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CENTRALITATE I MARGINALITATE. 
�ECOSISTEMUL ONLINE� I FAMILIA

Preasfin itul IGNATIE
Episcopul Hu ilor

Abstract

A brilliant text by St Maximus the Confessor could be an antidote to fragmentation
and the contorted relationality induced by digital media in family life and society: �Do
not use ideas wrongly so that you may not be forced to also wrongly use things. For if a
person does not initially sin in mind, he / she would not either sin in deed [....] Sin is the
wrong use of ideas, which is followed by the wrong use of things�.
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�Idolii neamurilor sunt argint i aur, lucruri de mâini omene ti;
gur  au i nu vor gr i; ochi au i nu vor vedea; urechi au i nu vor auzi;
n ri au i nu vor mirosi; mâini au i nu vor pip i; picioare au i nu

vor umbla, nu vor gl sui cu gâtlejul lor� (Psalmul 113, 12-15).

�P rin ilor i, f r  îndoial , colii, le revine sarcina
de a-i înv a pe tineri s  p streze, s  nu confunde virtualul cu realul,

s - i rezerve momente de lentoare i de aprofundare,
pe scurt, s  acopere noua misiune a educa iei în era digital .�1

�Mediul este mesajul (...). Aceasta pentru c  «mesajul» oric rui mediu
 sau al oric rei tehnologii este schimbarea grad rii, ritmului sau

modelului pe care îl introduce în activit ile umane. Calea ferat  nu
a introdus mi carea, transportul, roata sau drumul în societatea

uman , dar a accelerat i l rgit scara activit ilor umane anterioare,
creând genuri total noi de ora e i noi genuri de munc  i relaxare (...)

«con inutul» oric rui mediu ne oculteaz  caracteristica mediului
(...). Deoarece «con inutul» unui mediu este ca i bucata zemoas  de

carne pe care ho ul o folose te ca s  distrag  aten ia câinelui de

1  Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet, Dominique Ottavi, A transmite, a înv a,
traducere din limba francez  de Doina Jela, Editura Spandugino, Bucure ti, 2019,
p. 239.


