI, Sonata Kreutzer în „Sonata
Kreutzer ºi alte povestiri“, 

Ed. Rao, 2003

«Te miri cum frumuseþea ne dã iluzia deplinã a binelui.
Când o femeie frumoasã îndrugã prostii, o asculþi ºi nu-i ob-
servi prostia, ci tot ce spune þi se pare inteligent. Vorbeºte ºi
se poartã oribil, iar tu vezi în asta ceva drãgãlaº. Dacã însã
nici nu spune prostii, nici nu face lucruri urâte ºi mai e ºi
frumoasã, te convingi numaidecât cã e un miracol de deºtep -
tãciune ºi de moralitate. […]

Cãci numai noi, bãrbaþii, nu ºtim fiindcã nu vrem sã ºtim,
pe câtã vreme femeile ºtiu foarte bine cã cea mai sublimã, cea
mai poeticã dragoste, cum îi spunem noi, nu depinde de
însuºirile morale ale femeii, ci de apropierea fizicã ºi totodatã
de pieptãnãturã, de culoarea ºi croiala rochiei. Întrebaþi o fe-
meie cochetã ºi cu experienþã, care ºi-a propus sã cucereascã
un bãrbat, ce anume preferã sã riºte: sã fie învinuitã de min-
ciunã, cruzime ºi chiar dezmãþ în prezenþa aceluia pe care
vrea sã-l ademeneascã, ori sã aparã în faþa lui într-o rochie
urâtã ºi prost cusutã – ºi oricare dintre ele va da întotdeauna
precãdere primei propuneri. Ea ºtie cã noi, bãrbaþii, minþim
ori de câte ori vorbim despre simþãminte înalte, cãci în fond
nu ne trebuie decât trupul ºi de aceea îi vom ierta toate ti-
cãloºiile, dar nu-i vom ierta un costum urât, lipsit de gust ºi
eleganþã. Femeia cochetã este conºtientã de lucrul acesta, dar



Capitolul IV

DESPRE ORGOLIU

Orgoliul nemãsurat este un alt obstacol în calea toleranþei.
Orgoliul are mai multe cauze: inteligenþa, frumuseþea, bogãþia,
bunãtatea, generozitatea, 

Jean Jacques Rousseau afirma cã orgoliul este una din
manifestãrile diavolului pe Pãmânt. Ne putem pune întrebarea
fireascã: de ce este orgoliul atât de dãunãtor atât omului
stãpânit de el cât ºi celor din jurul sãu? Orgoliul este înainte
de orice un impediment în comunicarea interumanã. Mândrie,
trufie, îngâmfare, aroganþã, vanitate, amor propriu sunt sino-
nime, dar ºi faþete ale aceleiaºi trãsãturi de caracter care poate
genera în timp însingurare, dispreþ faþã de valori, alienare,
psihozã.

Din perspectivã religioasã, creºtinismul propovãduieºte sme-
renia opusã trufiei, deoarece omului stãpânit de orgoliu îi va
fi întotdeauna foarte greu sã-ºi recunoascã greºelile ºi mai ales
sã-ºi cearã iertare celor faþã de care a greºit într-un fel sau
altul. Renunþarea la orgoliu este deci un alt pas spre
desãvârºire. Doar omul smerit, care se leapãdã de sine, va
putea fi un creºtin adevãrat, capabil totdeauna sã ierte, sã
întoarcã obrazul, sã renunþe la gândul rãzbunãrii.
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ORGOLIUL 
1. sursã a unui gest rãu – pãcat
2. consecinþã a unei fapte bune - pãcat

Cã orgoliul este un pãcat atunci când este sursa unui gest
infam este foarte uºor de înþeles. Ce este mai greu de înþeles
este a doua variantã: legãtura dintre cuvintele pãcat ºi faptã
bunã. Dar profesorul le va cere elevilor sã priveascã schema
ºi îi va întreba ce stã în aceastã situaþie la originea unei fapte
bune? De ce a comis un pãcat când a fãcut o faptã bunã? Pen-
tru cã a acceptat sã fie lãudat. Deci la originea pãcatului este
orgoliul. Un elev va trebui sã reciteascã de pe tablã: Binele
nu trebuie fãcut pentru a ne câºtiga slava proprie, ci pentru
slava lui Dumnezeu.

FIXAREA CUNOªTINÞELOR, 
tema pentru acasã

Elevii va trebui sã citeascã acasã versetul biblic Luca 17: 7 – 10,
sã-l analizeze ºi sã-l comenteze.

În orele urmãtoare, se va vorbi despre:

IV.1.1. NORMALITATEA FACERII DE BINE

În altã ordine de idei, nu trebuie sã ne lãudãm cu faptele
bune, deoarece ele trebuie sã fie absolut normale într-o lume
care cautã cu disperare împãrãþia lui Dumnezeu.

Pentru a întãri aceastã idee elevii vor citi versetul urmãtor
care ilustreazã starea de normalitate a facerii de bine, a
respectãrii poruncilor ºi preceptelor hristice.

LUCA 17:7-10
«Cine dintre voi, dacã are un rob, care arã sau paºte oile,

îi va zice, când vine de la câmp: “Vino îndatã, ºi ºezi la masã?”
Nu-i va zice mai degrabã: «Gãteºte-mi sã mãnânc, încinge-

te, ºi slujeºte-mi pânã voi mânca ºi voi bea eu; dupã aceea vei
mânca ºi vei bea ºi tu? »
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Elevilor li se va evidenþia cã urmãrile unei fapte bune une-
ori pot fi ºi nefaste. Sã nu se aºtepte întotdeauna la mulþumiri
sau recunoºtinþã, cãci de cele mai multe ori îºi pot atrage ura
semenilor pe care i-au ajutat, iar ei trebuie sã îºi asume aceste
consecinþe. 

Ca încurajare, vor citi din Biblie Fericirile:
Matei, cap. 5, insistând pe versetul 11„Fericiþi veþi fi voi

când vã vor ocãrî ºi vã vor prigoni ºi vor zice tot cuvântul rãu
împotriva voastrã, minþind, din pricina Mea.“

IV.1.2. ORGOLIUL – DEFINIÞII FILOSOFICE

Apanajul proºtilor. (HERODOT, Istorii) 
Culmea ignoranþei. (FRIEDRICH DER GROSSE, Lettre à

Voltaire)
De ce este orgoliul apanajul proºtilor sau culmea

ignoranþei? Deoarece un om înþelept îºi va da seama întot-
deauna de distanþa ce îl separã de înþelepciunea ºi atotputer-
nicia divinã. Un om cu cât este mai erudit cu atât mai mult
va conºtientiza nimicnicia sa înaintea divinitãþii, prin urmare
nu va putea niciodatã sã fie orgolios.

Un ingredient folositor geniului (H. VON HOFMAN-
NSTHAL, Aufzeichnungen)

Orgoliul este benefic uneori, fiind un stimulent pe plan pro-
fesional. Orgoliosul va dori mereu sã se autodepãºeascã stimu-
lat fiind de concurenþã.

Violarea preceptului ca fiecare om sã recunoascã pe
celãlalt egalul sãu de la naturã. (TH. HOBBES, Leviathan)

Oglindã prea apropiatã unde nu putem vedea altceva decât
pe noi înºine. (V. I. GHICA, Derniers témoignages)

Nebunie a spiritului […] nebunii viseazã aproape întot-
deauna puterea ºi îºi închipuie cã sunt mari personaje, chiar
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– Vezi acolo? Ei bine! cred cã acolo sunt oameni care mã
iubesc fãrã nici un interes!…

Cuvintele din urmã le rostise apãsat, dar, încã o datã, nu
înþelegeam ce însemnãtate putea sã aibã aceasta. A fi iubit,
cu sau fãrã interes, era pentru mine chinezeºte – nu mã gân-
disem niciodatã la aceasta. ªtiam cã mama mã iubeºte, ºi-mi
era de ajuns.

IV.2. DESPRE IMPORTANÞA FIECÃRUI OM
ÎN SOCIETATE SAU DESPRE ORGOLIUL
CAUZAT DE CALITÃÞI FIZICE

LA FONTAINE, Fabule, 
Editura pentru literaturã, Biblioteca pentru toþi, Bucureºti,

1963, Traducere: Tudor Mãinescu

LEUL CARE PLEACÃ LA RÃZBOI

Se hotãrâse leul sã plece la rãzboi;
Porniserã pârgarii sã ducã vestea-n þarã,
Iar cãpitanii se-adunarã,
Sã facã plan de luptã, ºi sfatul era-n toi.
Avea în bãtãlie o parte fiecare:
Sã ducã elefantul poverile-n spinare,
ªi când va fi la-nvãlmãºealã,
Cu pieptul lui cel lat sã dea nãvalã.
Voinicul urs, viteaz cum nu e altul,
Sã-nceapã cel dintâi asaltul;
Isteaþa vulpe sã strãbatã pe-ascuns în tabãra vrãjmaºã;
Maimuþa pe duºmani sã-nºele cu jocurile ei poznaºe.
– Mãgarii sã rãmânã-acasã, au spus câþiva, cã sunt greoi,
Iar iepurii fricoºi, de-asemeni; n-o sã-i prefacem în eroi!
– Vã înºelaþi, rãspunse leul, ºi-i ponegriþi fãrã temei,
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Putere are unul, iar celãlalt – mãrire;
Uºor în zborul lui e ºoimul, viteazã-a vulturului fire;
V-aduce corbul prevestire,
Iar ciorile vã-aratã sã vã feriþi de rãu.
Sunt toþi îndestulaþi cum se gãsesc,
ªi nu cârtesc.
Sã încetezi cu plânsul tãu,
Cã dacã nu, te jumulesc!

PORUMBELUL ªI FURNICA

Acum o altã pildã din lumea celor mici.
Un porumbel bea apã din râu, când o furnicã,
Greºind din grabã pasul, în unda apei picã.
ªi i-aþi fi plâns de jale minusculei furnici
Vãzând-o cum zadarnic se zbate în ocean!
Dar porumbelul nostru, milos, voind s-o scape,
Zvârli un fir de iarbã în volbura de ape,
ªi-aºa ieºi furnica, pe-o plutã, la liman.
O clipã mai târziu,
Trecu haihui pe-acolo, desculþ, un zurbagiu,
Ce-avea o arbaletã la el, din întâmplare.
Priveºte pe furiº
La pasãrea lui Venus2 din frunziº,
ªi o ºi vede pusã pe masã, în frigare!
Dar cum se pregãtea mârlanul s-o doboare,
Furnica-l piºcã de picior;
Þãranul, înþepat, tresare,
Iar pasãrea, simþindu-l, pleacã-n zbor…
Ospãþul a zburat ºi el,
Iar pofticiosul vânãtor
S-a ºters pe bot de porumbel!
2 În antichitate, porumbelul era socotit pasãrea lui Venus, zeiþa

frumuseþii ºi a iubirii.


