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Educaţia naţională. 

Evenimentele mai recente de pe câmpul de luptă din 
Balcani ne servesc cu o inaltA invatalura: 

Massele populare eliberate Îni:1inte cu câteva decenii 
de sl1b jugul opresorilor, cari le-au ţinut îngennnchlate de 
veacuri, consolidate in timpul dIn urma în state nationale, 
ada.pate mod de izvorul culturei nationale prin organul 
firesc al limbii materne, ~I înct\lzjte de dragostea neprihă
nita de neam, lege şi moşie, - scoase pe arena de Inptă 
au dovedit lumii, în modul cel mai eclatant, prin inaltele 
lor calitati patriotice, Că calea cea mai neteda , care con
duce la fericirea popoarelor este fara indoiala. educatia na
ţională, ear atelierul unde se IlTzeşte aceasta. edncatie este 
şcoala naţionala. 

»Nu este omul peste vremuri, ci vremile peste om« 
- zice cronicarul. Cu toate ca. aceasta sentinţa cuprinde 
o mal'e dosa de adevar, de astădata. a fost resturnata. din 
temelie de ca.tră popoarele din Balcani. Aceste popoare 
prin vitejia ler au ştiut sa. schimbe cursul vremii pentru 
ei, ca dintr'o viata. trudita. sa-şi croiasca un viitor mai 
fericit. Cu judecata lor calma. au ştiut ana momentul isto
ric prielr.ic de a-şi scrie cu sângele proprIU o nouă epoca. in 
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istoria patriei lor ş'a omenimei, o epocă de espauziune şi 
de propăşil'e pe toale terenele vieţii culturale şi economice. 

Tnsutleţireacu care au plecat la războiu, infrtllltarea 
nevoilor de tot felul de pe câmpul de luptă, fanatizmul 
de a păşi rezolut în faţa morţii şi alte inalte caii lan mili
tare culese din vălmaşagul războiului, ni să par lucruri ce 
apartân legendelor, cu toale că formează cea mai curată 
realitate. 

A mai văzut lumea ostaşi singuratici şi femei chiar, 
aruncându-se de bună voie in bratele mortii sigllre, dar 
de când e lumea doar' IHl s'a mai vă.rut ca popoare in
tregi să se arunce cu atâta abnegaţiune şi devotament 
într'un războiu atât de înfricoşat. Plecarea studenţilor cu 
mdle in bătaia pu~tilor şi a obuzelol', este semnul cel mai 
evident a cehIi mai curat idealizm, ce a pătruns cândva 
inimile omeneşti. Eal' deslipirea veteranilor de caminul cald, 
de sotie şi copii, este fară îndoială gestul cel mai lnalt 
de patriolism adevarat. 

Pentru popoarele din Balcani declararea războiului a 
fost o zi de praznic, salutată cu bucurie de toata suflarea 
omeniască. Şi baetendrii, junii, şi veteranii, aproape moşnegi, 
au plecat nu cum pleci la răzhoiu cu suJ'fetul îngheţat de 
spaima mortii, ci in suqete de cobza şi vioara, cum pleci 
la nunta. Şi ce fericire şi mândrie pentru o tară sa aibă 
un astfel de popor! Începutul unui astfel de războiu e mai 
mult decât preludiul unei Învingeri glorioase. 

Toată lumea cetind aceste epizoade a fost pătrunsă de 
un adânc fior şi a presimtit, ca acolo nu se petrece un 
lucru de toate zilele, ci un lucru maret, înalţător, sublim, 
aproape supranatural. 

în alte ţări mai puţân norocoase sub acest raport, 
răzbdiui e privit cu groaza. In massele poporului să pro
duce adevărată panica.. Diplomatia opereaza cu mare grije 
şi discretie. Ostaşii sunt patrunşi până în rărunchi de fio-

. rui morţii. Mulţi să sinucid de spaima ce le-o procură În
chipuirea lor bolnavă. Când pleacă la războiu, din sufletul 
lor a disparut orice insufleţire, iar inima lor e cuprinsă 



_____ a _,~._ . __ . _ 

27 

de spasmele morţii şi sunt mânaţi nu de dorul nobil de 
a invll1ge, ci mai mult de pedeClpsa ce-i aşteaptă în caz de 
impotrivIre, o gloata. nenorocită de mercenari, cu mândria 
ingenunchiata şi cu sentlmentele tocile de zgura lanţnrilor 

şi a obezilor. Sllspinele adânci urmate de hohote de plâns 
şi de şiroaie de lacrămi sunt preludiul unei perderi neno
rocite şi sigure, şi dacă vom judeca mai prorund lucrurile 
ne vom convinge, că. aceste fenomene nu sunt decât roa
dele unui sistem nenorocit de încătuşare a spiritului ome
nesc, cari Între împrejUl'ările dale nu sunt decât naturale, 
deoarece nu ~11 poate aştepta entuziasm, devotampnt şi 

abnegaţiune dela o gloată nenorocită de oameni, cari din 
leagrlO până la groapa n'an gll~tat din deliciile unei liber
tăţi adevărate, pentru cari viaţa n'a fost decât un Janţlung de 
asupriri şi prigoniri, strivind pană. şi germenele uoei ambltiuni 
nobile din sufletele lor. In momente de aceste hotarâloare, 
orice mijloace s'ar intrebuinta, dar nu sa poate nimeni 
entuziasma pentl'1l lucruri, dela cari i-a venit numai obezi 
f}i lantnri. Insnfletilea nu se poate procura la comandă. 
Aceasta să sadeşte pas de pas, pe nesimţite prin iubire, 
echiiale şi libertate adevarata în inimile cetaţenilor. Şi ce 
scump vor plan acele state trista esperinta ce va avea să 
o facă cu o armata din sunetul căreia a dispărut aceste 
sentimente nobile! Pentrucă orice :;'ar zice, dar în valma.
şagul razboiului pe lânga operaţIile unui suflet echilibrat, 
să mai rece re şi palpita riIe calde a unei inimi ce bate ne
contenit pentru un ideal. 

Eată în conturi generale dezastrele unei educaţii ce 
DU are la bază principiul naţional. 

* * * 
Sa vedem acum care e misterul şi cum să tnchiagă 

educatia natională, care este scutul şi pavaza patriei? 
Limba maternă, ca un organ de transmitere al cu

noştinţelor, este mijlocul cel mai impor.tant al educaţiunei 
şi a şcoalei naţionale. 

Când vine elevul la şcoală, el aduce cu sine 
3· 
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un număr restrâns de notiuni, un vocabular mo
dest, precum şi un limbagiu eronat. Şcoala ca un 
institut de edllcaţiune la inceput are destul de lucru 
ca să indrepte aceste scaderi ale elevului, moştenirea sufle
teasCă a aceluia adusă de acasă tnttre cele mai multe ca
zuri izvorită din nişte imprejurari neprielnice. Indreptarea 
acestor scaderi formează partea negativă a educatiunii şco
lare, după care numai să pOHta incepe cu succes educaţia 
pozitiva. 

Şcoala natională având avantagiul de a opera nuuHli' 
în hmba materna a elevului şi inarmata fiind cu toate 
mijloacele unei pedagogii ştiinţifice, va trece uşor peste 
indreptarea acestor scaderi, remânându-i timp şi energie 
destulă pentru educatia pozitivă. 

Aceasta şcoală dupa ce provede tinerimea şcolară CI} 
toate elementele culturii generale umane, o introduce treptat 
in misterul Wertdurii naţionale, unde sunt depuse toate 
comorile sufleteşti ale unui popor cu toale calitaţile, vir
tutile, pasiunile şi defectele aceluia. 

Paralel cu aceasta literatură să face 'istorie na(ională, 
care constă în apoteozarea eroilor unui neam, cari au con
tribuit prin faptele lor glorioase la inăltarea neamului şi a 
omenimei peste tot, din cari exemple tinerimea va primf 
un nobil imbold de a se jertfi pentm asemenea patrimonii. 

Aceasta educaţiune va fi pătrunsa dela un sapăt la 
altă, ca de un fir roşu, de cele mai candide sentimente
]'eligioase, cari planează la baza oricarei educaţii serioase. 
Percep tele vecmice ale blândului nazarinean pironil pe cfuce t 

viata mucenicilor s'a barbaţilor mari a neamului, cari a 
suferit martiragiu, incă vor fi tot atâlea stimulente puter
nice pentru a deprinde tineri mea la cea mai nobila ab
negatiune. 

Cultura naţională sprijinită pe ace3te discipline car
dinale să mai augmentează apoi prin o bogata literatunl 
poporală, cu care împreună formează cel mai scump patri
moniu naţional. 

Când toate aceste adevăruri şi percepte etice să pre-
1" 
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:dau in mod sistematic, înlro limbă clară şi inţelegibilă, 
tinerimea şcolara să ridică, la cunostinta demnitlltii natio
nale, şi fiecare membru să nîzueşt~ să calce p~ ur~ele 
marilor anleluptălori, fie pentru patrie, neam, credinţa ş, a. 
Ear omul stapânit de aceste sentimente nobile îşi va ţinea ,'''''' 
de subdemnitate, de sacrilegiu chiar, ca să profane7e prin 
fapte nedemne memoria marilor inaintaşi. 

Dela educaţia tinerimei fiind numai un pas până ce 
aceasta devine maioreana, când acesle sentimente 'să tot 
întăresc pâna ce din acele să naşte aceea mdndn'e lIafio
nulri, de care fiiind pătruns un popor, 1n momente de 
suprema incercare, acesle virtuţi vor forma sculul şi pavan 
ţal'ii şi nu va fi obstacol pe lume, pe care să nu-l poata. , 
tnvioge. 

Imboldit de acesle sentimente va pleca cu entuziasm 
în luptA, va tnvinge cu indărătnicie greutaţile războiului şi 
va infmnta moartea privindu-o drept în faţa. Va îngropa 
pe un moment in memoria sa pe toti cei iubiţi ai săi, va 
lupta cu dragoste, cu devotament iocordându-şi toate pu
terile, toată energia sa, pentru un ideal, din care zbucium 
nu poate Să rezulte decât cea mai perfecta îovingere şi glorie 
pentl'll ţară, 

Aceste sunt roadele educaţiei naţionale şi aceste sunt 
adevarurile, ce le putem estrage din faptele recente ale 
vecinilor nostri. 

Scrisoare. 
DOII/nule Redactor " 

In luna noemvrie anul trecut am cetit în »Ronuinul« 
din Arad nr. 252 un foileton scr;s de dl A91Î1'bicea~ sub 
titlul: .. Dascălul Pmlea«. 

Nu m'am esprimat din adins mai de grabă asupra 
acelui foileton din motivul, că. voiam ca să cunosc şi pă
rerile altor colegi asupra chestiunilor tratate acolo. 

Acum dopa. ce cunosc dt>ja şi pat'erile altor colegi 
distinşi în chestiunile sulevale de dl Agârbicean, te rog 
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să. binevoeşti a da ospitalitate părerilor mele, carI con
gruiază perfect cu parerile colegilor conzultaţi. 

Inainte de toate trebue sa mărturisesc, că foiletonul 
din chestiune a dlui Agârbicean nu este o lucrare de artă, 

··-·:,,·pentruca tipul descris de Dsa sa poate privI un caz spo
radic şi nicidecât mai mult, cum ii place autorului a crede-

, când esclarnă la sfârşit: câte tipuri de aceste nu sunt astazi 
între învăţatorii nostri! O lucrare de arlă trebue astfel 
ticluită, ca să nu deştepte susceptibilităti, să nu doara, să 
nu darime, ci să producă tmmlleţire, entuziasm, sa înalţe 
şi să edifice, cari calităti lipsesc cu desăvârşire din lucra
rea dlni Agârbicean. 

Foiletonul acesta comparat cu opera monumentală a 
lui Slaâci .Popa Trmrl((«, care e atât de edificatoare -
apare numai ca o parodie. Celci nu e destul ca să SCOl'

moneşll numai păcate şi patimi, ci trebue sa cauti şi după 
izvorul acelora, să faci diagnoza morbului, şi numai după 

ce ai aflat cauza adevarata, s;'\ savârşe:;;ti operaţia, ca să 
nu să cangreneze întreg corpul. OI Agârbicean însa fara ca 
să facă diagnoza morbului a tăiat numai rane adânci fară 

ca sa le poata vindeca, cu alte cuvinte, a savârşit o muncă 
destructivă, in loc C:e educetiva, mistificând adevărul şi 
construind astfel materialul, ca opera sa, sub acest raport, 
să iasă cât mai minunată. 

Dar să nu mergem mai departe cu aceste reflexiuni 
generale, ci să intram în analizarea lucrarii. 

In foiletonul din chestiune dl Agârbician ne 'pre
zinlă in »Dasclllul PralPa« un ti p mai nou de în
vă!ător, lipsit cu desăvârşire de orice simţ omenesc, 
de orice dragoste de neam, precum şi de cele mai ele
mentare cuno:ttinte pedagogice. 

Lipsa de simţ omenesc, îl face să denunţe pe preot 
cu antipatriotizm la forurile superioare, cari ti detrag con
grua; lipsa drag::: stei de neam, ori mai bine zis antipatia 
fată de acela ti face să neglige total şi să-şi bata ioc de 
neamul care ii dă pâne; eal' lipsa de cunoştinţe pedago
gice, ti face ca să devină adevarată bataie a lui Dumnezeu 
pe capul nevinovaţilor elevi. 

F 
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Acestui dasclli - cal'ica!mă ti merge bine până ce 
la conducere erau elemente ca el.. şi pe> Pralea« nostru 
îl vezi desmerdându-se ca un favorizat al sorţii, pe când 
preotul sa. piteşte In umbra. şi lipsit pe deasupra şi de con
gruă. Deodata. tnsă, ca din senin, noroc.ullui PI'alea apune. 
La conducere vine alt om. care nu numai ca. nu-I prote
jaza. pe Pralea, dar in lipsă de cele mai elementare cuno
ştinle pedagogice, il pune de-a drl'ptul în penzie deja după 
prima in~pecţie, eal' în locul lui îl aşaza. in mod interimal, 
ca cea mai inalta satisfactie, pe preot, dupâ care urmează 
In mod natural acordarea de nou a congruei. Acesta e re
zumatul foilelonului dlui Agârbicean. 

Daca faptele atribuite loi Pralea sunt adevarate, fif
care om e pe deplin mulţamit de pedeapsa ce l-a ajuns 
În urma urmelor, şi sa simte fiecare uşurat, că a scapat 
şcoala şi neamul de o astfel de uscaltuă. 

Nu trag la îndoială, că în întreg corpul tnvătătoresc 
nu vor fj astfel de tipuri. Căci unde e padure fără uscă
turi? Ceia ce ştiu cu siguranţă însă e, că aceste tipuri nu 
vor fi in mă:snra,în care crede dl Agarbicean. Ear tipurile 
reprezentate prin Pralea vor remânea in mod fatal la noi 
încă multa. vreme, dacă nu pururia tot cele favorizate de 
soarte, eal' adevăraţii dascali vor fi pUl'Uria pl'igoniţi, toc
mai pentl'U ca nu au însuşirile pe cari le au cei dintăi. Şi 
tocmai aici să începe partea tragica. a chestiunii. 

Să ştie de toată lumea, prin ce prizma sunt privite 
astazi de cătră anumite cercuri conducătoare şcoa!ele 
noastre. Organul de control, când sâvârşeşte deja primul 
pas intru inspectarea acestora, e condus de prejwliţi!:, va să 
zică e aproape eschisă posibilitatea ca să procedeze din 
toate punctele de vedere in mod corect şi uman. De altă 
parte, acest organ de control e investit cu toată încrederea, 
cari, fac ca să nu penetreze nici cea mai mică urma, de 
neincredere, că acela nu ar fi purces întru toate corect. 
Cel pllţân aceasta e părerea acelora, cari sunt mai puţân 
iniţiaţi În astfel de chestiuni. Stând astfel lucrurile, să ad
mitem că organnl de control ar fi săvârşit cea mai mare 
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nedreptate fata de un inva~ator cu ocaziunea inspecţiunei, 
dar f' numai firesc, daca aceia, cari I·au investit cu acele 
drepturi, nu·1 vor desavua acum pentru un amarât de 
dascaL Fie lovitura cât de grea pentru factorul cel din 
urmă, dar pe acesta incape mai bine. decât pe autoritatea 
orgau111ui de control. In privinta aceasta ~ia nascut chiar 

1 credinţa şi nu fara temeiu in invaţătorimea noastra, ca 
aceia, cari nu sunt binevazuti înaintea organelor de con
trol, să fie curaţi ca lumina soarelui, şi totuşi pot fi in 
tot momentul executaţi dnp<1 plac. A:supra acestei chestiuni 
nu 'mai incape astazi nici o îndoială. Legei şcolarii. doara 
e atâta de laxă, incât şi din zece parţi te poate lipsi in toL 
momentul de apostolaL. Sa ştie doară, ca organele de COll

trol te privesc dela Înalţimea Olympului, şi mnlt; foal·te 
mulţi, lşi iau aere că au căzut de-a dreptul ClI norii din 
cer şi Că au 1n cap atâta pedagogie, de pare că e trImata 
acolo de-a dreptul cu tol cerul. Intre astfE'l de stari şi cu 
astfel de oameni, organul de control în cinci5pre7.eCe minute 
te poate executa după cum voieşte; sa fii lu de o mie de 
ori Pestalozzi din creştet până în tălpi, dar. el te poate 
clasifica de dascălul cel mai sudimentar, care n'are nici o 
metoda, nici un tact pedagogic, in şcoala camia uici po
mană de educaţie, de disciplina, ba te mai poate scoate 
şi • insti,qfltO/'C, şi pe lângă aceia ca'-ţi pune traista in gru
mazi si baţul pribegiei În mână, te mai poate infunda 
frumuşel in atare puşcarie. Cine nu obsearva ca aceşti puter
nici ai zilei, la astfel de ocaziuni pare că ţi-ar zice: »Am 
dreptul sâ t~ restiqnesc, şi am drept/li sit te slobozI<sc tU 
Şi pentru ca să te execute după plac ti trebue numai o 
călimară şi un condeiu, Trecutul nu tocmai îndepartat al 
invaţatorimei noastre, confirma intru toate lucrurile aceste. 
Doar' j)imitt'ie Popoviei, Nicolae Piru, Vasile Teur:a. Patti· 
chie Bămneall(u, losÎ;f Strlnca. Piiriu Pop, ş .. a. ş. a. nu 
vor fi dascălii cei din urma, cu toate aceste ş'au luat şi 
ei cu vârf şi Indesat partea lor de martiragiu Ba ne-am 
întarit tol mai tare în credinta, că acela mCI nu e învă
ţător bun, care n'a gustat intr'o masura mai mare, sau 
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mai mica, dih bunătătile acestui sistem de inspectare. Căci 
sa naşte dela Sine întrebarea: când şi În tre ce Î mpr8 j urări 
nu te poate lua la foarfeci organul de conll'Ol, dacă te are 
în gnşa.? şi daca te-a luat odata, daca a întrat tn horă
cum am zice, oare Iăsa-se-va, ori lăsa-l-vor ))domnii« pe 
el In vina? Doară lumea e meşlel'ă astăzi în formarea acu
zaţiunilor, şi când ţi-e lumea mai draga le vei trezI cu 
atitfel de incriminari, de cari nu le-ai invrednicit intre alte 
imprejurari să. fi fust un taci unar de rând. Doara. Isus 
Hristos a fost fiul lui Dumnezeu şi totuşi oamenii l'au 
scos »razvratitor« şi sentinţa cuprinsă fn cele 4 iniţiale, 
a fO::lt :suficienl;\ ca !Sa. n~ pironit pe Cl'l1ce. Eterna ordine 
a nedreptatilor şi a patimilor omeneşti! 

TIPll1 ideal al organului de control prezentat de Agâr-
- bicean, nu s'a nascut şi nu sa va na$te îngraba pe aceste 

pluiufl, şi nn sa poak na~te din motivnl, ca. tocmai pentru 
calitatile JOI', ar deveni nesuferiţi inaintea cercurilor con
ducatoare, şi tocmai tn procedarell lor corecta. şi umană, 
s'ar descopel'! anumite »p"im~jdii« imaginare, în urma 
c:lrOl'a li-s'ar face sa li-sa clatine terenul de sub picioare. 

Ace,;te sunt ideile principiare ce s'au cristalizat tn su
fletul meu În urma cetirii foiletonului dlui Agârbicean şi 
din discutarea acestor che5tiuni cu alţi colegi de ai mei. 

Nu voi aluneca pe panta in.,inuaţilloilor de clasă pe 
care a alunecat dl Agârbicean, incriminand preoţimea cu 
fapte analoage. Vor fi şi între învaţători mr:lţi oameni 
uitaţi de sine, cari vor recurge la mijloace de trădare, 
dar cutez să afirm, că nil rnlÎ puţâm vor fi de aceştia în 
fŞirul preoţilor la cari păcatul acesta strig:ltor la cer să 

potriveşte cu mult mai r:la alaturi de fumul de tămâie. 
Pe astfel de imbecili nu să merita nici s:l-i amintim in 
şirul celor vii. Acestia şi aşa sunt morti moralminte. Sa.-i 
ajunga soal'tea şi blăstămul, care l-a aluns pe »Uulia ti
calosul» . 

Ar mai fi molte d~ zis şi asupra acelei clasice su
dalme administrata de dl preot Agârbiceao prin gura bie
tului Pralea elevilor sa.i, precum şi asupra . acelor tipice 
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espresiuni: "hollrlo-nmdo« olu-ua-aa, OZO-Q,W, ozu-oio, silr~!ild, 
sppotot', rolohm', k! k az i9,' k,k flZ ig'l J rari îşi au sorgintea 
într'o limbă, ce ~'a facut întrarea triumfală in şcoala noa
stra, pe lângă toate protestarile unui neam, şi unde nu 
mai poate ajuta deocamdată nici condeiul maestru al dlui 
Agâl'bicean! 

Ilie l'ollnmL 

Gea dintâie gramatică românească, ca un manual de şcoală -
alui Radu Temp~a 1797, 

de Traian lUager,' 

lmp7'ejun'irile, ('ari au ddfnninat aplll'i{iit celei (!intlii g/'a
mlttice ,.:fienţi!iee rOli/llne. (Klein-Şincai, 1780). 

intoarceri pe )'omtlnf'şte, adecă traduceri, prrcum şi scrieri 
originale apiuuseră o mulţime, mult inainte de a-se compune gra
matică. rormlneascit Vlădicii, popii tradudHori, precum şi ain căr
turari, cari se 'ndeletniceau cu scrisul lşi cunoşteau limba din 
moştenire, după auz şi bazaţi numai pe simtul de limba şi-o 
turnau acuş într'o fOl'mă mai Inflorita in cele stiute, câl şi In 
forma mai puţin împodobită dar convingătoare a cronicelor, a 
letopiseţcJor, Toate aceste fără a avea cunoştinţele gramaticale 
şi fară a simţi, vre-o lipsă In privinţa aceasta. Aşa s'a şi des
voltal Iităratura română p,lnă la Hnea seclului al X\'III, c"lnd aici 
la noi În AI'deal s'a sCI'is prima gramat lea rom~tnă. 

Prin unirea cu Roma, şooalele latine ale catolicilor se des
chiseră şi inaintea tinerilor români, facclnd aici cunoştinţă cu 
limba ştienţifică ă timpului, cu latineasca, 

Studiindu-o, avura ocaziune sa admire asemănarea, ce există 
intre aceia iscusită limhă, ce poate cuprinde invăţăturil~ inalte şi 
intre modp,sta lor limbă romelnească, vorbită in casa părinteilscă 
şi ascultati) in sfintele servicii bisericeşti. Din pleiada de admira-
tori se remarcă că!rl\. rînea veacului al XVIII, prin marela zel de -;ţ 
a scruta legătura dintre aceste două limbi, învăţaţii de primul 
rang ai timpului, JOein, Şincai şi Mrtim·. 

Aceşti trei neobositi tineri, scormonesc din noapte 'n zi tn 
decurs de ani intregi bibliotecile urbei eterne, Roma; adună co
piază, Invaţă, tot ceiace le putea fi de ajutot Intru ajungerea 
idealului de a documenta originea latină a poporului Român. 
Din a lor străduinţă a fosl să răsară istoria limpede despre ori-
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ginea unui neam, deşI umilit In decursul vremilor vitrege, pur
tând însă pecetpa neslrltmutală a strămoşilor lor) a vechilor şi 
glorioşilor Homani. 

fnzl'slraţi astfel cu vasle cunoştinte se 'ntorc acasă şi încep 
a-şi de~văII pe rând ideile \01' Indrăsllt'ţe, ce au surprins mult 
timp lumea învătată, neştiind ce să facă in faţa aCE-sloI' argu
mentaţii puternice şi neobicinuite până aci - desfăşurelnd Inainlea 
lumei intregi istoria coloniştilor lui Traian. 

Insă pe lângă istoria de~făşurătoare de t>venimt'nte, bazate 
pe izvoare vechi, le mai trebuiau argumente bazlite pe fapte 
concrett>. 

Limba poporului trebuia esplicată! 
Numai acum se vaZll nevoia arzătoare a unei gramatici 

rOmltne. 
fntre imprejurările acelea. trebuia esplicală astfel limba ro

mană, i neii.t aduc,lndu-se in legMură cu limba cl~a veche latină 
să i-se poaUl. cât mai uşor observa identitatea. Limba ro:ml.nească 
trebuia adusa la originalul ei latinesc. Ia.tă problema, cere tre
buia "ă fie rezolvită in c~a dintiti gramatică românească apărută 
rn 1780 la Vif'llli sub titlul: ,,8Iemp,M 1l lilUlluu~e daco-Yo/twrwe sioe 
l1!tlachi(~ae, cmll}/lJsila ah ,'la))liIe{e /{lein ... , II)CllpletCJf(~ el in Itlmc 
ordinem ret/:tcl/t (t Georgio Olthriele binktii eil/.~d~m ordini~ A. A. 
L. L. Pilil. et .s. S. '1'1;. D". - adecă o gramatică. cornpu!'lă de 
Klein, imbogi\ţih\ şi edată de Şincai. Examin,i,nd limba ce trae
tează această gl'amatic:ă, vom observa, că nu e limba reală, vor
bită de popor rOfIHl.nesc, ci e o limbă ideală, ptăsmuită aşa cum 
'şi închipuiau ei, numai pentru a putea documenta Ipgătura fi
rească dintre aceste doua limhi şi de a o face cât mai vizibilă, 
mai concretă. 

O mare eroare, dar între Imprejurarile de atunci scuzahilă, 
binevenitâ şi incă de mare Importanţă, căci ea produce lupta pe 
terenul limbislic - fiind Inceputul rf'gpnerării Iimbei romftneşti, 
ce se estinde In seclu! viitor al XIX, lupta al cărei rezultat e limba 
noastră in bogăţia şi limpezimea ei de azi. 

Penlm a prezenta o icoană, cât mai senzibilă, mai străvezie 
ea din capul locului inlătură greoaiele cirile şi adoaptă literele 
latin~, iar pentru a face ca ideile lor să patrundâ in depărtări 
mari - o scriseră fn limba latină. ' 

O adevărată revoluţie Il stârnit lucrul acesta tntre cei inte
resaţi. 

Creiază - mai departe - regulă, că n'avem decat să "stri
căm" cuvintele latineşti, pentru a avea cuvinte corăspunzătoare 
fn limba noastră. 

Prin toate acestea ~e ridică in gramatică la valoarea de 
dogmă latinitatea limbei române. 
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A dou(I şi a treia grmnatidi. 
In Principate abia la 1787 in Râmnic şi la 1788 In Viena 

aparp- gramalica Itli leniichiţi'i V((J'{(reseul, intitulata: "Ub"u/laţiiie 
salt [)(lqiirile de seamq aMtjJnt regulelor ~i or{i/I(/uelilor gnunaticli 
româneşti". 

Putem vedea cât de putin se interes'au, de noi cei de dincolo, 
căci la şepte ani după apariţia gramaticii lui Klein-Şincai, el nu 
avea cunoştinţă de ea. Fiind convins, că el dă pentru Inlăia oară 
regule romaneşli, zice "Adunate şi alcătuite acum Întaiu rle 
dumnealUI Ienache Văcăresculu". EI era de convingerea, că limba 
română se trage riela cea ;f.llliene(I.~cil şi crede, că dacă am fi 
avut dascăli, care să ne invete gramatică, am vorbi cu loţii i1a
/ieneşte. Nomenclatura e italienească şi slovenească, şi scrisA 
romaneşte. 

La 1788, Ioan Jfoll~ar tipăreşte In Viena o gramalicâ, ger
mano:română purtând titlul nemţesc: Deulsch- Vn{achisd,e Sprach
Lehre" - un manual de şcoala pentru Germanii cari ar voi să 
Inveţe româneşte, scrisă prin urmare in limbll germană. Ioan 
Molnar aproahă şi adoptă Întru loate ideile lui Klein-Şincai cu
prinse in "t:lemente". Note originale prin urmare, la dânsul, 
nu aflăm. 

Aceste ~unt cele trei gramalice tipârite Inainte de cea alui 
Radu Tempea. 

Gram(dic(J lui RarZlt Tempul, Sibiu in 4, zile alui Decem
vrie 1797. 

D"fe biogrr~fice. Anul naşterii lui Radu Tempea, nu ne-a 
rămas. De origine braşovean, fiu al unui preot Tempea. Din viaţa 
lui de student se ştie că a fost cel dintiii Român neunit, care 
a Invăţat la gimnaziul săsesc din Braşov. în 198 Octomvrie. anul 
17b5, ceruse un ajutor de 100 fi. dela biserica sf. Nicolae penlru 
a-se inscrie la facultatea teologică lp. Buda. Amintire nu se mai 
face despre el, panăcând la 1776 ajunge al "şcoa/elor naţionali
ceşti prin Printipatul Ardealului Director"l) In 1806 iscăleşte 
"protopop al Braşovului", însă ivindu-se neintelegeri Intre el şi cu
ratorii bisericei, voind să 1-' ună de preot pe fiul său Dutu, fu su
spendat la 1817. 

EI treci! apoi, in Moldova, unde a stat un an, până la 1818, 
când re'nlorcându-se acasă îşi cere iertare dela parobieni şi con
zistOf rehabiliLandu-se In post. Datul morţii nu se ştie. 

Priviri ger,erale. 

Numai după tipărirea celor trei gramatice arătate până aci 
lşi scrie Radu Tempea gramatica sa. 

1) Ist. ~c. rom. din Braşov". A. Bârsan. 
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La anul 1781, 24, Octomvrie regele Iosif /1 prin edictu! de 
toleranţă da drept confesiunilor să-şi ridice şcoale confesionale, 
naţionale. Pentru şcoalele române se instituI un director cu se
diul in Sibiu. Cel dintăi director a fost 8uMufievicilt, care Incer
case şi (lI să Iucre o gramatică romaneasca pentru boieru\ din 
Principate, Constantin Mavrocordat. Lui Eostasiev;ciu i-a urmat 
Radu Tempea la 1780. 

Având, acum, şi Românii şcoală şi In fruntea şcoaleî un 
director, nt'greşit, că aveau trebuinţă de cărţi de şcoalrt, natural 
că le treboia . şi un manual de gramatică românească. Acestei 
necesitAţi, răspunde gramatica loi T{'mpea. In calitate de director, 
el era Indatorat a- se ingriji de Imbunătătirea tnvăţămantului de 
desvoltarea şi fmprospprarea acestor şcoale, şi pentru a putea 
realiz;\, ~c{'stea scopuri - trebuiau provăzute cu manuale şi incă 
în limba românească Ne putem Inchipui Intre ce Imprt'jurări se 
afla directorul! 

Pentru a scrie un manual de gramalică, ajun){ea, să stu
dieze ce să scrisese pană aci pe terenollimbislic şi de acolo sa 
abstragă materia de învăţământ lract!1ndu-o acomodat tmprejură
rilor~ in care se atla şcoala. 

Numai acum dupăce Româ.nii aveau şcoală, gramatica 
românească era reclamatii din adevăratul ei punct de veders: de 
a da norme limbei romane, pentru Il putea Invata a celJ şi scrie 
corect romă neşte. 

Pe lângă studiarea celor trei gramatice tipărite deja, mai 
trebuia putin spirit de acomodare. Şi Tempea a făcut. Intocmai. 

A cunoscut pe Klein-Şincai, Molnăr, ba chiar şi pe lenăchiţă 
Văcărescul, despre cari se aminteşte in prefata. 

Fondul, ideia generală asupra limbei, !mpărtirea gramalicei 
le-a imprumutat din gramatica lui Klein-Şincai. 

In grupare, definiţii s'a putut folosi şi de alui Molnăr, care 
dealtcurn, ertt şi ea un manual de şcoalA In limba germână, intru 
toale urmând pe Klein-Şincai. 

La nomenclatură, probabil a discutat şi gramatica lui lenă
chiţă Văcărescul. La aceasta aflăm terminul: "cădere" pentru 
"caz" Ş. 8. ceiace e şi la Tempea. 

Aşadară lucrarea lui Radu Tempea e foarte putin originalA 
şi fnsemnălatea lui intre gramatici conzista In aceea, că e cel 
dinlăi autor de gramatica în literatura didactică românească. 

Impresia puternică şi convingătoare ce-au exercitat· o Klein
Şincai in materie de limbă captivase spiritele In aşa măsură, cA de 
o reactiune nici vorba nu putea fi acam. 

Până tarziu in veacul următor, al XIX, toti scriitorii de 

qii' ia 
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gramatici compilează şi esplică "E1Hmentele"1) căuLlnd să popu
larizeze ideile ac,'stora. 

Acesta e şi rolul lui Radu Tempea! 
Gramatica lui are, insă, şi cateva note originale. 
B: serisă cu litere cirile, cea dintlliu in felul acesta. E ade

rent al "Elementelor" pătruns de originea latină a limbei romane, 
corechlnd in senz latin - nu adoptează scrierea cu litere latine 
care ~ă fie mai străvezie, prin care să i-se vadă, ca printr'o apă 
limpede originea, - ci scrie tol cu Intortochiatele ciriie. Faptul 
că s'a folosit de literele cirilB, ne documentează, că s'a ştiut 
acomoda publicului cărturar de pe vremea aceia. Lm\nd In con
ziderare, că lllmea cărlurară era singură preoţimea, care ţilHla 
tolodlilă şi rolul de invAtător pe unde se deschiseră şcoale, iar 
preoţimea avand a face numai cu cărţile bisericeşti, cari loale 
erau si'rise cu cirile, pe acestea le cunoşteau mai bine, aceste 
le învăţau şi in şcoală - şi prin urmal'e dacă autorul voia să 
fie ioţp lt's şi bi ne pri mit numai aşa putea face. 

]0 ceiace priveşte părerile lui despre limbă, el este lati
nistul moderat. 

Zice: .,Cu greu este şi va fi drept acera li aduce limha 
aceasta in curf'tenia şi orighinalul ei; adecă: in limha veche ro
manească sau r<\mleanească; caci de ar aducio cineva in cure
ţenie ar fi toclJ)ai latinească şi italif'nească ... "~) 

Pană aci ideile lui KleinŞincai. Insii. el mergf\ mai df'parte, 
nu admite exagt>rări, nu se impacă cu curăţa'ea Iirnbei aşa cum 
o propagă "Klemenlele" - el prevf'de marea desbinare ce s'ar 
tntampla 'tntl'e limba vorbită de ţăran, d,.,pusă in cărţile biseri
ceşti şi intre limba creată de invăţaţii gram ati ci. Continuă ,.". cel 
ce ar învăţa rom~lnflşte aşa limpedfl care nu este Român cărţile 
bisel·jcf'şli nu le-ar pulpa inţelege. niei vorba obştească de acum 
obicinuită; Româpul neinvl\.ţat Incă socotesc câ ar zice că-i schi
monoseşti limba părintt'ască"3) 

O nouă notă originală şi de foarte mare importanţă! EI este 
cel dintai care cutează a trage la Indoială direeţia latinistă ex
agerată. Dela el am pulpă, calcula inceputul direcţiunii contrare. 

Cepace el abia Indrăsnia să o zică, s'a validitat in timpul 
de faţă. însă 100 ani In urmi după multe sforţări şi trecâhd prin 
multe peripeţii. 

Meritul mare alui Radu Tempea e că scrie o limbă reală, 
vorbită de popor, - limba poporului şi a cărţilor bisericeşti o 
analizează el, nu limba ideală a "Elementelor". 

1) Gramatica lui Klein-Şincai. 
2) Prefaţă, foala 5. 
S) Tot acolo. 

., 

.. 
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Tocmai de aceia zice: "om'/ nu "hom"; ,.,muiere" nu "mu
liere:'; "ClÎ.nd" nu "quand"; "eal" nu "cavall" şi aşa mai de{:arte. 

In corpul Iim bei şi el voieşte a face o apropiere de cea 
latină prin sllprimarea dilLOngiior şi astfel scurtand cuvinlele. 
"Nici sa le miri iubite cetitol'ule, căci am sc'himbal san scurtat 
unele cuvinte, care până acum intr.alt chip sau răspuns, căci in 
orighinalul limbii noastre mai In!aî aşa ş'au ră~punR, trecându-se 
dela Latini; in 1. d. pild.: "sore" t1atin.: "Sol.")inlocde"soare", 
omeni (Ialin: homine~I") nu "oameni", "duo" (latin: "duo") nu 
"doauă"' şi altele"1) 

îl vedem dar şi pe Tempea la opera de "corătil'e'" tnsă tn 
forma, eat mai moderată. Azi după o sută de ani, ce frumos ne 
sună in forma acell.sta - "scurtată" - cu\'intele. 

Neşte Ve.dl'Î isvonlle nu din multă Invăţălură, ci din bunul 
simt de lHnllă ~ sunt notele Il}j originale, 

Încă o ideie originală, cand reeomiÎ.ndă lilerizarea tn loc de 
sloventre la invăţarea cetitului. ClI aeeastă părere el intră pe te
renul uH>todicei. ZICe să nu se mai răspundă numele slovelor, ci 
alfabetului lalin: "La rotlHlni s'au obicinuit pruncii răspunderea 
slovelor; adec{t: Az, buche, vede glagol şi ceÎelalle, insa când să 
se obicinl1ia!'ic[t· ale răspunde la ca r,\mlenii: mai bine si mai cu 
lesnire ar putea veni la slovenire; in loc de pildă: "Az" să nu se 
respunda ca la vechii nosit'i riÎ.mleni "au", "Buehe" ca "beti 
,~vede" ca "ve", "ghigal" ca "gIH~", "dobra" ca "de" ş. a, Du
pace le in:;;iră pe toate, continua pe pagina următoare: "Cu acest 
clup mlli lesnit al rasIJunderei s'au pus ° pildă cum s'ar putea 
sloven! ; adecă: Teo· '1'0, ţi--ţi = toţi, Pea-pa, cee-ce = pace, Escaeri
seri, eso-so = scriso, ere-re = flcrlsoare. Bei-bi, ese-se = bise, eri
ri = bispri, caa-ca = biserica şi altele 2) 

A~adar In loc de slovenire, literizare, şi încă cetind de pe 
cirile. Că ce-a voit nu ne spune, a VOIt ca şi prin aceasta să ne 
apropiem de ,.orighinai", ori 8 cugptat că e mai uşor aşa. Ori
cum e un Incru interesant în metodica Invăţării cetitului la noi. 

- N omend(tflt1"('. 

Greutatea cea mai mare 8 tnlampinat-o In stabilirea termi
nilor gramaticaii. Nomenclatură românească. nu incercase nimeni 
a construi. Şincai-Klein scriind latineşte, Molmir nernţf'şle, sin
gurul isvor prea slab ii putea fi gramatica lui lenăchiţll Văcă
rescul, care lntrebuinţase o nomenclatură mixtă italienească, si 0-

venească. Aşadar in privinţa aciasta incă e in mare parte original. 
Nu ţine cont de "Elemente", ce decretaseră ca lege, că dacă e 

1) Prefaţă f 6. 

2) "De ortografie" pag. 204-205, 
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lipsă de vre-un cllvânt, trebue să "c;tricăm:l numai din latineşte 
şi-I vom avea corăspunzălor pe româneşte 

El se ajută aşa că le traduce pe româneşte, cari sun! mai 
uşor de trauus. Traducerile sunt de multe ori o proposiţie in
treagă şi astfel plltin accpsibile Are insA şi termini latineşli, cu 
deosebire numele părţii. Ca traducere zice: "multoratec'! == plu
ral is", "singuratic" dela "singularis". 

(Va urma). 

Doauă mijloace prin cari şcoala poporală poate Înarma omenimea 
cu cultura sufletească". 

Importanţ(~ fColtlei pop01'ale. 

Trăim intr'un timp in care insămnălalea şcoalei nu se mai 
poate discuta. Cum că fără şcoală nu ne putem ferici, nici ca 
001 singular şi nici ca popor, aceasta e inţeleasă azi şi de locui
torul celui mai modest bordeiu. 

Am arAtat cu alte ocaziuni cum se interesează toti cu lolii 
de activitatea şcoalei. 8a vedem şi aceia, că alunsi când un po
por voeşte a subjuga pe altul se nizueşte azi - dupăce mai 
nainte a incercat multe mijloace de subjugare - să-i iee şcolile. 

Şi toate acestea ce fnsamnă? Nimic alta, decât aceea, că 
şcoala tn viaţa unui popor este un factor de mllre importanţă. -
Am arătat cu alte ocaziuni precum Li'lei insămnătatea şcoalei 1U 
special, aceasta repetand zic o cunoaşte azi toată lumea, prin 
urmare de astădată in special cu aceasta nu mă voiu ocupa. 

Scopul şt:oalei poporale, 

Au fost lnsă diferinţe in ce priveşte scopul urmărit de şcoala 
poporală prin activitatea sa. Au fost in trecut, sunt in prezent şi 
poale vor fi şi in viitorul apropiat. Ca se pot arăta diferinta ce 
dominează, azi - căci aceasta ne priveşte mai de aproape -
voiu să definez scopul adevărat al şcoalei poporale. Şi acesla este: 

1. A da omeni mei creşterea reI. morală, pri n care dobân
deşte cultura inimei, care culminează in caracterul moral. 

II. A da omenimei elemente di n cunoştinţele generale lre
buincioasă tn viaţă. prin ce dobândeşte cultura intelectuală. 
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Diferinţlt idttt Î/t ce }JriL'('.,~te scopul şcoalei popontle. 

Acum revenind la diferinţil, zic că e aceia, că oamenii pun 
mai mat"e pond pe cultura intelectuală pe conlul culturei inimii. 
- Aceasta dlferinţă insa nu e principiară, ci devenită numai din 
bagalelizarea scopului prim al şco~lei. Că pentru ce s'a facul 
aceasta aşa, acest fapt inca fşi are esplicarea sa, anume: Că [n 
ce măsura l~i implineşte cineva chemarea in ce priveşte cultura 
intelectuala se poate vedea de orice laic, până cand in ce pri
veşte cultura inimii adevărată nu se poate constata lncă in cei 
-şasă ani de şcoală şi de aici bagalel!zarea ei, căci bagseama 
oameni fiind şi noi ne-am mulţumit a face ceva bun şi placut 
ochilor, precum face azi mai toată lumea. Să nu uităm insă nici 
aceea, că a~upra culturii sufleteşti a elevilor are cea mai mare 
·.jnfluinţă familia şi societatea, cari pol direge, dar pot şi nimici 
aceia ce noi am făeuL 

Lozinca adeâiraflliui indîţiilor. 

îuvăţătorul adevăral zice însă: Scopul !şcoalei poporale este 
formart>a de om". Făra se ţie mitcar cal de puţin cont, de aceia 
că ce va deveni elevul in viaţa. - Şcoala poporală are se facă 
din elevii săi oameni cu caraeler moral; sau in genere zis, are 
să-i Inarmeze cu cultura inimii, can apoi va fi baza fericirii 
lor, oricărei carieri pămanlt'şti se vor dedica la timpul său. -
In folosul ace~tei culturi să. esploatăm toate sludiile şcoalei po
pOI'alE'. - Cultura intelecluală Insă, acnm ca nici odată se ţină 
llPcondlţionat pas cu cultura sufleteascll aj u tiin du- se reciproc. -
Atullci işi va implini şcoala poporalil cu cursul său de şasa ani, 
cu demnitate suhlima-i misiunf'; iar dascălul poporului atunci va 
fi adevăralul apostol vrednic de numele manluilorului Crislos.
Cugd că asupra celor zisă până aei ori cine mi-ar da drept, dar 
totodată par'că văd cum zice fiecare in sine: E uşor a spune 
fraze, dar e greu de urmat; spune-ne cum vom putea ajunge acest 
rezultat". Şi tot dreptul il aveţi cari astfel vă intrebaţi. Şi eu aşa 
aş zice când mi-ar spune cineva aşaceva. La aceste intrebari, puse 
tacendo, voiu încerca se răspund după modestele mele puteri. 

Educaţiunea În decursul celor şasă ani de şcoală. 

Mijlocul prim: 

Ji:reditldea e(, chei(t etlucaţhmei. 

Să zice că educaţiunea e artă. Şi cu tot dreptul. Pentrucă 
~ducatorul lrebue se fie in unul şi acelaşi timp copil adevărat şi 
om matur, pedagog iscusit. Iar aceasta se poate numai prin mare 
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m~iestrie artistica, pe ('arca numai prin muncă Indelungata şi 
scrutare adancă şi-o poale cineva tnsuşi. - Se vedem cu ce 
avem noi de lucru tn şcoala poporală! In primul rând avem a ne 
ocupa cu suflete, căci pe acestea trebue să le ridic~\m şi cultivăm 
conform misiunei lor. - Sullelele însă sunt nevăzute şi de· a 
dreptul ne sunt necunoscute, ceiace putem cunol:l'ite despre ele o 
putpm din manifeslaţiunile lui observate la noi. - ACf'stea insă 
sunt insuliciente ca in uecursul ultorva ani se putem cunoa~te 
Inlru toate însuşirile sale, suflPtul. - Iar altă cale prin care -
pelângă aceste observari - şi mai bine se putem pătrunde in tai
nele sufletului, pană acum naintea noastră a fost necunoscută
cel puţin n'am cunoscuL - în şcoală avem deci de lucru cu ua 
material inchis intr'o Iadă, dela care Însa noi nu cunoaştt'ln cheia, 
prin care am putea ajunge la el ca să-I studiem. - Pentruca 
acest material sa'l putem studia şi apoi cultiva, conform misiunei 
lui şi datorintei noastre, mi-am dat truda a aHa cheia Iădiţei In 
care se afl'i el inchis. 

/i);lle S/~flet/ll oml/fui n(J/l niîscut tabu{a, rmrşa 0,.[ ba? 

A zis cineva mai de de mult, că sufletul e tabula rassa, pe care 
la timpul său esperinţa işi insamnă datele sale. ~i a primit aceasta 
sentinţă lumea pedagogică in decurs de câţiva socoli. Azi un alt 
civeva zicf', că nu e adevărat, ci numai noi il vedem tabula rassa, 
pentru că nu ştim cetl aceia ce au scris pe el anlecesorii nostri. 
- Omul nou născut zice d,l05ul mai departe, aduce cu sIne 
erorile şi virtuţile antecesorilor săi, atârni! numai dl~'a lmpreju
rări, că cari, şi in ce măsură se desvoaltă. - Nizuillţa unui tată, 
continuă dânsul, cu care toală viaţa sa a mUllcit pentru COllzer
val'ea şi desvoltarea puterilor sale fizice şi pSihice, nu cade Cll 

el in mormanl, in următori sigur refnvie, ei fncă vor COIIII'ihui 
la desvoltarea şi cultivarea omenimei. De aici rezultă conzervarea 
şi dezvoltarea omenimei prin ereditare; apoi invers: Părinţii pot 
risipi nu numai bunurile materiale, ci şi cele spirituale ale ur'ma
şilor lor. Din viaţa necampălată a părinţilor pot să devină - şi 
nici nu arare ori devin - copiii ca oare-şi cari defecte corpo
rale ori spirituale De unde rezultă df'generarea omenimei prin 
ereditare. - Aceste doauă pareri asupra sufletulu~ sunt alor doi 
oameni de ştiinţă. - Punând aceste păreri faţă in fată dintr'odală 
parcă nu şlie omul cui se creada. Di n parte- mi dovezi le acestui 
din urmă le văd a fi mai tari şi prin urmare consimt cu el in 
aceia că sufletul omului nou născut nu e tabula rassa. - Şi 
pentrucă aceasta se poate scoate În relief voiu să aduc şi eu alte 
dovezi _. parte, din nainte de aceşti doi oameni şi parte după 
aceştia. - Aşa, dacă vom privi asupra trecutului vom afla tn 
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istoria biblică a testamentului vechi intr'un loc zicând: "Voi pe
depsi pacatele parinţilOl' n prunci pană la al ;;-4 grad. - Aşa, 
s'a zi!> tncă nainl!' de ce aceşti doi bărbaţi s'ar li şi născut. Ei! 
şi acum cum ::Iăm cu labula rassa? E logic a presupune, că su
Ilplul pl'llneilor din ai 3-4 grad e labula raSO'la, c,lnd asupra lor 
s'a pus deja sentinţa nainte de zămislirea lor? Oarp plJ.Catele pă
l'intilor lor nu s'au scris pe ele (;a la timpul său;.;a !îe pedppsite? 
Iar dacă s'au scris păcalele şi respecti\'e jnsu~irile rei!', oare vir
tutilp respective insu!;irile cele bune ale anlec"sorilor nu se scriu 
pi' sufletple următorilor? Ha du, la lot cazul se vor scrie 
fiind.[ă suflete stau sub ingrijirea creatorului lor unde nu ('ste 
strumbătate. Poporul român tndt lntăreşte aceasta Irge natu
rala prll1 IJrO\'I'I'bple următoarr: 

A'itiţa nu sal'e depal'le de lemn. 
Ce ese din pisică, şoareci prinde. 

In direcţîullf'a aeeasta am pulea continua til'lIl istoriei şi mai 
departe şi la aHI' popoare tot cu acef.!l re"ult3.t, de unde putem 
vf'd!:'a dl esperinta f.!ecolilor au adus credir,ţa in ereditate de 
credinţa a pOi)Oarelor; iar aceasla credinţă, astăzi o intărpşle şi 
ştiinţa. Eal1\, ce zieI' Dr. N. Leon profesor universitar la laşi: 
Toale cOI'pul'il(~ immt1eţite sunt produsul mijlociu a doi f/lctori: 
ereditatea şi adopţiunea, O pal·te din conştilnta noasll'i'l o dato~ 
rim părinţilor, cari ne-ali lrani'mis-o prin erl·ditarl:', iar o parte 
- c1l~tigală in timpul vi('ţii, sub imillrirea mediului in care am 
trăit -- o datol'im adopţiunei. Graţie eredilăţii, tipuri\!~ clasice se 
conzarvă indelung; graţie ei Si> poate vorbi de timpul german, 
pnglfz sau roman, Gratip ei evreul din laşi este acplaş cu (~vreul 
de pe monumentele Aziriene. - Pe baza acestor premergă
hHlre cred a-mi fi stwces a Rcoate 1n' relief, ea sufletul nu e ta
hula rassa, ci că pe el df'ja dela inceput se afl1\ scris unele ori 
altele immşiri ale anlecesorilor, neconditionat, mai rămamlnd loc 
ca şi pgperinţa sa-şi inSamn!l pe el datel(· 'lale Iar pe baza insu
şirli sullf~tului de a nu fi tabula ras"a, zic!', că ereditatea este 
ch!'ia educ!lţiunei pe baza şi cu ajutorul căreia educatorul pOl:lte 
penetra şi cunoaşte mai bine Insuşirile guflell'şti ale elevilor săi, 
prin ce şeoala poporală cu curw\ său de şasă ani va pulea lucra 
cu mfli mare Jnleznire pentru ajungerea scopului său cardinal 
(cultura sufletească). Ereditarea pe cum am văzut a fost şi este 
recunoscută de popoara, e recunoscută de ştiinţă, deci o putem 
lua şi noi de bazil şi respective de cheie a educaţi unei in de
cursul celor şasa. ani de şcoală - La tot cazul insă puteu. fi 
aşteptaţi la cazuri analoage cazulni următor, intamplat unui coleg 
de al nostru. Anume: Când ni-R'a fost dat din partea Ven. Con
zistor se facem statistica conzumătorilor de alcool şi a abstinen~ 
tiei elevilor dela şcoalele noastre, atunci colegul se adl'eseaza 
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la rândul său cătră un elev de el 1. fiul celui mai beţiv om din 
comună, cu intreharea că bea heuturi spiriluoase, la ce elevul 
răspunde că nu bea de loc, e abstinent. La Intrebart>8 că pentru 
ce - părându-i-se bagsrama curios cazul - elevul răspunde de 
tot rezofut: "Nu voesc să fiu llll blăstămat ca taht". Prin aceasta 
voesc să arat rumai că abatere dela regula generala a ereditării 
este, căci ştiut că nu există rf'gulă fără escppţiune. - Pentru noi 
tnsă ca de comun În orice afacere, cinozura e regula generală, 
pe baza căreia vom lucra. Traland escepţ.iunile la timpul său 
după merit, pe cum vom vedea mai jos. 

Etluc(tţillilea pe. baza erNlitlfrii, ca c}uie (~ ei. 

Folosindu-ne deci de ereditatea ca bază, rt>şpective ca cheie a 
educaţiunei. vom penetra şi studia mai bine sutletele, căci nu ne 
vom mărgini numai la manife;;taţiunile sufletului elevului obser
vale de noi la cari ca să putem ajunge cât de cât ne trebuie 
timp indelungat. Ştim bine că chiar graiul adevărat al elevilor 
tncepători abia la câteva zile, ba chiar săptănHlni, ti putem cu
noaşte. Cu atât mai greu şi in mai mult timp tl putem cu
noaşte sufletul, dacă ne vom mărgini escJusiv numai la manifesta
ţiunile lui, cari totdeauna ne pot inşţtla, până când foloilindu-ne 
de ereditate ca chee a educaţiunei. cunoscând bine părinţii ele
vului începător, - deşi la lncpput nu tocmai preciz, căci cum am 
zis sunt escepţiuni - dar apropo cam ştiu ce immşiri poate avea, 
cam cum să tractăm cu el. Mai trlrziu când elevul incf'pe se :tJ
vie, cum am zice, respective observ.Am unele altele manjfe~taţiuni 
spirituale de ale sale. le rellecl{\m asupra Insuşirilor sufleteşti ale 
părinţilor, pe cari deja le eunoaştem, şi deşi insuşirile elevilor 
se arată tncă In elal.ea şcolară intr'o formă simpla, cum am zic!'! 
tn miniatura, totuşi asămănându-le cu ale părinţilor - reşpective 
ale altor antecesori, pe cari cum zisăi le cunoaştem deja, putem 
deduce că până .unde pot ajungI". ~i conform rezultatelor astfel 
căşligate ne vom desvolta activitate noastră. Insuşirile bune ere
zile le vom Ingriji şi desvolta; iar pe cele rele le vom comprima, 
tl1 modul următor: 

(Va urma). 

. 
Cronica. 

Regulament prh,itor /a ţilterea examenul,,; de desem
lIuri, CII aleSt""; de motive veci,; romOt/eşti. "Monitorul ofIcial" 
în nr. 131 a publicat un regulament pentru un examen de de
senmuri cu motive naţionale, pentru adunarea materialului din care 
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se va alcătui un album, care va forma proprietatea Ministerului 
de Industrie şi Comerciu. Acest Ministeriu de aci înainte va acorda 
ajutoare numai acelor şcoale profesionale, cari vor lua de bază în 
lucrănle lor albumul din C'hestiune. 

Condiţiunile t'oncursului sunt: Desemnurile prezentate la 
concurs vor fi făcute în colori cu apă pe foi de hârtie de dcsemn, 
sau cu cea cu pătrăţele milimetrice. 

Pe fiecare foaie se arată: 
al Numărul de ordine dUDă care este trecut În petiţiune; 
b) Mărimea originalului, şi pe cât va fi cu putinţă, numele 

motivelor din desemn. 
c) Localitatea unde se află originalul după care e copiat. 
d) Al cui este originalul şi ce adresă are. 
Nu vor fi admise la concurs desemnuri cu ch:puri de obiecte, 

animale, flori, arbori, ori buchete de flori. Vor fi admise Încă de
semnuri cu aşa zise chipuri de plante stilizate, după cum să gă
sesc În modele vechi. 

Pentru ţânerea concursului se va alege o comisiune de cătră 
Ministeriu, care va propune S!'lre premien" lucrările admise cu 5, 
10, 15, 20, 25, 30, I~O şi 50 lei de foaie, ori desemn in parte. 

Pentru 1 ~ desemnuri s~u foi cu grupe de desernnuri, alese 
din colectia aceleaşi persoane şi plătite cu 5 1. bucată, Ministerul 
va putea da un premiu de ~ou cor; pentru cele cu 10 1. un 
premiu de 20u 1; pentru cele cu 20 1. un premiu de 300 1; pentru 
cele cu 30 1. un premiu de 400; ear pentru cele cu 40 ori 00 1. 
un premiu de 500 J. 

Concursul se va ţinea În localul Ministerului şi vatncepe la 
1 malu a fiecărui an. 

Desemnurile trimise vor fi însoţite de o cerere, în care peti
ţionarul va arăta numărul desemnurilor ce prezintă la concurs, 
precum şi numele şi adresa sa. 

Rezultatul examinărij aprobat de Ministeriu, se va face cu
noscut numai prin publicarea in Monitorul oficial şi Foaia ln
fo: matiullilor Comerciale. 

Lucrări să admit din toate ţările locuite de Români. 

INFO RMA ŢIUNI. 
Congresul învăţătorilor români de ambele confesiuni. Redac

ţiunea Revistei invăţătorilor din Cluj a convocat un congtes al 
tuturor învăţătorilor români aplicaţi la şcoalele confesionale ro
mâne de ambele confesiuni din patrie. Congresul, la care s'a re-

. prezentat aproape toţi învăţătorii şi toate reuniunile invăţătoreşti 
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prin vre-o 30 delegaţi şi alţi mulţi particulari, s'a şi ţinut Sâm
MIă În 15 febr. a. c şi d\1pă cum cetim din rapoartele publicate 
prin foi, a deslegat foarte demn chestiunea proiectului de lege 
privitor la reguli1rea salarelor învătătoreşti. Suntem tari în credinţa 
ca ExcelenţiJle lor Domnii mitropoIJţi,lIuslr. Lor Domnii Episcopi 
şi O-nii deputaţi vor da ascultare delfgaţiei exmise şi vor face 
tot pos bilul pentru deslegarea norocoasă a duleantelor dăscă!ilor 
români demni de o SOilTte mai umană. 

Provocarea restanţierilor. Pentru încunjurarea a orice fel de 
neplăceri, înainte de a păşi la ultimul remediu, la îrnprocesuare, 
prezidiul reuniunii a provocat încă odată în scris pe toli rtstaJl
ţieni. Rugările şi informaţiunile intrate la prezidIU, În urman'a 
acestei pfllvocări, vor fi supuse apreţierii comitetului. Tuţi ceialalţi, 
cari n'au solvit taxe'e restante până la 1 Maltie st. n. a. c. şi 
n'au răspuns prezidiului in merit, vor fi prniaţi fiscului pentru 
începerea procedu rei judecătoreşti. 

Solvirea taxelor. Taxa de membru: Constantin floruţ, VM. 
Valeria Mara şi Ioan lancin câte 2 Cor; Abonament: Constantin 
Flofuţ, Văd. Va!eria Mara şi Ioan lanciu câte 5 COT. 

Rectificare. In numărul nostru trecut Încă s'au strecurat mai 
multe greşeli de tipar, dintre cari rectlficăm următoarele: 

L~ pag. 17 după cuvântul "deşarta" urmează punct, iar zi
cerea ce urmează e a se intregI astfel: "Partea liteT< ră totdeuna 
bine îngrijită" etc. cuvântul "ba" flind de prisos, se la~ă afară. 

La pag. 18 unde se vorbeşte despre "Revista de studii so· 
dale" cuvintele ,.intim în" sunt a se înlocui cu "Într'un" iar mai 
În jos cu li rânduri cuvântul ,.ploiată" esle a se ÎnlOCUI cu 
cuv. nplacufo·'. 

Bibliografie. 
A apărut: 
]Jr. O. Ohibu: ,.Alllmy Pedaf.[o/Jic" 1913. In zilele de 

apatie a literdturii noastre didactice, apanţia unei cărţi de o va
loare reală trebue semnalată ca un adevărat eveniment literar. 

Pentru cei ce suntem dedaţi zilnic ca să auzim frazele ste
reotipe dela conferinţele înv., îrnpestriţate cu nişte disertaţii, din 
cari adevărul ese mai totdeauna ciuntit, adeseori cu o limbă im
posibilă de erori grdmaticale, - cetirea unei cărţi bune îţi pro
cură adevărată plăcere sufletească. 

Probabil că la aceste mizerii s'a gândit şi dl Gllibu când 
s'a hotărât ca să ne dea aceasta importantă publicaţie, pe care are 
de gând s'o editeze şi în viitor. 

Cartea dlui Ghibu din anul acesta (1.) cuprinde 6 mari ca'
pitole, unul mai interesant decât altul. 
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C. 1. cuprinde "Studii pedaJfogice" unde celebrul pedagog 
Dr. W Rein, cu cunoscuta-i per,;p'ci:lcitate şi îndrăsneală Zbl
ciueşte aşa numita Peda;;oKie de stat, care şi la noi, mai mult ca 
ori şi und". a prins râdă,ini puternice. 

Despre Pedagogia oficială de stat Dr. W. Rein să esprimă 
astfel: 

.. Un raport cu totul falş se produce când Pedagog ia e pusă 
în serviciul Poli icei, când adecă bărbatul de stat vrea să-I între
buinţeze pe educator spre scopuri cari zac în afară de sfera edu
caţiunii şi aceasta numai cu scopul de a-şi întări puterea şi de-a 
şi-a susţinea. In acest caz Pedag'Ogia e degradată la rolul de sluj
nică a unei anumite politici, de care atârnă şi cu care deodată să 
sclllmbă Aceasta e o robie a Pedagog iei şi o astfel dt Pedagogie 
e nevredr.ică de a fi numită ştimţă. CAnd Pedagogia e în acest 
chip ferecată din partea Politicei chl stiunea educaţiei sta foarte trISt. 
Aici nu să mai întreabă mai întâi că: e pedagog ia pe baze si~ 
g\lre şi că educătorul e bun pedagog S3.U nu 7 ci pedagogia e prr
ţuită după utilitate;\ ei politică, iar educatorul după principile şi 
sentimentele sale politice. Dacă acestea sunt corespunz''ltoare do
rinţei puternicI lor zilei, ~ capacitatea lui pedagogică poate fi cum 
o vrea! Dar aceasta nu poate să ducă decât la scăderea totală a 
educaţiei" . 

Spatul ingust nu ne iartă, ca în cadrul un!'i dări de seamă 
să facem alte reproduceri, sub dif'"rite raporturi, din ceialaţi băr
baţi şi pedagogi celf'hri, cari defilează pe dinaintea n01s1ră şi a 
căror idei ni-să îmbie ca tot atâtea mărgăritare În cartea dlui Ghibu. 

C II. cuprinde "Oameni şi idei",' III "Chestiuni şi probleme"; 
IV "Cireuldri ŞI il1sfrucţii",' V "Şcoala romlÎrziască in 1912"; VI 
"CarIile de literatură pedagogică aparute ÎI1 1912". 

Cartea din chestiune e pătrunsă dela început până la sfârşit, 
ca de un fir roşu, de tendinţa de a arăta ravagiile Pedagogiei ofi
ciale, săvârşJte În detrimentul culturei noastre, precum ŞI rl.:mediile 
de a o scăpa din ghiarile acestui monstru cu 7 c<lpete 

ChestIUnile rata te, fiind de cea mai mare importanţă şi ne
cesitate pentru fiecare f'ducator, cartea se recomandă de sine. 

In raport cu chtstiunile tratate şi cu numărul plginilor (232), 
preţul de 2'50 ftl. e nu să pOlite mai redus. 

Să capătă la toate librăriile. 

"Cdntece de stea" din "Biblioteca pentru toţi" culese de 
cunoscutul folclorist din România dl Tudor Pomfi/e. Număr dublu 
Costă" 60 bani. 

"Din 11Iora·'iJurile şi pornirile ;"secfeloru Nr. 1 din "Bi
blioteca Cosinzeana" de marele naturalist l. H. Fabre din Francia, 
în traducere de dl Marin Demetrescu profesor, Craiova. Este una 



4H 

dintre cele mai importante publicaţiuni ştiinţifice la noi la Români. 
Cuprinde ea pag. format mare, litere mici, hârtie aleasă, şi să vinde 
numai cu 35 hani exemplarul. 

"Filot:Jofia creşthu'zl1l1llttiU Nr. 108 din ,.Biblioteca Lu
men" de Im Kant în traducere de A. Sulcina. 

"EcliPsele sali î"t""ecimile de soare şi de [""dU Nr. 
110 dm .. Biblioteca Lumen" de Victor Anestin. 

"Despre origi"ea i,zegalitdtii ditttre oamelliu Nr. 111 din 
"Biblioteca Lumefi" de /. 1. Rousseau, În româneşte de A. Luca. 
Preţu I fiecărui nr. 15 bani. 

Poşta redacţiei. 
Dlui D. G. F. Cer:,rile de natura aceasta au fost şi sunt 

atât de des repetate, frazele atât de ulitate şi şters, Încât să le mai 
repetăm ar devenI un lucru mai mult decât vidical şi banal. 

Articolul, alături de unele adevăruri, cuprinde şi o mulţime 
de ins nua,tiuni, prin cari noi am dovedi În modul cel mai ecla
tant, că suntem nerecunosc6tori faţă de aceea, cari orice s'ar zice, 
dar În momente de grea cumpănă au cea mai mare bwulvoinfd 
fată de noi, întelegem faţă de cei buni. Să ştie însă. că aceasta 
bunăvoinţă să izbeşte de o muiţime de pedeci, pe care nici o pu
tere lumiască nu·i În stare să le deie În Muri. Ţânând cont de 
aceste impn jurări şi totuşi să formulezi noauă insinuaţiuni, ar fi 
cea mai mare imprudenţă, ar fi păcat chiar, - ear noi nu voim 
să luăm un aslfel de pacat pe sufletul nostru. 

Sumarul: 
Redacţia: ,.Educatia naţională"; Ilie Va/bura: "Scrisoare"; 

Traian Mager,' ,.Cea dintâie gramatică românească, cam anual de 
scoală - alui Radu Tempea 1797". Oficioase: Teodor Maris: 
"Două mijloace prin cari şcoală poporată poate Înarma omenimea 
cu cultură sufletească"; Reviste: "Şcoala viitorului" ; Cronica: "Re
gulament privitor la ţinerea ex:tmenului de desemnuri, cu alesuri de 
motive vechi româneşte'. lnformatiuni. Bibliografie. Poşta Redacţiei. 

Tiparul tipografIei diecezane gr.-or. române din Arad. 
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