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În loc de felicitări!? 
E datină veche - incă din timpuri - de când abea 

se mai ştie, că la inceputul anului sit se spună felicitări. 

Şi aceasta se facea la toate popoarele şi rn toate clasele, 
după cum se întâmplă şi în zilele care trăim. 

Nu se intreaba nime, dacă are voe bună ori rea; 
dacă e fericit, ori nefericit cel cărui i·şe adresează felici
tarea, acesta e obiceiul şi numai are nimic de a face, 
trebue să ne supunem .. , Şi dupăce acestea a trecut -
oamenii vl'ând-nevrând să cugetă la viitor - la anut, dorit 
cu bine, că ce o se aducă? Mintea ormmea:sca n'a ajuns 
pâna. la acel ni veI de perfecţie, ca sa ştie spune ioai nte, ca 
ce are sa. i-se întâmple, ci are sa. aştepte ce·i va aduce 
timpul. , . • 

Unii indivizi, cari vreau să stilpânea3ca. (?) legile na
turei, şi-au însuşit rolul de prezie<l.tori, alţii cu forţa îşi 
impun vointa, susţinând· tare, că Dumai aşa are să fie, şi 
dupa aceasta inpunere croesc regulele cari să sileasca Şl 
pe alţii sa faca. ceiace nu se poate, 

Din mulţimea de indivizi; care-şi duc traiul de pe o 
zi pe alta, mulp vor fi, cari întru adevar se bucură de fe
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licilările de anul nou =?i pălrunşi de simţeminle plăcute se 
vor cugeta cu bucurie la cursul anului, care poate să le 
adllcA îndeslulire şi mlllţămire. 

Oare noi, invatatorii, şi fn special noi' c.ei conft:sionali, 
avem motive ne a ne cugeta la bucur:ile viitornlui? Po
ziţia noastră - care in inpregiur'ările actuale e alât de grea 
mdi îngarlne-ne sa ne mai gândirn la bucurii? Cine se mai 
poate lăuda cel îi merge bine, când poa/"tă dnpă eap po
veri alât de grele, cari in tot momentul ameninta sa. ne 
repună, să ne sdrobească. Ei vezi, dar purtam3 greu taţii 
e respliHită bine - aşa se zice - numai să fi hamic, s'o 
po~i PlHlil .. ! 

Cine e Însă acel om, cat'e sa poarle greutăţi peste pu
terea lui? Daca se şi alU!', acela, ori se frânge şi apoi se 
prăpădeşte, ori simulează - înşelând lumea -- că face toale 
cu uşllI'inţă şi cu f!'UnLe senina.; până când de fapt nu 
face nimic ... 

Presupun, că aluziunea va fi înţaleaşil de top fraţii de 
suferinţe, /' 

În inpreginrările grele, în cari tl'c1im, vieata care o ducem, 
numai noi învăţătorii, cari pâna Rcum n'au fost îngenunchiaţi 
de tot - o ştim cât e de nesuferita, ba chiar insuportabila 
şi nirne nu ne poale ajllla ... să ne fie mai uşor. Un 
gemet de darel'e - înăbuşit ese din sufletul tuturor chiar 
şi dintr'ai celor mai nepasatori, căci durerea e mare, şi 
nu se poate ascunde, av,lnd omul să se lupte cu conştiinţa. 
- Te apleci? OI'Î de nu, ai se pleci! lal' liniştit nil poţi 
fi nici într'un caz, cad conştiinţa nu te lăsa. Iata dai', ce 
problemă grea de rezolvat e pusa Înainte. :;;i cine va des
lega-o? 1 

în aceste zile} ce fel de 
să ne felicităm? .. D-zeu e 
tarească inimile, ca să pulem 
anul ce vine va fi mai uş.gr. 

urărÎ să ne strigăm? Cu m 
bun. Să-I rugăm, sa. ne În
supQrla greul în pace, do a·r 
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Păreri despre educaţiune; 
greşelile ce se fac in practica aceleia şi îndreptarea lor*). 

o lucrare raţională se deosebeşte de altfel de lucrare prin 
aceea, că având în vedere scopul anumit, ţine cont de natura lu
crurilor, Încât ori-ce desfăşurare mai departe a sa e un pas sigur 
întru realizarea scopului. Arta, sau desnodământul, dacă pot sa- i 
zic aşa, constă în a şti merge pe calea naturii - calea posibi
lului, dată şi determinată. de natura lucrurilor - cătră scop. Ceea 
ce cu alte cuvinte însemnează, că greutatea propriu zisă este nu 
să execuţi, ci să ştii cum să execuţi. De aceea, cu cât sunt mai 
multe de avut în vedere, adecă cu cât sunt mai număroase lucru
rile a căror fire trebuie să o cunoaştem, pentru ca să ne 
putem realizâ scopul, cu atât lucrarea noastră va fi mai compli
cată, mai grea. 

In viaţă însă ne obvin şi lucrări de acelea, grele şi compli
cate, cari implică cunoaşterea atâtor lucruri, încât această cuno-

, ştinţă e peste putinţele unui singur om, ba trebuie să treacă timp 
îndelungat până când prin co!abo(an'<1 tuturor celor chemaţi se 
poate ajunge la deplină lumină, la cunoştinţa cerută, pentru a se 
putea înainta spre scop. Atari lucrări mari, noi ne-am obicinuit a 
le numI opere, Între cari natural să se numere şi cea a educa
ţiunei. 

Tot raţiunii aparţine, ca atunci, câ'nd lucrarea noastră pre
tinde o cunoştinţă ahU de vastă, această cunoştinţă pururea să fie 
reazumată, stoarsă cum am zice, în esenţa ei. Esenţa e de lipsă 

pentru ori cine, care practică lucrarea >,aceasta grea; e de lipsă, 

. pentrucă îi va fi -aceluia adevăratul far, care să-I lumineze În 
drumul cel natural, posibil pentru scopul lucrării. Se înţelege, cu 
cât acest far. va fi mai perfect, cu atât mai bine va putea lumina 
drumul, încât omul e ferit de a apuca căi strâmbe şi piezişe. 

Forma în care luminează acest far e cea a principiilor. Pe urmele 
principiilor, activitatea omului se scurge ca şi pe un canal; na
tural deci, că pentru ca să succeadă lucrarea noastră, canalul 

-) Diserbtie cetit.' ln adunarea generală a .Relllliunei tnv.~ ţiuulă la 
.\L-Radna. (Adnex. i\1.) 
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trebuie brăzdat pe calea cea adevărată, naturală şi posibilă. De 
unde e evident, că se ţine de a noastră datorinţă de a cerceta spre a 
cunoaşte adevărata valoare, temeinicia principiului, În urma căruia 
se scurge activitatea noastră; căci numai cunoscându-se 'valoarea 
aceluia, acţiunea pentru ridicarea acestei valori va putea .avea im 
pulsionarea recerută. rar acest fel de lucrare se face astfel, că vom 
căuta să vedem În ce măsură sunt vădite adevărurile, În baza 
cărora e stabilit principiul; să vedem, dacă acelea au fost deplin 
luminate atunci la stabilirea principiului, ori au fost scoase la 
lumină numai câteva părţi din acelea 

Având acestea, mai mult ca punct de orientare pentru înce
perea lucrării noastre de faţă, să cereăm o cufundare în adâncul 
necunoscut ce mereu ne ste înainte sub numirea de problema 

. educaţiunii, cu bunul gând de a scoate din acela la suprafaţă 
ceva spre folosul nostru. 

Ştiut e, că scopul suprem al educaţiunii, scopul ideal, ca 
să zicem aşa, al aceleia e de a-I face fericit pe fiecare om pe 
acest pământ; ceea ce trebuie să se inţeleagă aşa, că pe fiecare 
să-I facă a cunoaşte şi a vedea lămurit, care e rolul său pe acest 
pământ şi care-Î calea pe care să-şi poată face ace' rol; ba şi 

mai mult: să-I îndrume, să-I pornească pe acea cale. Pentrucă 

ori cum vom judecâ, ori cum vom lua lucrurile, totuş la urma 
urmelor vom ajunge la acea convingere, că adevărata fericire pe 
pământ constă în îndeplinirea cu succes a rolului. Căci toate ne
înţelegerile, toate relele, provin tot numai de acolo, că omul, din 
cauza neştiinţei, nu poate merge drept pe cale, ci abătându-se În 
dreapta şi În stânga, scapă cu atâtea sforţări dintr'o încurcătură, 

spre a cădea într'alta. Deci scopul educati unei fiind acesta, pro
blema ei va fi, ca opera sau lucrarea educat,vă cum să fie pusă, 

pe calea care duce la acest scop. 
Din capul locului, adecă din Însuş felul cum este 'arătat scopul 

educaţiunÎÎ, se poate vedea, că aci nu e vorbă de o simplă edu
catiune, din înţelesul vulgar, care, dacă nu voim să o timbrâm cu 
numirea ordinară de ,.dresare" apoi nu poate fi privită mai mult 
decât o educaţiune în starea ei primitivă, ci că aci e vorba de o 
educaţiune ce-şi are băzele sale mai solide şi trainice decât de
dar.ea sau obicinuirea, anume ('1l.:0~tillţft ndtt/l('(t ţii clW'i'i (t ril'~;i 
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t!Î peste tot a firii omenet!ti. Intr'adevăr, până azi avem educaţia 

şi irlstrucţia ca două lucrări cu totul deosebite de olaltă, fiecare 
cu scopul său deosebit şi fiecare cu mijloacele sale, neavând 
nimic a face ale nneia cu ale celeialalte. Una îşi are de scop 
cultura inimei şi astfel nu va să meargă pe acel aş drum cu ceea
laltă, al cărei scop e diferit de al său, anume cultura minţii. Dar 
vai, scump trebuie să plătim această greşală, această abatere dela 
calea adevărului! Căci oare într'adevăr, cultura minţii şi cea a 
inimei, să fie ele două lucruri atât de osebi te de olaltă, încât una 
să nu aibă nimic a face cu cealaltă? Ori e atât de greu să vezi 
că cultura mim ei nu e decât eflusul, urmarea firească a culturii 
minţii? Ori nu omul caută să cunoască împrejurările dintr'un loc 
necunoscut, pentruca să se ştie acomoda '( Şi nu-i adevărat că 

împrejurările 'odată cunoscute, acomodarea urmează mai mult dela 
sine? Dar am zis împrp;Îurările, adecă acele lucruri, cari îl inte
resează, despre cari adecă simţeşte, că îi este strâns încopdată cu 
cu ele viaţa şi peste tot fiinţa sa. 

Dar înainte de a scoate la iveală neputinţele educaţiunii, din 
cauza acestei greşeli, să ne dăm siiinţă a vedea şi cunoaşte mai 
deaproape legătura cea mare dintre cultura intelectuală şi cea 
morală, cu alte cuvinte legăture c~ există între cunoştinţă şi om. 

Să luăm pruncul acela mic, decurând născut. Cea dintâi ac
ţiune ce o săvârşeşte el, mai înainte de a avea măcar nici cea 
mai mică cunoştinţă despre firea lucrurilor, e mişcarea cu capul 
în dreapta şi în stânga, căutând după peptul mamei spre a-şi luă 

de acolo nutremântul. Această acţiune a pruncului la început e 
de tot nedeterminată. e făcută fără de nici o sistemă sau regulă; 
şi aceasta din cauză că e săvârşită numai În urma instinctului, 
lipsită deci de orice cunoştinţă a lucrurilor. Repetându-se actul 
alăptării, incet câte încet, pruncul începe să-şi dea seamă de acest 
act, ceeace se vede din mişcările sale, cari încep să fie din ce în 
ce tot mai pronunţate, mai determinate. Şi că într'adevăr cuno
ştinţele pruncului devin în direcţia aC8asta din ce în ce mai largi, 
extinzându-se asupra tuturor lucrurilor impreunate cu actul nutririi, 
aceasta se vede mai bine atunci, când mai târziu, fiind flămând 

şi văzând pe mamă-sa, îşi îndoieşte plânsul; pentrucă acum cu
noaşte pe aceea dela care îşi ia hrana şi apoi În firea omului e, 
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că în faţa dorinţei, să fie cu atât mai nerăbdător, cu cât se vede 
mai aproape de realizarea aceleia. 

Un alt caz. Copilul dela început e mânat şi purtat de un 
alt imbold, anume de cela al petrecerii sau distracţiei. In urma 
acestui imbold săvârşeşte iarăşi o mulţime de mişcări, cari mai 
târziu devin şi ele tot mai pronunţate. Astfel Începe cu privirea 
unui corp sclipici os. a unei luminări aprinse etc., continuă, întin
zând mâna după acel corp sau luminare şi aşa ma,i departe, să

vârşind pentru distracţia lui acte lot mai variate' şi mai complicate 
cari acte denoată o cunoştinţă a lucrurilor din ce în ce tot mai 
extensivă şi intensivă totodată. Dar să trecem dela această epocă 

a vieţii omeneşti, despre care multi vor zice că viaţa aci întru 
nimic nu se deosebeşte de a animalelor - cu toate că celea con
statate mai nainte, Îndeosebi complicaţia şi variaţia lucrurilor, ce 
le săvârşeşte pentru distracţia lui, nu sunt altă decât primele ex
presii, Începutul de validitare a puternicilor porniri fircştî ale 
olllului spre perfecţiune, porniri, cari precum putem vedeâ, Îşi au 
Întinse rădăcinile până şi În cea mai fragedă vârstă a prunciei, 
Să trecem deci dela această vârstă şi să luăm ori care caz, ori 
care act ce-l săvârşeşte omul matur, şi ezaminându-I,.să ne pu
nem întrebarea: oare este acela provenit din altă parte decât din 
îmboldirea de a-şi satisface vre-o trebuinţă, ori de a-şi procura 
vre-o plăcere? De ori care a;;ţiune însă, din celea făcute în starea 
normală a omului, am văzut că e încopciată cunoştinţa. Ceea ce 
ese deci tot mai mult la iveală din celea dţ. până aci e, că cu
noştinţa totdeauna Îşi are primul imbold într'o trebuinţă de a 
omului. [n cazurile noastre de mai sus, am văzut două feluri de 
îmboldiri: ).ma venită din trebuinta de a se hrăni, iar alta venită 
din trebuinta de a se distrage. Din acestea vom -vedea mai la 
vale cum se naşte puternicul imbold al curiozităţii, care e cauza 
directă a ori ce cunoştinţă. 

Dar nu numai lucrând, adecă săvârşind anumite acţiuni, in
văţă omul. Pe această cale, -implinirea trebuinţei e luată ca scop 
direct, iar cunoştinţa urmează ca un ce firesc, încopciată fiind cu 
acţiunea ce Îndeplineşte acea trebuinţă. Mai e însă şi ceea laltă 
cale, când adecă cunoştinţa ca atare e luată, drept scop, când 
omul păşeşte deadreptul la examinarea diferitelpr lucruri, raporturi 
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etc., ce-i obvin. Se înţelege, că şi aici, scopul adevărat e tot cel 
mai de sus, adecă satisfacerea trebuinţei, decât că acuma nu vine 
direct, ci numai încopciat cu cunoştinţa respectivă. Să luăm d. e. 
primele acţiuni omeneşti cu scopul direct de a învăta, atunci adecă 
când copilul cel mic începe să observe lucrurile ce-I înconjoară, 

să întrebe după ele care, ce-i şi la ce îl folosesc oamenii. De 
unde vine o<ue îmboldirea? Dela curiozitate? Dar şi aceasta e 
o îmboldire internă; apoi abstrăgând dela aceasta, dacă vom căută. 
cum se naşte curiozitatea, ne vom convinge că şi ea începe cu o 
imboldire de natura trebuinţei ori distracţiei. Copilul mic, în lumea 
haotică pentru el, distinge lucrurile numai din punctul de vedere 
cum acelea satisfac trebuinţelor lui, fie acelea de nutriţiune, îm· 
brăcăminte etc., fie de distracţie. Pentru aceea putem observa, 
Încă din frageda sa vârstă, de pe când începe a-şi mişca mâna 
şi a prinde cu ea, - putem observa cum toate le prinde şi le 
pagă în gură. Mai târziu putem observa cum le prinde În mână, 
le aruncă, le isbeşte de olaltă etc., pentrucă mişcările acelea va
riate, sunetele şi celelalte, îi procură anumite plăceri, cu un cu
vânt se joace cu ele, se distrage' Purcezând dela această însuşire 

ti. copilului, - şi a omului, - de a distinge şi cunoa~te lu
crurile numai de după cum acelea îi fac ~erviţiu, e lucru foarte 
natural, să se nască în el curiozitatea de a şti şi afla cum şi spre 
ce scop e cutare lucru, dela care e oprit de părinţi de a-I izbi, 
de a-I rupe, smulge, cu un cuvânt de a se juca cu el, şi despre 
care vede că nu e nici pentru mâncare, nici pentru îmbrăcăminte 

şi peste tot despre care nu-şi poate da seamă că pentruce e. Ase
menea la omul matur: În faţa lucrului necunoscut i-se naşte cu
riositatea să-I cunoască, tot împins fiind de interes. Vrea adecă 

să-I cunoască cât din de aproape: dacă şi-I poate face spre folos, 
ori trebuie să-I depărteze dela sine, ca pe unul \ c( numai strică

ciune îi poate aduce. 
In deobşte aşa se câştigă cunoştinţele, pe două cai; una, 

când omul, În urma îmboldirii interne cu tendinţa de a satisface 
trebuinţă, e Împins să săvârşească o acţiune sau lucrare; cu acea
stă lucrare sunt încopciate anumite cunoştinţe, cari se complectează 
şi Iămueesc cu atât mai mult, cu cât se repetează mai des lucrarea. 
A doua cale e, când omul, din cozideraţia multelor I trebuinţe, ce 
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pretind a fi satisfăcute, va să zică tot dintr'o îmboldire de natura 
celei de mui nainte, caută să cunoască ori ce lucru necunoscut 
de el încă, ce i-ar obvenî. lângă aceste două feluri de câştigare 

se mai adauge şi un al treilea fel, când anume omul, din ambi
tia nobilă, ori din însufleţire etc., de a uşura lupta cea atât de 
pentru existenţă a omenimei, se pune cu toată voia la lucru, spre 
a descoperi fel de fel de lucruri şi raporturi necunoscute încă. 

Pe toate căile deci se clarifică şi confirmă tot mai mult 
adevărul, că ori ce cunoştintă porneşte În urma unei îmboldiri in
terne a omului, cu tendinţa de a satisface, Într'un fel de chip, o 
trebuinţă. Şi cu cât mai mult se confirmă acest adevăr, cu atât 
mai tare iese la iveală, că nu toată cunoştinta e cunoştinţă, ci 
numai aceea, care e pornită în urma vre-unei Îmboldiri interne de 
natura celor de mai sus. In urma cunoştinţelor - dar adevăra

telor cunoştinţe - omul începe să se acomodeze. Astfel deja co
pilul cel mic, după ce d. e. întinzându-se de pe scaun să prindă 
obiectul ce se află jos în apropiere a căzut, şi căzând a văzut 

câtă dure a trebuit să sufere din această cauză: altădată e cu 
mai mare precauţiune se va întinde după acel obiect; şi dacă 

nici de data asta nu va fi scăpat de a nu cădea, îi va fi de în
văţătură şi altă dată va mai cerca a se Întinde. Ori, punând mâna 
pe cuptorul înfierbântat, pe foc etc., şi simţind urmările grave, 
altă dată se va fert de a mai face acest lucru. Acelaş lucru se În
tâmplă şi atunci, când omul matur vede lucrurile cum stau, cu alte 
cuvinte cunoaşte şi întelege firea acelora, şi văzând şi cu
noscând se' acomodează, spre a nu i-se întâmpla ceva rău" ci 
spre a-i fi bine. 

Acesta e actul acomodării; omul îşi transpune fiinţa sa, mai 
bine zis îşi întocmeşte modul său de traiu pe calea posibilului, 
calea ce i-o indică şi prescrie natura, întocmirea lucrurilor. Se 
înţelege, actul acomodării decurge şi el cu o putere crescândă, 
căci pe urmele convingerii se nasc şi desvoaltă sentimentele: de 
dreptate şi adevăr, de iubire, etc, şi apoi cunoaştem puterea sen
timentelor de a determina pe om totdeauna spre cutare lucru. 

ln practicarea educaţiunii, fată de acest fel de desvoltare a 
sentimentelor avem desvoltarea acelora in urma educaţi unii cum 
azi se face aceasta. Anume, părinţii şi educatorul, caută a deter-

I 
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mina voinţa copiilor, şi peste tot a minoriIor, spre fapte bune, 
fără a-i face să înţeleagă că aceasta e singura cale posibilă de a 
trăi. E drept, că oprindu-l şi azi şi mâne dela rău, pe de o parte, 
iar pe de cealaltă îndemnându-I şi silindu-I de a face ce e bine, 
cu un cuvânt dedându-I sau obinuindu-I: încă îi vom putea des
voita sentimentele; căci şi omul, ca toate in lume, pornit Într'o 
anumită direcţie, În baza legii inerţiei, caută a merge şi mai de
parte tot în aceeaş direcţie. Dar, trebuie să fim aci cu considerare, 
că deşÎ omul, pornit în urma obicinuirii pe calea cea bună, totuş, 
tot legea inerţiei e mai departe, ca acela să se mişte În direcţia 

aceea numai până atunci, până când o putere nu va veni să-I 

oprească În acest mers al său. Şi apoi ştiut e, că puterile acestea, 
cari să·1 oprească pe om În mersul său spre bine, nu lipsesc. Şi 
hotărât, un atare individ "bine educat" - în senzul de azi -
va cădea şi el, poate mai iute decât altul, victimă tendintelor sale 
egoistice, -.- mai corect zis neştiintei de a satisface trebuintelor 
sale - ori corupţiei societăţii, şi poate chiar şi altor puteri şi 

curente, cari traversând direcţia cea bună nu va putea respectivul 
scăpa de a nu cădea şi de a nu fi târât de undele şi vârtejele 
acelora. Până când acomodarea noastră de mai sus, adecă porni
rea omului în directia cea bună, În urma cunoştinţei şi a convin
gerii, În felul arătat mai sus, o atare pornire totdeau~a va avea 
puterea ei de viaţă, în faţa ii ori ce putere contrară. 

Reazumând, vom avea: a) ori ce cunoştintă emanează dela 
o îmboldire internă, îmboldire egoistică, adecă de a satisface vre-o 
trebuinţă; b) cunoştinţa -- se inţelege. cea adevărat<i - totdeauna 
are puterea de a mişca pe om În ceea ce priveşte întocmirea şi 

continuarea modului său de traiUl cu alte cuvinte are puterea 
educati vă. .' ~ 

Voind a încheia această parte a lucrării noastre să râmânem 
deci cu următoarele constatări: 1) Ori ce cunoştinţă, care nu in 
urma îmboldirii sau impulzionării interne caută să ajungă şi să 

treacă prin cercul apercepţiunii la spirit, ori cât de norocos ni-se 
va părea că a trecut prin acel cerc, totuş, ea tot străină va ră

mânea şi nic! odată nu se va: putea ridica şi înălţa până la acel 
sediu al spiritului omenesc, de unde să poată şi ea conlucra, 
alături de celelalte, la dirigiarea şi conducerea omului, ea nu va 
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putea fi nici măcar de acea valoare, Încât să poată contribui la 
deslegarea problemelor şi peste tot Împlinirea nevoilor din viaţa 

practică 2, Asemenea pe ceealaltă parte: ori ce creştere sau edu
care a omului, ori ce pornire a sa, sau determinare a voinţei sale 
spre lucruri bune, care se va face afară de calea convingerii -
convingere câştigată pe urmele cunoştinţei despre firea ~i Întoc
mirea lucrurilor - ori ce determinare a voinţei de natura aceasta, 
nu are putere biruitoare În faţa puterilor contrari din· vieală. 3) 
1mbinând aceste d{)uă lucruri vom avea, că instrucţiunea nu se 
poate, fără ca să fie pe bazele educatiunii, precum llici educatUilea 
nu se poate, decât numai prin instrucţiune. 

Şi acum, dupăce am făcut aceste constatări, să trecem la 
partea a doua a lucrării noastre, să vedem neajunsurile din prac
tica educaţiunii, ce vin din neconsiderarea adevărului constatat. 

II. 

Am văzut cum educatia, numai fiind pe bazele unei profunde 
şi vii cunoştinţe despre firea şi Întocmirea lucrurilor poate să-şi 

aibă rodele sale Între ori ce împrejurări. Am văzut însă, pe de 
altă parte cum adevărata cunoştinţă porneşte dela Îmboldirea in
ternă, născută această îmboldire În urma tendinţei de a satisface 
trehuinţele de traiu. Satisfacerea trebuintelor de traiu noi le numim 
cu un singur cuvânt intereR. Interesul deci, înţeles astfel, e su
fletul cunoştinţei; fără de aceasta, cunoştinţa nu poate avea nici 
o valoare pentru om, ea este moartă. Deci cea Illai mare greşală 
În practica pedagogiei e, că deosebeşte aceste două lucruri: edu
catia şi instrucţia, tinzând ale edifica, fiecare pe bazele ei pro
prii, Se înţelege, de aci provine, că de rezultat nici vorbă nu 
poate fi, atât Într'o parte cât şi în cealaltă. Dar să vedem mai 
de aproape cum se întâmplă cursul greşit al educatiei. 

Primul stadiu de educaţiune este acela, ce-I capătă omul ca 
copil În casa părintească. Acest stadiu Începe negreşitîntr'un mod 
de tot natural. Anume aşa, că În vrâsta prunciei deja, micul copil 
începe să se convingă des'pre realul lucrurilor ce-I înconjoară, mai 
<ţles prinzându-Ic, pipăindu-le, băgându-le În gură şi gustându-Ie 
etc. Acţiunea aceasta neobosită a micului copil de a prinde, gusta 
şi celelalte, am văzut de unde provine: dela tendinta de a-şi sa-
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tisface trebuinţele de nutri re, distracţie etc. In urma cunoştinţei 

câştigate în felul acesta, - în urma cunoştinţei vii aşa dar -
micul copil se acomodează, Astfel, că se poate observa la el, Încă 
din cea mai fragedă vârstă a sa, o orientare oare care, orientare 
în Înţelesul, că cunoscând lucrurile cari sunt pentru joc, pentru 
hrană, îmbrăcăminte etc. vezi o anumită regulă un anumit sistem 
În mişcările şi lucrările sale. Rolul mamei aCI e, de a sprijini 
micul copil În această lucrare preţioasă a sa prin aceea, că-i dă 

ocaziune să vie În coatingere cu cât mai multe şi felurite lucruri, 
ferindu-l bine Înţeles, de lucrurile ce-l pot vătăma, cum şi de 
aceea, ca să nu facă pagubă. Dar adevăratul rol al mamei, şi 

respective al educatorului, acl e, de a-I face pe copil să Înţeleagă 

că cum şi pentru ce îi iertat, sau nu-i iertat, să facă 'Cutare lucru. 
De comun, acest act al educatiullii decurge cam aşa, că mama 
simplu ia obiectul, cu care nn-i este permis copilului a se juca 
i-l ia, punându-l sus şi spumÎndu-i, mai blând ori mai aspru, că 
nu-i este permis a se juca cu acel obiect. Copilul se înţelege, în 
urma procedeului greşit, nu-şi ştie da samă, că pentruce anume 
nu-i este permis jocul cu acest obiect; pentru act-ea, simtindu-se 
scurtat În dreptul său, caută obiectul şi pretinde cu atât mai vâr
tos să i-I dea spre a se juca cu el. Urmează fIţcări de vorbe 
Între mamă şi copil, cari obicinuit se sfârşeşte . cu hătae - va 
să zică copilul devine pedepsit, pentrucă, precum vom Înţelege 

mai bine din cele ce urmează, el urmează pornirilor sale fireşti, 

cari tind să-I înaite la perfecţiune; deci, în loc să fie sprijinit În 
aceste porniri, în mod rational de către educator, el e oprit şi 

pedepsit de ,acela. Pentru aceea însă el tot nedumerit e În sufletul 
său, deci când crede a nu fi văzut de nimeni, iar ia obiectul 
oprit, şi se joacă cu el, şi-J sparge eventual. Atunci mamă-sa din 
nou ÎI ceartă şi-l pedepseşte aspru - nimic mai mult Însă. Co
pilul, În nedumerirea sa iar ia alt obiect, poate tot de felul celui 
dintâiu, se joacă cu el, şi Întâmplător îl sparge şi pe acesta, când 
de frica pedepsei, neagă de a-I fi spart el, neagă şi aceea, că 

s'ar 'i prins măcar de acela. Va să zică se învaţă şi mincinos. 
Greşala aici e, că nu se stărue Într'acolo, ca micul copil să în
ţeleagă, pentru ce nu îi este permis a se juca cu obiectul respec
tiv nici atât măcar nu poate el pricepe, că pentruce nu-i iertat 
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să fie spart acel obiect. Această lucrare va fi săvârşită În 
mod raţional atunci, dacă în loc de a smulge cu forţa obiectul 
din mânile copiluiui, îi vom arăta că unde îi este locul aceluia, 
ce trebuie făcuţ cu el etc. După ce l-am putut face se Înţelegă ro
stul obiectului, îl vom cere dela el, când el de sigur ni-I va da, 
dar va şi aştepta să-I vadă pus de noi la locul său şi întrebuill
tat; pentru aceea să nu ne fie lene, ori să privim lucru de prisos 
a-I şi întrebuinţa În fata copilului. Deşi ne pare a fi acesta un 
lucru de nimic, totuş în fond el e foarte mult. Să privim numai 
mulţumirea. satisfacţia, ce se poate ceti de pe faţa micului, şi să 

nu ne scape din vedere nici curiozitatea ce prin aceasta am de
şteptat În el cu privire la folosirea obiectelor, şi atunci vom în
înţelege însemnătatea actului de mai sus. Ori, n'aţ văzut, după 

un asemenea caz, cu câtă stăruinţă şi neobosire ne aduce micul 
copil toate obiectele din jur, ni-le pune în mână, îngânând câteva 
vorbe neînţelese - neînţelese, pentrucă încă n'a ajuns la vârsta 
ca să poată vorbi - prin cari însă Iloi totuş înţelegem că el vrea 
să aplicăm acele obiecte, să le folosim, spre a vedea şi el cum 
şi pentru care scop sunt acelea făcute, Pentru ce dar nu ne folo
sim de această însuşire, ca s'o numim aşa, preţioasă a copillllui'? 
Pentru ce nu lucrăm În direcţia firii aceluia, ci cu poruncile şi 

pedeiJsele ne punem -tocmai contra acelei direcţii? Pentru ce im
pilăm încă de pe acuma, din faşii, cea mai superioară tendinţă 

omenească: de a judeca asupra lucrurilor cu scop de a le cu
noaşte cum şi pentru ce sunt Întocmite? Intr'adevăr nu e lucru 
atât de greu de priceput, încât să nu se poată vedeâ, cum cele 
mai puternice porniri ale omului spre perfecţiune, porniri cari pro
vin dela minunata întocmire şi construcţie a fiinţei sale superioare 
tuturor celorlalte fiinţe, ..,... cum aceste porniri sunt împilate tocmai 
prin acţiunea educătoare a noastră. 

Direcţia greşită a educaţiunei se Începe de aci. Dar se re
Începem de unde am lăsat. 

Astfel, pe urmele cunoştintei tot mai lămurite despre rostul 
lucrurilor ce-I încunjură, cum şi În urma acomodării şi a de
prinderii din senzul acelora, se deşteaptă în micul copil diferitele 
sentimente nobile, Între cari cel dintâiu e cela de a face totdeauna 
numai ce este bine. In legătură cu aceasta, se deşteaptă intr'ânsul 

El 'Z 
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dintre sentimentele altruistice, mai ales sentimentul de milă. Ce 
baze solide Î-s'ar putea pune acestui sentiment însemnat, dacă 

s'ar purcede mai raţional la deşteptarea lui! De regulă se opreşte 
copilul - sau nici nu se opreşte, dacă nu e la mijloc vre-o pa
gubă - de a nu omorî diferitele vietăţi folositoare, ca d. e. paseri, 
pui de găină, etc., pe simplul motiv că nu-i e permis să facă 

acest lucru, cu toate că acesta e momentul cel mai nimerit, oca
zia binevenită, de a-I face pe micul copil să simţească durerea 
celuia pe care îl chinueşte. Şi cu un cuvânt, în acest stadiu al 
educaţiunei s'ar puteă pune bazele solide şi neperitoare ale con
vingerii, celor mai multe sentimente nobile, se înţelege, dacă nu 
în urma direcţiei greşelile s'ar impila şi înăbuşi pornirik preţioase 
ale individului, ci dacă printr'o acţiune pedagogică raţională, i-s'ar 
da teren liber aceluia, şi s'ar sprijini, a se desvolta în direcţia 

acelor porniri. 

La acest rău, care precum vedem opreşte pe individ şi-l 

împiedecă În desvoltare sa cea sănătoasă, se mai adauge, se in
ţelege, şi U11 al doilea rău: exemplele cele rele ale părintilor, 

cari dau individului cea mai mare îmboldire în direcţia cea rea, 
Trebuie deci să ne intoarcem privirile dela acest stadiu aJ 

educa~iunii cu nedumerirea că oare cum: pedagogia să nu fi 
ajuns încă Ia pedestalul de unde să-şi poată lămuri adevărurile 

sale astfel, Încât să nu mai obvină în educaţiune greşeli de cate
goria celor de sus, din cauza cărora să nu putem avea pe urmele 
educaţi unei decât numai nişte indivizi dresaţi. 

, Educaţia ce o primeşte copilul în şcoală, se poate privi al 
doilea stadiu. Acesta ar trebui să fie un fel de continuare a edu
catiei din stadiul prim, continuare pe putemicile baze ale cuno
ştinţelo'r ce ar trebui să se predeie În şcoală. Aci rolul educatorului 
se înţelege e cu mult mai mare decât în stadiul prim. Căci până 

când acolo a fost suficient să sprijinească numai pe copil În por
nirile sale atât de minunat în:ocmite pentru perfecţionare, până 

atunci aci trebuie să facă aproape totul. Acolo cazurile, întâmplă
riie, păţăniile, cu un cuvânt viaţa a fost acale, în realitate; în 
şcoală însă, educatorul trebue să aducă viaţa acole înaintea co
pilului, mai, mult încă: trebuiesă-1 facă pe elev să trăiască acole 
în şcoală viaţa îndelungată a omului. Iată în ce stă adevărata 
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artă: să faci în timp relativ scurt, ceeace natura face În timp în
delungat, pentru ca aşa starea de desvoltare a lucrurilor să o 
transpună într'o epocă cu mult mai Înaintată; sau cu cuvinte mai 
inţelese, să inaintez lucrurile' la un aşa grad de perfecţionare

se înţelege în direcţia naturală - care grad, în urma cursului 
natural al lucrurilor, s'ar fi putut ajunge numai după trecerea a 
timp îndelungat. 

In stadiul prim, care cu drept se poate numi stadiul natural 
de educaţiuue, am văzut cum e procesul educaţiunii : copilul prinde 
lucrurile, le bagă În gură, la pune pe cap, le isbeşte etc., iar în 
în această activitate neobosită a sa păţeşte. multe: cade, se arde, 
sparge, se loveşte elc., şi în urma cunoştinţei câştigate astfel de
spre firea lucrurilor, începe a se acomodâ. Acest procedeu nalural 
n'ar trebUI să-I piardă din vedere nici şcoala, Deci într'un mod 
raţional şi sistematic ar trebui să aducă şcoala Înaintea elevului 
cazurile şi pătaniile din viaţă, acele cazuri, cari dau oareş cum 
timbrul vieţii - cu un cuvânt viaţa ca atare - astfel Încât acela 
să le simţească, cu un cuvânt să trăiască această viaţă; iar din 
caZllrile acestea să tragă elevul cunoştinţa sau învăţătura, în urma 
căreia să se acomodeze. Luc1'!wile, pri;~ cm'i se fnWmpM ctel'rlsM 
de':ft'i:!}urare a Vifţii Înanle(t eln'ului, ar treimi i':li fie esenţialul 

mafe1"iei de î,wittâmrînt. 

Vom începe cu acţiunea noastră educativă în acest stadiu la 
tot cazul de acolo, de unde s'a lăsat în stacfiul prim. Anume. ne 
aducem aminte, că acolo am <ţrătat, şi respective am sprij!nit pe 
micul copil În pornirea sa de a afla că ce se face, sau la ce se 
foloseşte fiecare obiect sau lucru: De aici vom înădi educaţia 

noastră şi vom griji ca să meargă tot În direcţia indicată. Vom 
privi deci cu elevul obiectele din apropiere din punct de vedere 
al serviciului ce ni-l aduc. Vom căuta cu el părţile nuanţative ale 
aceluia, notele caracteristice, adecă acele iusuşiri ale obiectului, 
cari îl fac abil spre serviciului respectiv. Nu vom pierde timpul 
cel scump, şi Încă ce e mai scump şi decât acesta: energia ele
vului; nu vom impila pornirea naturală a elevului de a cunoaşte 
rostul lucrurilor ...... zic nu vom pierde aceste preţioase cu căutarea 
după colori, forme, material şi alte nimicuri. Adecă vom lăsa la o 
parte tot ce nu atinge direct scopul nostru, le vOIT) lăsa pe seama 
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maestrului, care adecă le face pe acelea şi care trebue deci să 

ştie toate amănuntele lor. Nu ni-e scopul aci să agerim nici ochiul 
nici memoria, dar nici să-i deslegăm limba spre a şti vorbi cât 
mai fluent; scopul ni-e ca elevul să înteleagă rostul lucrurilor. 
Să nu se creadă că cugetarea şi judecata elevului se poate des
voita intuind obiectele În toate amănuntele şi nimicinicile sale, 
nici comparându-Ie Între olaltă În aceste nimicinicii; direcţia să

nătoasă şi naturală a judecăţii e atunci când obiectul îl vom intul 
din punct de vedere al serviciului, dacă îi vom asemănA şi com
para părţile sale caracteristice cu scopul pentru care e construit, 
dacă le vom compara obiectele între olaltă din punct de vedere 
al fOstului lor. 

In chipul acesta, cunoştinţele celea moarte, câştig-ate În urma 
exerciţiilor de intuiţie, din practica pedagogică, al căror rezultat se 
reduce la atâta, că elevul ştie să reciteze, ca o morişcă câte o de
scriere întreagă despre fiecare obiect, aceste cunoştinţe moarte, fără 
de nici o valoare pentru elev şi om, vor fi înlocuite cu adevăra

tele cunoştinţe, vii, ale căror rol În desvoltarea judecătii îl cu
noaştem încă de pe acum, iar în educaţie îl vom înţelege mai 
bine mai târziu. 

Dela obiectele moarte din jur, vom trece la animalele din 
jur. Le vom intui şi pe acestea iarăş din punct de vedere al lu
crului cel săvârşesc, şi peste tot al serviciului ce ni-I aduc. Peste 
tot, îl vom face pe elev să inţeleagă, cum toate în lume sunt 
anume făcute şi întocmite aşa, ca să facă o anumită lucrare de 
folos, să aducă un serviciu oare care în lume. Vom trece de aici 
la om, îl vom intuÎ cum este el alGătuit anumit pentru o lucrare 
atât de vastă şi variată. 

Astfel printr'o lucrare raţională, bine sistemizată, vom izbuti, 
Încet câte încet, să-I facem pe elev să înteleagă, că lucrarea, fiind 
mijlocul. sau calea, prin care omul îşi face rolul în viaţă, aceasta 
e condiţia vieţii. Vom isbutl să înteleagă, aducându-i cazuri din 
viată, din prezent şi trecut, că tot cel ce caută să trăiască afară 

de această lege fireassă, adecă .. În nelucrare sau lenevi re, acela 
ajunge la nimicire pe toate căile. Ii vom arăta cum unul a sărăcit 
şi pe urmă a murit ca vai de el; cum altul a avut toate cele de 
lipsă, ne lucrând însă, s'a apucat de alte lucruri rele: de betie, 
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petreceri, cărţi bârfele, certe etc., cari l-au dus pe urmă la ruină 

cu averea, sănătatea, cinstea şi cu viaţa. rr vom ad să înţeleagă 

cum omul, În nelucrare absolută nu poate să trăiască nici odată 

În urmarea legii de mai sus; astfel, nelucrând el lucru cinstit cu 
mintea, plăcerile, poftele şi cu Un cuvânt boldurile animalice îl 
imping la lucrări ordinare, josnice şi urâte, făcându-I să ducă 

viaţă de animal, care viaţă la nici un caz nu poate avea bun 
sfârşit la oameni. 

Câştigând astfel elevul cunoştinţa, Cl cine vrea să trăiască 
trebuie să lucre, şi încă Cu mintea, de sigur va căuta să se aco
modeze. Iar temelia odată pusă, edificiul se va ridicA graodies, 
şi astfel plăcerea pentru lucru, simtul datoriei, nu-l va părăSI nici 
odată În viaţa lUi. 

AI doilea lucru, ce ar trebui să-I înţeleagă elevul, este ne- -
condiţionat societatea" legile fireşti pe cari aceea e întemeiată, acele 
legi, în baza cărora ori ce faptă se răsplăteşte într'un mod atât 
de just şi sigur. 

Vom începe cu aceea, că-1 vom face să înţeleagă, aducându-i 
I cazuri reale, cum sufere omul, dacă e lipsit de ai săi. I-se vor 
arăta d. e. suferinţele unui copil lipsit de părinţi, nenorocirea 
unui om dus singur În pădure etc. Aşa se va conduce să pri
ceapă, că omul astfel e făcut, Încât să poată trăi numai în socie
tate; că numai în societale poate să simtească bucurie şi inde
stulare, numai aci poate să-şi aline durerile şi să invingâ toate 
greutăţile şi năcazurile, cu un cuvânt numai aci se poate simţi 

fericit. Mai mult decât atât. Continuând cu cazurile reale, îl vom 
face se înţele<'.gă cât de minunată e Întocmirea aceasta, căci sin
gur, fără a fi organizat În societate, lucrul său n'ar putea fj de o 
valoare mai superioară decât cela al ori cărui animal, toată forţa 

şi puterea pierzând-o întru împăcarea trebuinţelor sale, cari la 
urma urmelor tot slab vor fi împăcate. Numai mulţumită traiului 
În societate îi este omului pOSIbil să -şi îndrepte toate puterile sale 
fjzice şi psÎhiee, într'o singură direcţie, Încât poate s~~ afle moda
litatea cum să Împ:tce mai uşor şi mai bine trebuinţele ce aparţin 
meseriei sale. Tot ituind cazuri din viaţă, vom putea merge cu 
cunoştinţa tot mai departe în direcţia aplicată, Încât să poată in
ţelege în legătură cu rostul societăţii, şi rostul pentru care lumea 
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se înmulţeşte: pentrucă mulţi inşi, mult pot, cu mult mai mult 
decât cei ce sunt mai puţini, sau plane decât unul singur, măcar 
cât de puternic şi luminat ar fi acesta. De oarece, fiind puţini, 

multele afaceri nu se pot împărţi între ei aşa, Încât umil să nu 
se ocupe în mai multe direcţii. Şi tot aşa vom merge şi mai de
parte, făcând pe elev să înţeleagă, În legătură cu celea de până 
aci, şi rostul morţii şi al naşterii, două lucruri, dela cari e condi
ţionată progresarea, adecă înaintarea cătră perfecţiune a universului. 
Căci dacă ar fi tot aceiaşi indivizi, chiar presupunând că nu şi-ar 
pierde forţele corporali şi spirituali până În sfârşit, încât lumina 
asupra adevărului s'ar putea revărsa numai unilateral, şi adevărul. 

arputeă fi descoperit numai pe o parte de tot neînsemnată a sa. 
Aşa elevul va începe să priceapă, că viaţa aceasta nu e 

o întâmplare oarbă, ci o Întocmire prea înţeleaptă, cu scop, a 
creatorului, şi că trebuie preţuită viaţa mai ales din acest punct de 
vedere, Iar această cunoştinţă îi va servi lui spre acomodare şi 

orientare, Încât nu-şi va pierde cumpătul, nu se va desgustâ de 
viaţă, nici chiar când peste capul lui vor ajunge în viaţă cele mai 
mari nenorociri, cele mai grele suferinte şi dureri - viaţa tot
deauna îi va fi preţioasă prin munca sa. O piatră de mult preţ 

vom pune deci prin aceasta intru determinarea voinţei, şi peste 
tot întru formarea caracterului. 

După ce elevul a înţeles rostul sOJietăţii, după ce adecă a 
văzut lucrul pentru care omul e zidit aşa, încât să poată trăi nu
mai în societate, va urma să ştie cum baza pe care e zidită so
cietatea, legea divină care o organizează, sufletul ce-i dă viaţă, 

I este dreptatea şi adevărul. Adevărul este realul a tot ce există; 

dreptatea este acomodarea, întocmirea moduiui de traiu, conform 
realului! este înaintarea omului pe calea naturii, calea posibilului, 
este însuş sucul cel pururea dătător de viaţă, ieşit din izvorul cel 
nesecat al ştiinţei. Urmarea dreptăţii este pacea, armonia, bucuria 
şi peste tot fericirea. Minciuna este negarea adevărului, iar aba
terea dela acela este nedreptatea, sau strâmbătatea - sucul cel 
otrăvitor, care îmbolnăvind societatea omenească, caută să omoare 
ori ce progres al acesteia. Izvorît din neştiinţă, acest suc se re
varsă peste întreagă societatea, şi Încurând j-se şi văd simptoamele 
Înveninării. Lenea cel dintâi simptom, iar de aci se desfăşură mai 

2 
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departe celelalte: lăcomia, ura, invidia etc., cari ştim la ce fapte 
mârşave conduc pe om; şi cu un cuvânt toate patimile, cu toate 
sbuciurnările omeşti sunt urmările acelei otrăviri. I-se va arăta 

mai departe elevului, că pentru a contrabalansa răul provenit dela 
aceste boale, cronice ori acute, se recere să apară pe scenă, pe 
partea adevărului, virtuţile cu toate formele lor. Astfel e de lipsă 

mila, eroizmul, jertfirea pentru dreptate şi adevăr şcI. 

Aşa va înţelege elevu,! pe de o parte cum cunoaşterea rea
lului sau adevărului, cu un cuvânt cunoştinţa sau ştiinţa, este 
prima şi cea mai de căpetenie condiţie a vieţii, iar pe de altă 

parte, că nu e de ajuns a descoperi adevărul numai spre a-l cu
noaşte, ci trebuie a-I şi vesti şi propaga celorlalţi şi a face pe 
toate căile să-I recunoască şi aceia şi să se acomodeze; cu alte 
cuvinte, se cere lupta pentrn adevăr. Şi înţelegând această condi
ţie a vieţii, de sigur se va deştepta în el, pe de o parte râvna şi 

zelul de a învăţa cât de multe, iar pe de altă parte diferitele sen
timente altruistice, Între cari mila, iubirea de aproapelui, cum şi 

alte sentimente nobile. ca lupta şi jertfirea pentru dreptate ş. a. 
Alături cu acestea, natural, că va cunoaşte tot mai bine rostul di
feritelor grupări, aşa zicând naturali, de oameni. societăţi, - în
chegate prin anumite legi şi legături fireşti, ca: familia, şcoala, 

comună, tară, popor etc. - le va cunoaşte cât mai bine rostul, 
şi cunoscându-l, va înţelege drepturile şi datorinţele faţă de ace
stea. Simţul datoriei deci deşteptându-se şi desvoltându-se tot mai 
mult, va pune bază tot mai puternică sentimentelor patriotice. 

Şi În general se va introduce elevul să Înţeleagă tot mai 
bine, că fiind dreptatea legea firească, ce organizează şi discipli
nează Cum am zice societatea, fiind ea însuşi curentul societăţii, 

cât de amar se pedepşeşte tot cel ce se abate dela calea acestei 
legi, dela curentul natural al societăţii; i-se va arăta legătura cea 
mare dintre faptă şi răsplată, că adecă nici o faptă nu se poate 
fără a atinge - direct ori indirect - interesul comun al socie
tăţii, fără a produce un efect, o acţiune oare-care În societate; 
şi dacă acţiunea produsă va fi în direcţia curentului natural, atunci 
fapta e Întru înaintarea omului alături cu curentul. Iar dacă ac
ţiunea e contra curentului, reacţia, ce o va produce aceasta în 
curent, se izbeşte de capul făptuitorului, în formă de. pedeapsă. 

A.A· ti XA 4' g ii' ; E,_ .2 -4 ,~ 
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Chiar şi acele fapte, cari ni-se par că n'au nimic cu societatea, 
despre cari am crede că privesc numai, persoana noastră, ori În 
bine ori În rău, chiar şi aceste fapte produc acea acţiune În so
cietate, întru cât interesele noastre personale nu sunt altă decât 
părţi constitutive ale interesului societăţii; deci orice mi~care În 
interesul patticular, undulaţiunile aceleia, nu se opresc la marginile 
acelui interes. Această cunoştinţă va avea putere netăgăduită de a 
determina pe elev numai pentru fapte bune; pe de o parte, iar 
pe de ceea laltă i-se va deştepta şi desvolta şi mai mult râvna 
pentru învăţătură. 

Prin învăţământul astfel început, înnădit, cum am zice, de 
trebuinţele vieţii - direcţ:a indicată de pornirile cele minunate 
ale omului spre a se perfecţiona - şi desvoItat mai departe acest 
învăţământ, neeşind nici decât din acestă direcţie, vom desvoltă 

şi întări în elev tot mai mult diferitele sentimente nobil~. Aceste 
sentimente, născute şi crescute şi la sinul convingerii, al cuno
ştinţei~ vor trăi până În sfârşit, şi puterea lor roditoare nu va fi 
învinsă de nici o putere lumească. Voinţa determinată în urma 
acestora nu va mai şovăi, nici în faţa societăţii corupte, nici în 
faţa năcazurilor, suferinţelor şi durerilor sfăşietoare şi desperatoare 
ale vieţii. Caracterul astfel format şi întărit, nu se va clăti de toate 
bântuelile. Pe de altă parte instrucţia, pe calea arătată, va scăpa 

de a mai fi lucrare stearpă. Căci la focul sentimentelor, cunoştinţa 
se desvoaltă tot mai mult, atingând chiar şi cele mai amănunte 

tJeburi şi chestii ale vieţii de toate zilele. [ar' această desvoltare 
se face aşa zi când de sine, într'un mod de fot natural, căci va 
mâna-o tot dindărăt interesul,' - acel interes, ce-J are copilul mic 
atunci, când întreabă după lucrurile ce-I înconjoară, spre a şti 

care la ce şi cum se întrebuinţează; acel interes, ce-I visează şi 

pedagogia modernă, dar de care nu poate fi vorbă până când 
starea lucrurilor în educaţie va fi cea de azi. 

Se vede deci, cum cultura materială, ce o cere pedagogia, 
va putea fi deplin asigurată numai pe calea de mai sus, - când 
adecă cunoştinţa e pornită cu impulziunea unei trebuinţe a ele
vului, când conducerea mai departe a elevului în învăţătură nu 
se va face după a noastră liberă voe, în direcţia care voim, ci în 
direcţia pornirilor sale spre perfecţionare: căci în felul acesta se 

2* 
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va puteă ştI precis, ce trebuie şi ce nu. Asemenea cultura formală, 
se vede clar, că este obţinută pe calea aceasta, mai mult decât pe ori 
care alta, judecata desvoltându-se în adevărata ei direcţiune; Încât 
copilul, ajuns mare, va fi ager la judecată, acolo unde trebuie, 
adecă la lucrurile ce-I'privesc atât de aproape În viaţă, şi de 
starea cărora nici ideie nu poate avea, pe câtă vreme instrucţia 

i-se dă aşa precum azi se practică. Cât pentru cultura morală, 

s'a zis - cred - din destul. . 

Multe ar mai fi zis, ce-i drept chiar şi numai pentru ca 
cele arătate până aci să se vadă în colori mai limpezi, să se vadă 
ceva mai lămurit, mai precis. Trebuie să o recunoaştem însă, că 

o lucrare, făcută în urma unei singure simple meditaţii, nu-şi 

poate lua de scop mai mult decât să arate direcţia, În care se 
află capătul firului, remanând apoi aflarea aceluia şi desvoItarea 
sau descurcarea lui, ca lucrare, care Îi priveşte pe toţi. Ori cât de 
mic şi lI1eînsemnat va fi deci rezultatul În această direcţie, nu tre
buie despreţuit. 

Reazumând deci cele expuse, să ne rămână următoarele: a) 
greşala ce azi se află în practica educatiumi constă în aceea, că 

avem două feleluri de actiuni: una s'ar putea zice pur educativă, 

iar ceealaltă pur instructivă; aceste două lucrări se fac cu totul 
deosebit, fiecare avându-şi principiile şi peste tot calea sa, cu 
totul deosebită de a celeilalte, cu toate că calea naturală e co
mună amândurora. ele adecă se pot desfăşura cu succes numai 
una prin alta. b) De aci provine, că atât educaţia din înţelesul 

strâns al cuvântului, cât şi instrucţiunea, sunt nişte lucruri moarte, 
cari prin urmare nu vor putea rodi nici odată; tot ce putem face 
prin aceste două lucrări se reduce la o simplă dedare sau dre
sare şi la o simplă mechanizare sau papagalizare, c) Adevărata 

educaţie e deci cea instructivă, precum şi adevărata Instruc(ie e 
cea educativă; aceste două lucrări trebuie să pornească din acel aş 
punct şi să meargă în aceeaş direcţie, sprijinindu-se şi complec
tându-se una pc alta. d) Punctul de plecare al acestor acţiuni e 
pornirea naturală a copilului de a află. şi a şti rostul obiectelor şi 
lucrurilor, direcţia are să rămână până În capăt tot cea indicativă 
de această pornire a copilului. e) In direcţia aceasta să se de
ştepte şi desvoalt~ până în sfârşit sentimentele nobile, IlU simplu 

I 
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prin dedare, ci pe baza cunoştinţei şi a convingerei. f) Cunoştinţa 

la rândul său, la puterea cea nesămănată a sentimentelor, să se 
desvoalte tot mai departe, luându-şi viaţa din acea putere, încât 
să fie aptă de a rezolva ori ce chestie sau trebuinţă, atât din 
viaţa dintr'un înţeles mai înalt al cuvântului, cât şi din viaţa cea 
de toate zilele. P. F: mrlea. 

e 

Sinlplificarea nlaterialului de 
în vă tănlân t. , 

In coloanele acestui preţuit ziar, in unul din Dume
rii trecuţi, am tractat tema cu titlul de mai sus, fnzi
stând pentru simplificarea materiei de învăţământ, pe baza 
concentrării ştudiilor intr'o singură carte de cetil'e. Intl"un 
număr următor apoi, dl g-n iaraşi, subtitlul de mai sus, 
dând atenţ[une temei, imi face onorul 'a se ocupa şi a 
di:3cuta ideia. 

OI g-n observă, că cu chestia al'angel'ii lllaleriallliui 
pe baza cărţii de cetire s-au ocupat mulţi oameni de şcoală, 
cari, au. constatat, că rezultatele nu sunt satisfacătoare. 
Apoi cl sunt azi şcoale, in cari se practică predarea ma
teriei pe baza cărţii de cetire, dar şi in acestea şcoale 
partea cea mai mare a ştudiilor se propun independent 
de cartea de cetire. Mai la vale apoi OI g-n subliniând 
accentuează, că: • Cărţile, afară de cartea de cetil'e, trebne 
scoase din şcoalele poporale«. 
. Eu incă susţin aceasta, cu adaosul, că da, ştudiile 
singuratice să fie scoase, dar materia, ce o cuprind şt]l
diile, să nu fie inlăturata. din cutare carte. 

Totdeauna am fost contra acelora, cari dând ştudiul 
in mâna elevilor, au zis: :t Pe oara viitoare aveţi lecţiune 
de ici pina ici. Grijiti sa o ştiţi bine f<tră carle!" Ca 
rezultat, numiţii invăţători se mulţumiau, daca. copiii ştiau 
să reproduca cuvinte fară Jnţele5. Acest metod-nemetod 
mai mult încurcă. elevul, decât contribue la desvoltarea 

! ' 
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judecătii şi a celorlalte făcultăţi psichice. Se pare, că a
cesta e motivul, ce indeamna. pe unii a se cugeta la eli
minarea şludiilor din şcoală, silind astfel pe învăţători la 
o predare liberă, in urma căreia, elevii să fie mulţămiţi 
numai cu celea auzite din esplicări. Acestea păreri insă 
sunt greşite şi iata de ce: 

Cei mai renumiti bărbaţi de şcoală au accentuat pă
rerea, că şcolarul să fie dedat" ca eI- însuşi să-şi scoată 
cunoştinţele din izvoarele de lectură. E drept, că învă
ţătorul are să preleagă elevilor liber cutare temă şi sa se 
silească din toate putertle şi pe toate căile, ca tot ce 
predă să fie bine inţeles din partea elevilor. Ori cât de 
clară, insă ar ajunge o ideie in c spirit, totuşi cu timpul 
ajunge la o aşa întunecime, încât de nu i-se va da. ele
vului prilej de a o readuce la clal'itate, aceea ideie, pe 
urmă, putem zice, să Intuneca. apl'Oape cu totul. ~ 

Rolul şco alei poporale este de a adapa pe elevi cu 
idei şi cunoştinţe trainice, cari cu hmpul sa. le fie ajutor 
pentru vieaţa _practica.. Daca lecţiunea, ce o explică învă
ţătorul liber, va fi ara tată elevului şi în scris, el (elevul) 
o va ceu cu curiozitatea, . cil oare şi cartea chiar astfel 
scrie dupăcum adineori vorbia şi arăta învăţătorul. ln elst 
mod, adevărul, explicat din partea inva.ţa.torului, va fi con
firmat ~i prin lectma din izvoare, ceiace e şi natural, mai 
ales azi, când toată lumea caută adevărul pe baza mai 
multor mărturii (izvoare). 

Sil presupunem, că avem in şcoală carte de cetire, 
in care să fie aranjat tot materialul de !nvăHlmânt.· în 
atare carle se va afla şi terna din fizică, ce tracLează ter
mometrul. Ajungând la această lectură, tnvăţătorul o ex-
pliCă. Ca lectură apoi invăţă torul o ceteşte, după cum o ~ 
pretind regulele unei cetiri logice şi esteLice. Ca lectiune 
apoi, învăţătorul il pune pe elev s1 inveţe lectura despre 
termometru, dar nu mechanice, ci numai în cadrul unei 
cetiri bune. Elevul, în urma acestei procederi, din punct 
de vedere psichologic, va apercepe cu mult mai bine, 

t. 
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decât numai 10 cazul, când numai chiar din explicari va 
invăţa.. 

Dupăce copilul p<'lrăseşte pragul şcoalei, cunoştinţele 
incep a se întuneca, dacă 'acelea nu se repetează. ~i oare 
prin ce se vor repeta cunoştinţele, daca copilul adult 
(omul) nu va avea. la indemâna ceva isvor, carele să-i 
aduca aminte de celea învaţate? 

Reese deci, că cunoştinţele pl:edate din partea învă
tatorului, nu numai că e necezar, ci chiar imperios să im
pune, ca sa fie celile chiar din partea elevilor şi din lecluri. 

Dar chiar şi din principiul, că tot ce e de vazut 
elevul să vadă etc., căci cu cât ceva e aperceput prin mai 
multe senzuri, cu atât devine mai trainic. De ce să luam 
dela spirit posibilitatea de a confirma cunoştintele şi prin 
senzul vederii, carele e atât de aproape de spirit? 

Dt g-n incheie cu aceia, că: «în câl morala societăţii 
moderne lasa mult de dorit, bucăţile din cartea de cetil'e 
au să cumpăneasca celea de cuprins moral.. Da. Tot în
vaţământul trebue să tindă pentru de a-l face pe om mo
ral şi membru folositor societaţii. E aşa. Dar e foarle 
greşita părerea, că bucaţile de cetire au să fie nl1mai de 
cuprins, ce -:quasi porunceşte morala. Cu porunră nu se 
prea scoate la cale. Adevărul moral. azi, în seclul al 
XX-lea, trebue stabilit pe baza ştiinţei şi nu numai pe baza 
naraţiunilor seci, pP. cari de multe-ori le numim poveşti. 
Pe când poveştilor nu li-se prea dă crezământ, pe atnnci 
oricărui adevăr demonstrat pe baza ştiinţei, nu-i poţi sta 
in cale. 

Când tractez trăznetul, oare pe lângă această temă 
nu am putea tracla şi una, ce ar cuprinde păţania unui 
om lovit de trăznet, din pricina, că pe timpul unei vremi 
grele să aşezase lângă un pom înalt? Ici traclez trăznetul; 
colea constataţi la ce-l aduce ne~tiinta pe om. -- Trac
'tând tema despre trădarea lui Efialtes, nu pot oare să mă 
estind şi la teme, că ce păţesc trădătorii? .. etc. 

Ca de încheiere: Tot ce învaţiHorut predă, elevul să 
înveţe şi din carte, dar nu recitând-o, ci in mod logic şi 
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estetic. Asifel procedând, cu ajutom! crtdii de cetire, ce 
va cuprinde tot materialul, elevii vor apercepe materialul 
cu mult mai bine; iar dt' aWI parte, vom câştiga şi în 
timp, ceea ce se întelege aşa, că copiii vor învăţa şi ma
terial ~i cetire, în unul şi acelaşi timp. 

O astfel de carte de cetire va fI cu mult mai ducă
toare la scop, decât cum o lnţelege Dl g-n. 

Nadab, Noemvrie,' 1908. 
Dimitrie Boariu, 

lnvăţător. 

ObservărÎ critice.*) 
"Critica 11 U are să ardă, 

ci să- luminezec. 

In nex cu reflexiunile mele din numărul precedent, voiesc a 
atinge Încă o chestie, ce reclamă rezolvare. 

Apriori insă volu face câteva constatări - medtorice. 
intrunirile noastre din dieceză, în despărţăminte protopopeşti, 

se pot privi ca nişte şcoli de repetiţie, a căror meniţiune nu e alta 
decât sporirea şi răspândirea de cunoştinţe necesare la.educaţiune 
şi instrucţiune şi mai presus discuţiunea metodului de propunere 
la materia de învăţământ. . 

E prea evident, că atât generalizarea cunoştinţelor atinse'deja, 
cât şi adoptarea unui metod confortabil şi ducător la scop, Întai 
au să treacă prin sâta cea deasă, care iarăş nu poate fi alta decât 
- critica şi anume: critica făcută sub condiţiunile menţionate În 
primul articol. 

Aci ajungând, mă volu nizul să arăt, cum ar fi de dorit, ca 
să decurgă critica, discuţiunile În cercuri cât mai ample, în confe
rinţele noastre tractuale, dupăce 'faţă de celea generale mi-am spus 
părerea. 

în locul prim, cu plăcere constatez, că sunt tracte în cari 
conferinţele pun agendele dela ordinea zilei la discuţii şi critice 

*) A se vedeA. Nr, 11 an. V. 
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cât mai temeinice şi extinse, întru cât la acestea cooperează, iau 
parte, cei mai mulţi membrii. 

Faţă de acestia deci, nu aş avea multe de zis, fiindcă atari 
membrii, prin asemenea sănătoasă procedură, sunt Îl'ldrumaţi pe 
calea progresului. 

Am însă de zis faţă de acelea reuniuni, a căror măsură de 
discuţie şi critică nu ating ,decât nişte limite foarte modeste. 

A lua cuvânt la discuţie numai 2-3 membri, nu fie cu su
părare ~- dar aceea nu e discutie şi nu, mai ales atunci, când 
acesti 2-3 membri sunt mai tot unii şi aceiaşi. 

Faţă de atari membri, unii s'au şi expimat, că ". . . bag
seamă X şi Y au luat discuţiile pe arândă·' ... 

DeşI o astfel de mustrare e cam pişc{ltoare, dar trebue să 
admitem, că respectivii au şi ceva dreptate şi deosebirea e numai 
aceea, că dacă alţii. nu iau cuvânt - careva din membri trebue 
să pornească discutia, căci altcum se dă faliment. 

Altmintrelea, pe baza datelor, ce-mi stau la dispoziţie - a
cestea sunt cusururi, ce băntue, ce-i drept sporadic - nu numai 
la noi, ci şi în celealalte părţi ale metropoliei noastre - ortodoxe. 

Ce ar fi dar de făcut? 
Trebue întâi dat teren fiecărui membru, ca să-şi expună ve

derile, - iar dacă nu voeşte, ci perzistă în pasivitate - trebue 
numai decât constrâns ia muncă şi în aceasta direcţiune. 

Regutamentul nostru, ce emanează din statute în §. 10. spune 
numai a1âta: 

" ... La discuţiuni pot lua parte toţi membri despărţă-

mântului" .. . 
Şi de aci urmează, că dacă toţi pot lua parte la discuţie, 

ca să fie discuţie, negreşit, câţiva trebue să iaie cuvântul şi de-o 
oarece aceşti "câţiva" nu pot fi (Ia discuţie) şi nici nu e corect 
să fie întotdeauna unii şi aceiaşi, dat fiind, că. râvnim spre pro
gres - reiese, că pe când toţi membrii sunt îndatoraţi a discuta, 
chiar în interesul bine priceput al lor, căci capabilitate este, se 
presupune în fiecare membru, numai voe să - fie! 

Şi - după ce aceasta rezultă, ca un fel de datorinţă, cel 
puţin morală - din multele datorinţe ale membrilor consideraţi 

activi - sunt de părerea, că conferinţa reşpective prezidiul, Întot-
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deauna să deobIige, designeze succesive, 3-4 membri, ca În fie
care conferinţă, acestia să facă critica prelegerei ori a exemenului 
ascultat - cel puţin. 

LucniI se intelege dela sine, că la critîcă pot lua parte şi 
mai mulţi, toţi câti au voie, dar acei 3 -4 neconditionat. 

E o procedură aceasta, ce se practică şi aiurea: în alte 
tracte şi dacă procedura e bună, pentru' ce să nu O adoptăm şi 

noi, baremi între Împrejurări escepţionale. 

In modul arătat se va naşte o emulaţie şi între membrii a
stor fel de reuniuni, prin ce se va mai arunca din cârca noastră 

indiferentismul, cu care mereu suntem ploconiţi, chiar şi În acest 
secol al luminilor. ~ 

1. Crt~'iiantt. , 
-~-_ ...... _---

Ceva despre cetit 
în şcoala poporală. 

Desvolfarea gustului de cetire şi tractarea proverbelor. 

Cu ocaziunea vizitelor şcolare întra inspectorul X în 
şco ... la Înv. Y chiar la Începutul oarei. K otez cu. Înspecto
rului X nu i plăcea să între în vre-o şcoah1.. pe Ia mijlocul 
oarei pentrucă ştia - că conturbă pe Înv. respectiv; iar 
de alta parte- doria sit aud~l o prelegere dela început. 

lnvftţătorul după ce face linişte - Între ~opiii cari 
până acum să bătură cu bruşi de neamt în curt?a şcoalei 
şi căror le placea să continue aceasta distracţie şi În sală 
- şi după zicerea rugăciunilor începe prelegerea în' pre
zenţa inspectorului. - Şi ce credeţi cu ce a început? Cu 
cetirea, căci acesta i-se părea studiul cel mai acomodat de 
preles chiar şi În prezenţa unui inspector, dar pe cum vom 
vedea, S'd, p,lCălit. Incepe deci prelegerea: *) 

*) Dl T. Mariş vrea s1 ne arate un model de tnv!tţător care nu-~i dă 

socoteala - de CE'eacc, lrE'huc să facă, de ~i ar putea face. (N. R) 
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Vom cetl cen, atenţiune t Apoi se întoarce cu cartea 
ciUră inspector, întrebândul: li Care bucată de cetire poftiţi?e, 
Aceasta complezanţă îl ,atinsă neplăcut pe inspectorul X. şi 
cugetă În sine, ce voeşte omul acesta? căci doar în oara 
de prelegere n'au loc alegerile şi complezanţele, - dar pe 
nou aude glasul înv,\ţătorului: li Poftiţi mă rog!« Nu poftesc 
eu nimic - fu răspunsul - nu voesc a conturbh ordinea 
şco alei Dtale. 

Te rog cetiţi acea bucată de cetire care a-ţi luat-o pe 
azi În programă. 

înv. resfoeşte prin cartea de cetire doar va afla atare 
bucati\ acomodată ori c<1rui timp, inspectorul însă om mai 
biHrăn şi mai iscusit să adresază cătră un elev întrebfwdul ~ 
»Ce aveţi din cetire?« »Cercalcle« fu răspunsul, apoi in
cepura a cetl despre cereale în 18 Ianuare, - afară neaua 
de o palmă. Prima pecIec:'\ întimpinară elevii la titlul buc;\ţii 
de cetire: Ce este aceasta bucată de cetire? Pentru ce e 
acesta titlul bucătii? Să înceapă cetirea X. Ceteste băeatul 
1-2 ziceri înv.' îl întreabă: :t Ce ai cetit?« 'Elevul mai 
cugetându-se, mai furând din carte, reproduce cu greu cele 
2-3 ziceri cari le cetise, apoi iar sl aude întreruperea 
Înv. »Ce ai cetit 7« Din dnd în când acesta se opreşte la 
explicarea unor cuvinte neînţălese de şcolari, dar aici se 
vede nepreg'Uirea. :\1 ai cetesc câţiva ş.:olari tot în lTIodul 
acesta şi peste un p,Urar de oară e gata cetirea. II mai 
roagi\. inspectorul să cetească atare bucaUi de conţinut mo
ral şi în fine o poezie. Să cetesc. Tractarea aceiaşi. La 
finea cărei insp. îşi esprimă cea mai mare nem uJIă mire, 
In vederea ca si pela noi. încâteo scoaU să tractează bu
că.ţile de cetire cam după metodul înv: Y - ba unii nici atâta 
nu fac, ci. după terminarea bucăţii cetită, zic: acum îţi avea 
cetirea următoare. 

Am adus spre a Itl~L din el esemplu, ferindu-ne astfel 
de p,\ţania inv. Y., iar de alU parte prin tractarea bucăţii 
de cetire în modul.acesta 'pra~ti:, învăţam pe băeţi să ce
tească fluent, dar nici de cum nu le dezvoltăm gustul de 
cetire, care ar fi scopul suprem al cetirii îndeosebi la el. 
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sup. De aicI urmează, că pruncii după ce finesc şcoala nu 
mai prind cartea în mâni, li-s'a urât, pentru-că n'am Mgat 
în ei gustul adecă boldul acela, care să-i indemne în mod 

. spontan la cetire, ci numai la comanda altuia. Aceasta este 
cauza, că poporul nostru ou ceteşte. Aceasta o cauzăm noi 
singuri, prin modul de tractare a bucăţilor de cetire. 

~Iai este Însă o greşal<l, care împedeca desvoltarea 
gustului de cetire şi pe care nu o poate deIătura nici chiar 
înv,lţ<11orul cel mai cu vocaţie, nici cel mai isteteţ, şi aceasta 
ea-se c,lutâ În cărţile de cetire, cari unele sunt departe 
de a corespunde scopului. principal, adecă a desvoWt gustul 
de cetit. Notez, că acum privesc cărţile de ce tire numai din 
punctul de vedere a desvoltării gustului, încolo nu am ni
mic de observat, sunt dupel toate cerinţele motodice, prin· 
cipiul concentraţiunei enciclopedice este pe deplin observat, 
dar ce folos, dacă sunt În aşa chip scrise, că pe elev nu·1 
Întereseazil. Sunt prea multe bUGlţile de conţinut moral, 
ca şi când numai pe această treapt:"l am vOI să plantam 
s,lmâ!lta moralei, care de altcull1 îsi are locul ei în instruc
ţiune. 'Cei chemaţi s<'t.şi împlineasc; numai conştienţios da
torinţa, urmărind ianlşi scopul principal, adecă plantarea 
sămânţei morale (nu Întratâta câtigarea cunoştinţelor) din 
acel studiu Lipsesc cu desăv<lrşire, sau doară cu de tot pu~ 
ţine escepţiuni, bucăţile de distracţie, plăcute şi interesante. 
Lipsesc acestea. cari pe lângă o tractare metodică corectă, 
ar desvolta În elev boldul care În mod spontan I'ar îndemna 
la cetit. cari ar desvaltâ în el aşa zicând pasiunea de cetit; 
acestea, cari I'ar înăIVl la idealul cetirii, la gustul de cetit, 
ba mai au şi avantajul. că ar uşorâ şi munca învăţătorului 
precum vedem. Dacă am avea astfel de cărţi de cetire, şi 
pe lângă tractarea Irtetodică ce O voiu ar[tta mai jos, la t'Ot 
cazul vom ajunge mai iute şi mai cu- bun rezultat la sco
pul adevarat al cetitului, Ia gustul de cetire. 

Fiecare bucată de cetire îşi are modul său de tractare. 
1. La tradarea istorioarelor, povestilor e mai puţin 

lucrul înv;1ţ,ltorului; faţă de acestea ele,'ii au interes viu şi 
fânl mult,l greutate le înţăleg şi reproduc. Aici e destul 
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dacă înv. ceteşte bucata de model, esplică cuvintele neinţă
Iese, şi prin interesul ce trebue să-I manifesteze faţă d~ 
bucata respectivă, potenţează interesul şcolarilor. 

2. Poe/ia insă trebue cetită mai de multeori corect 
ca ideile depusii În ea, prin cetire, să le putem scoate in 
relief, dar numai pur din cetire şcolarii nu, vor fi în stare 
s,l Înţ,lleagă ideile depuse În poe ie, ci mai mult cugetă 
numai ce ar fi. 

Lucrul principal e, esplicarea însufleţitoare, conform po
eziei, scoaterea în relief a ideilor, sentimentelor şi a fapte
lor depusă acolo şi numai după aceia putem trece la 
memorisarea ei. Înv;lţarea poeziei e lucru greu, mai ales în 
şcoala poporaiă, de aceia nu trebuie \;lsaţi elevii să înveţe 
poeziile singuri, ci barem strofa 1. în prezenţa Înv., când 
nu·i permitem se reci teze numai orduri rimătoare, ci la în
ţ'lles. Poeziile f,lră Înţales, ori prea grele de înţttles, înv. 
să le privească de neexistente deşi sunt pusa în cartea 
de cetire. 

3. Buc,lţile, cari tind a inmulţi cunoştinţele şcolarilor 
din cutare ram, mai ales a studiilor reale, trebue traclate 
ocazit)nal, de exemplu, bucăţile de cetire, ca Ungaria, Buda
pesta, O c[dătorie pe dun,lre etc. nu le cetim ori când, nu-i 
permis S;I. zboare în aer, ci atunci dnd din, Geografie am 
ajuns la această tem", ca. astfel şi cetirea s,l edlfice cele 
înv,lţate în Geografie. 

Kainte de predare, înv. trebue si'i fie cetit bucata reş
pectiva, să vada, cari vor fi mijloacele de intuiţiune, apoi 
urmea;d tract<nea proprie, înv. le povesteşte, că despre ce 
va cetl; explica cât de bine bucata, apoi reproduc elevii 
cele spuse de învaţ;ltor şi numai atunci urmeaz,l cetirea, cu 
care acum n'avem mult de lucru, numai esplicăm cuvintele 
neinţ111ese apoi reproducerea celor cetite Înt,li dupa alineate 
şi în fine reasumarea. 

4. Proverbple sun înţălepciunile vieţii, de ohiecin 
să trec cu vederea, OrI din când in când sl mai 
întreabă elevul: »Curn înţ<1legi lu aceasta?« Natural, că. 
el nu o întillege nici cum. Ade \'('\ l' ul acesla ab.::llract, nu-l 
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lntălege şcolaruI, sau şi dacă îl inţălege, nu las el in sufle
tul lui aşa urmă, care sa·l indemne la fapte. Aceste ade
văruri abstracte insel nu trebue negligale, cu atât mai vâr
tos, că rn vieaţă şcoJarul le aude, dar cine le spune, 
nu le şi explică, ci el trebue să le înţăJeagă, deci tre
bne învăţat, cum are să le înţaleagă. Eu aş crede, 
ca acea cale, care ne-ar duce mai uşor la scop e mmă
toal'ea: ~Hai tntai învăţam proverbul din cuvânt In cuvânt, 
pentru-ca aceasla arata ol'iginea şi baza adevăl'lllui depus 
in proverb, apoi puţină istorie, care să ne conducă la 
adevaratul inţa.les al proverbului, spre exemplu las sel lll'

meze tractarea practică a proverbului: "iVIt-i tot aur ce 
/uceste u . Înv., ce am zis noi în zicerea aceasta? El: că nu 
toat'e lucrurile cari sclipesc sunt din aur, înv.: spune-mi 
nişte lucruri cari sclipesc? El: arama, inelul, foarfecile, 
lingura, cutitul ecL îov.: cari din aceste samănă la coloare 
cu aurul? EI: arama. Îllv.: poate-se deosebi arama de 
aur? El: da. Inv.: oricine le poate deosebi? El: nu, Înv.: 
cine nu le poate deosebi? El: pruncii şi acei oameni, cari 
nu cunosc amul. Inv.: Aşa dar se poate înşak'L ori cine, 
pentru aceia trebuie să fim cu mare băgare de samă când 
am avea de lucru cu ele. Ascultaţi să vă spun cum s'a 
păcalit un om dela noi, voind să-şi cumpere un inel de 
aur. El s'a dus în oraş, la un neguţător, dar el nu cu
noştea chiar bine aurul, negl1ţălorlll i-a dat un inel de 
aramă galbână, curat de te vedeai bine în el, omul cre
zând că e de aur, l'a plătit scump, ca şi când ar fi fost 
de aur. După câtăva vreme, a văzut} omul că inelul incepe 
a-şi perde coloarea şi din ce in ce rămâne tot mai urâl, 
~u toate că il cura~a. Omul nost a spus paţania lui 
altor oameni cari i-au răspuns. :tIa să fii cu băgare de 
seamel cel nu-i tot aur ce luceşte. (Repr.) De unde vine 
<leei acest proverb? Acum să vedem, când il folosim, oare 
numai atunci} când voim să spunem, că nu toate lucrurile 
sclipitoare sunt de aur. 

EI: Ba şi atunci, când cutare lucru nu e aşa pe cum 
se arată. Inv. Ştimi-aţi spune un exemplu de acesta? Dacă 

~ 
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nu' ştiţi, vă spun eu ~ Un om e imbrăcat frumos şi el ~i 
familia lui, umbla tot cu cai scumpi, făcea adeseori pe
treceri, cu un cuvânt vrea să arate lumii,că trăieşte lume 
aibă. Toţi oamenii se mira, că de unde are el atâţia bani 
de poate trăl aşa. Deodată insă să vede. că din ce in ce 
mai lăsa d in viata cea bună, azi un pic, mâne o ţiră, ba 

~ -la urmă i-se vinde toată averea ne mai putând plăti datoriile, 
atunci se vedea numai, că el n'a avut nimic şi trăia cu 
bani luaţi imprumut. Despre aceasta întâmplare iarăşi 
putem zice că nu-i tot aur ce luceşte. 

Todor Afariş, 
Invă\ător. 

Catehisarea. 
In conferinţa preotilor, cari calehisează, ţinută în Şiria, 

la 29 Decemvrie 1908, s'a pus intrebarea: de ce nu pot 
preoţii catehisa cu succes? O intrebare aceasta la care în 
public, nimenea n'ar răspunde bucuros adevărul. Nu, pen
tru-că nimenea nu voeşte a recunoaşte, că el însuşi sau 
neştiinţa e cauza. Pentrucă dacă e să [im drepţi, ar fi 
trebuit să se fi zisă: nu put~m catehisa cu succes, pen
trucă nu ne pricepem. 

Acesta ar fi fost răspunsul cel mai potrivit şi sincer 
totodată. - S'a zis, că în trecut, bătrânii au catehisat cu 
mai mult succes ca cei din ziua de azi; ceeace însă nu 
susUL Nu sustă, pentrucă aceea ce a fost n'a fost con
vingere. El a crezut, pentrucă aşa i-s'a spus şi el n'a ştiut 
judeca mai departe. Elevul a fost silit să memoriseze ca
techismul, .că de nu, apoi ştia el ce-l aşteaptă. Preotul, 
catehet, nu şi-a dat nici când silinţa, ca din învăţăturile 
celea frumoase 'să scoată miezul, esenţa, cu care să-l în
sufleţească pe elev, sa.-l facă mai bun, moral, evlavios, 
prin ce sa. poata. fi plăcut şi folositor lui Dumnezeu şi 
oamenilor. El a invaţat de frică, fără ca sa vadă ceva 
folos real din celea învăţate. Toată morala ce putea es-

\ 
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(rage din caLehizare era: • fa. ceea ce-ţi spune preotul, dar 
sa ou faci ceea-ce face el.« Şi a fost bună aceasla waximă, 
aşa zicâod, pâna când a tiout era şcoalei vechi. 

îndatăce insa timpul modern, cu realizmul său, apăru 
pe ol'izont, să slreformal'ă toale. Ideile noue puseră in mişcare 
curenLe noi. Lumea nu se mai multameşte Cl] vorbe saci. 
Vrea sa ştie cauzele, sa vadă efectele, la toate celea. Nu e 
mai buna. Ia nimic predarea aceea saca, ex cathedră -
ca odinioară Sa simte necezitalea, că cei cc-s pllşi să in-
vete pe alţii, ei înşişi sa Cle palrunşi de adevarul celor I 
spuse, - tinuta lor să ne in conformitate cu celea pro-
fesale de ei. Cunoştinţele, ce elevul le primeşte, 1311 fie În 
conformitate unele Cl] altele, să nu răstoarne una ce alta 
zideşle. Astfel in elev se \'a forma o bază solida, care va 
putea rezista. lenlatillnilor ce le-a veni În vieaţă. 

Sa [jm în~ă sinceri, şi să ne întrebăm: câţi suntem 
cari ne tnsutletim de celea predale, câti calecheţi sunt de 
aceia, cari întră în şcoala pregătiţi şi să nizt1esc a-şi câş-· 

liga dexteritate în a preda. cu succes? .. Dacă am fi 
sinceri, apoi ni-al' deprima răspunsul. Penlru toţi cateehi
zarea e o sarcina., aşa, că se vede pe fată, că o face numai 
de silă şi nici decum cu placere. Nirne nu-:;;i dă silinta a 
urmări cu atenţie mersul celorlalte obiecte de învăţământ, 
ca el s11 aiba. un sprijin In cunoştinţele elevului, s11 se 
ştie folosi de acelea, ca cn atât mai cu succe3 să-l· poata. 
face a appe"cepia cunoştinţele religioase, inlărindu-l în cre
dinţa legii stnlmoşe.şti, buoatatea, şi atotpulemicia lui D-zeu. 

Nu e de ajuns, ca elevul să ştie recita unele pasage 
din text, nou ori vechi, sa scoală învaţăll1ra morală aşa 
cum i-se spline, ci el trebue sil ştle judeca liber, din ase
mă.nări, judecand el însuşi, să. scoală tnv1!.ţa.tura morală, 
aşa, cum mintea şi cunoştinţele lui ii dicta. C1ud el va şti să 
facă aşa, putem zice, că am catcchizat cu succes. Şi atunci 
vom avea credincioşi adevăraţi, cari nu se vor clllfl de t. 
bantuelile lui vei iar. 

Ca să ne putem [nsă ajunge scopul, va tl"ebui de o 
parte, ca inşisi catich~ţii să aibă o directivă oarecare, să 
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ştie ce şi cât are ::;ă pro::-nn;'t, s;1-j placa a ceti spre a-şi 
Câştiga cuno:şlinţe auxiliare intru nşur(l!'ea predării ; iar de 
altă parte, calechetul să ne independent atât spiritnalminte 
cât şi malel'ialminle, Până când preotnl va avea sa. lupte 
Cll nevoile ,ilnice, până atunci sunt zadarnice toate sfor
ţările de a face din el calichet şi păstor cal'e sulletul şi-l 
pune pentru oile sale. 

Vom 1'eveni a-b. 

1 nfOrolatil1ni. , 
Comitet central. Pentru deliberarea afacerilor reuniunii învă

ţătorilor români (din dreapta Murăşului - dieceza Arad) s'a în
trunit comitetul central la 18'31 Dec. a. c. în Arad - fiind pre
zenţi - afară de preşedintele 1. Moldovan şi secretarul 1. Demetriu 
Popoviciu - membrii: 1. Grofşoreanu. 1. Vancu, D. Boar, P. Dâr
lea, 1. Cristea şi P. Vancu. 

In atenţiunea învăţătorilor. Biroul central a trimis preziden
ţilor desp. protopopcşti următoarele circulare: 

P. iit. Domnule! Din mai multe părţi ale desp. noastre pro
topopeşti ne-au sosit propuneri de a întrevenl la Ven. Conzistor
pentru a dispune comunelor bisericeşti, ca susţinătoare de şcoale, 

să asigure necondiţionat, încă de pe acum, tuturor învăţătorilor 

salarele învăţăţoreşti, conform art. de lege XXVII din 1907. 
Pentru orientare, dăm următoarele explicări în ,cauză: 
Conform §-lui 12 din susnumita lege, întregit prin §-ii 14 

şi 16 din "Instrucţia" relativă, comunele bisericeşti, ca susţină

toare de şcoale, până la 30 Septemvrie 1910 sunt îndatorate să 
asigure şi solvească Învă~ătorilor "nnmai" competinţele statorite 
în art. de lege XXVI din 1893. Tot această lege, În §-ii sus citaţi, 

, dispune apriat şi aceea, că întrucât susţiitorii de şcoale' până la 
1 Octomvrie 1910 nu s'au îngrijit sau nu se vor îngriji să regu
leze salarele învăţătoreşti la minimalul prescris în art. de lege 
XXVII din 1907, fie dela sine, fie prin ajutor de stat, venitele in
văţătoreşti de aici Încolo se privesc de asigurate în sarcina sus-

s 
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ţinătorilor de şcoale şi aceştia sunt siliţi să le dea Învăţătorilor. 

Aceste le dispune legea lămurit. Prin urmare orice interve
nire din partea ,noastră la Ven. Conzistor e superfluă, mult, am 
da dovezi, că nu cunoaştem nici dispoziţiile acelea din lege, ce 
ne priveşte de aproape. 

Arad, la 1/14 Ianuarie ] 9:,)9. Io;i! Jloldown, prezident. Di
mitrie PO/){)I'i"itl, secretar general. 

P. iit. DOli/ulite! După ce din mai multe părţi ale desp 
noastre prot, ni-se cere intervenire la Vcn. Con%istor, - pentruca 
acesta să edea o normă oare-care, după care Învăţătorii să se 
poată orientâ Ia inducerea materialului propus În "Anuar"- spre 
ştire şi orientare emitem următoarele inviaţiunî în chestie: 

Conform §-ului )3 din articolul de lege XXVII din 1907~ 

toată scripţia şcolară are să se facă în şcoale poporalc În limba 
maghiară. Prin urmare şi materialul propus trehue să se inducă 

În "Anuar" tot în această limbă. Adevărat,' că estimp Ven. Con
zistor a dispus inducerea rlcelui!Jş ii/I~tr!l'iltl În ,.Anuar" şi româ
neşte. Nu ştim însă întrucât se va tolera aceasta şi în viitor. Toate 
semnele arată contrarul. Noi Însă să ne ţinem de cele dispuse şi 

anume: în partea cu rubrice ungureşti să inducem n~aterialul pro
pus ungureşte, drtr tof, iar În partea cu rubrice româneşti, tot (ţI'el 

wfterial, - să-I inducem şi româneşte 

Arad, la 1/14 lan. 1909. 10sl)' Moldo!mn, prezident. Dimitrie 
POJloviciu, secretar general. --

Congresul educaţi unii poporale. In legătură Cu notita noastră 
din nr. trecut - referitoare la cest congres, ţinut Între J şi 4 

Oct., observăm, că unul dintre participanţii din România, dl Oh. 
Adamescu, publică În "Revista generală a Învăţământului" o dare 
de seamă foarte instructivă, care merită a fi cetită de toti, cari se 
ocupă serios cu înaintarea învăţământului. Iar ca şi conc/us s'au 
stabilit următoarele principii: 

bwăţtun<Întul elUtlent'll' .~;i fie obliqiifol' p(mii la 14 a"i, pe
depsimlu-s8 f.miliile iI""fJli,qellle ri ajl!l(îllrl/{-,~e cele sllt'(f('e, aM/el 

că nici 1M· copU it' ,vJrstă de Ilcou!it sii nit l'fimrÎnii /i'il'li ÎMtlţittIO·c''i. 

Duptt şcoala primară s(7 M in~litll(' lut ,Îlln'i{iimtilll comple
mentar oblig/Uol' între J.J şi 18 uiti peil/ru toţi tinerii, c(wi nu 

continuă studiile 1.lItr'o ?,,(wlli sl/j)erioarc't. 

I 

I 
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Acest învăţământ să aibă caracter practic şi profesional, po
trivit cu trebuinţele diferitelor categorii de lucrători şi ale difl~ri

telor regiuni 
Organizarea lui (a învăţământului) să fie sistemizată; să nu 

se dea în cursuri de seară de cătră societăţi sau particulari cari 
le fac în mod benevol, ci în cursuri regulate, În oare de zi, de 
cătră profesori anume însărcinaţi şi plătiţi regulat. 

Conferinţe catichetice. In săptămânile din urmă s'au ţinut 

lanţ conferintele catichetice, ţinându-se în Hălmagiu, Timişoara, 

Chişineu şi Şiria. unde preoţii şi învăţătorii caticheţi s'au adunat 
pentru a se consulta asupra acestui' studiu atât de negligat de 
preoţii gr.-or. - E adevărat, că această negligen(ă nu face cinste 
celor însărcinaţi cu predarea acestui studiu, şi cari de fapt nu prea 
dau semne că voiesc să se supună ordinelor superioare. 

Domniile-lor sunt de credinţa, că dacă vor catechiza - vor 
lua o sarcină de pe umerii învăţătorilor. Oare aşa să fie!? Dar 
dacă ne gândim 1:1 viitor, la ziua de mâne - cum se zice -
când învăţătorii nu vor mai fi ai confesiunei, cine va da ti neri mei 
educaţia religioasă? Ori poate fi biserică cu preot şi fără credin
cioşi? Să se tină bine în seamă cuvintele dlui comisar conzisto
rial, care în tot locul a spus ce trebuie să ştie şi să facă fiecare 
În acestea vremuri grele ca să poată fi gata pentru cazul când vor 
sosi vremuri şi mai grele. 

Dar pentru monumentul luj Teodor Ceontea. Dşoara Cornel ia 
MoldoG"n fiica prezidentului reuniunii noastre învăţătoreşti, a su
plinit la şcoala civilă diecezană pe una dintre dşoarele profesoare 
timp de 6 săptămâni, pentruce a primit din partea Ven. Conzistor 
un onorar de 25 cor. Această sumă a donat-o În părţi egale pen
tru monumentul Ţeodor Ceontea, unul dintre foştii ei profesori şi 

jumătate pentru nefericiţii din Sicilia. Tot pentru monumentul T. 
Ceontea au mai donat - ca răscumpărare pentru felicitările de 
anul nou - OI profesor preparandial Avram Sădean 2 cor. şi Iosif -
Moldovan 5 cor. Exprimăm şi pe această cale mulţumita şi recu
noştinţa reuniunei. 

Cutremur groaznic. In Italia de sud (provincia Calabria şi 
iusula Sicilia) s'a întâmplat unul dintre cele mai mari cutremur 
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de pământ despre care povesteşte istoria omenimii Oraşe şi sate 
întregi au fost nimicite - unele chiar dispărând de pe faţa pă

mântului, în afunzimi nepătrunse, iar altele măturate cu locuitori 
cu tot de cătră valurile mării. Se vorbeşte, că ar fi perit aproape 
200 mii de oameni şi s'ar fi făcut pagube de sute de milioane 
lire. Nu se poate însă calcula, căci a mai renoi oraşe aşa de În
floritoare cum erau Messina şi Reggio di Calabria, cu împrejuri
mile lor, trebuesc sute de ani şi comori nesecate. Jalea după 

cei periţi şi frica de o nouă catastrofă vor ţinea departe oamenii 
ca să se mai aşeze aşa de liniştiţi pe locurile acelea atât de 
vrăjmaşe. 

Bălaurii: Scyla şi Carybdis, despre cari ne povesteşte mito
logia grecă şi cari nu sunt altceva decât vârtejurile apelor mişcate 
de cătră vulcanii submarini .. cari aici funcţionează cu atâta putere, 
şi-au căscat gurile ca să se sature pe câtăva vreme ... 

Bibliografie. 
"Revista generală a învătământului" Nr. 5 (t Dec. 19'08) are 

următorul cuprins: Olt. Adamescu - Congresul educaţîunii po
porale - Ol/isifor Ohibu, - O călătorie prin Alsacia-Lorena. -
1. A. R" - Pregramele cele nouă de studiu pentru gimnazii şi 
licee. Dr. Eremia Kaminski, - Miopia În şcoala secundară de 
fete. N. Banescu, - O lecţie de aplicaţia la şcoalele normale de 
fete şi Montpelier. - N. Zaharia, - Devotamentul. Q. A. D.,
Mişcarea pentru reforma învăţământului ştienţific În Germania. -
D. N. O. Popovici Lupa, dl Colonel Popovici s. S., - Idei şi 

fapte. Cronică pedagogică din România şi Germania. Apare in 
fiecare tune, Abonamentul anual 4 lei. 

Pedagog ia experimentală. A. L Nr. 7-8 (SepL-Oct.) conţine 
următprul sumar: O scrisoare, C. Radulescu-Molru. - Cercetări 
asupra invăţăll1ântului simultan în şcoala primară de 1: Ciocârlie. 
- Scrisul in şcoala primară, de G. A. Antonescu, - Cercurile 
culturale de 1. Ciocârlie. - Educaţiunea de sine de S. S. - Din 
trecutul nostru didactic. Note şi discutiuni etc. Apare in fiecare 
lună. AbOnamentul 1) lei' 
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"Luceafarul"' nr. 24 cuprinde: Oct. C. 7'ăsIăuGflU, -- Tolstoi. 
C. Ardelean, - Sonet (poezie). Oct. Goga, - Portret (poezie). 
Liviu Rebrean, Ofilire. Al. Ciura, - Stăpân şi slugă. Leo Tol
stoi, - Cum să ajungi la ferici~e. llustraţiuni. Şapte icoane din 

viaţa lui Leo Tolstoi. 
"Neptanitok lapja" nr. 53. Conţine între altele şi "Planul pen

tru propunerea Iimbei maghiare în şcoalele nemaghiare precum 
şi oare de învăţat pentru diferite clase". 

-_.---... ~~--



Posta He<laetiei. , 
Mai multora. Ne rugăm, ca lu:::rârile trimise spre publicare 

să fie scrise corect şi legibil, căci altcum le punem la coş. 

Dlui l M. Ştirea dtale ne surprinde, pentrucă nu ne putem 
Ilchipul om aşa de ncpreclIgetat, să-şi taie creanga de sub picioare. 
Legea pretinde expres, ca să fie şase clase în şcoala poporală. -
Tot aşa nu ne putem mira destul de directorul local, că n'a făcut 
nimic în cauză, iar dacă a făcut şi dacă despre aceasta ar avea 
cunoştinţă şi autoritatile şcolare superioare - apoi rău stăm, 

ceeace nu putem crede. 
Incât priveşte În general starea dăscălească, apoi; ori om 

de omen'ie până la fine - întâmple-se ori şi ce - ori să se 
ducă de cu vreme unde-l trage inima, să nu facă ruşine neamu
lui şi statului învăţătoresc. 
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Aviz. 
Onoratele Rcdacţiuni cari au trimis revistele ori ziarele 

în schimb, sunt fugate, ca şi pe viitor S(L le trimit;l tol 

la adresa: 

Petru Vancu, învăţător 
l'erlacL ~ Heutl. iny.< 

~lagyarad . 
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