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Anul VII. Arad, ianuarie-februarie 1910. Nr, 1-2 

Reuniunea învătătorilor~{~ 
Apare odată În lună. .) 1" 

ProjJtictat cditoT : RF.DAGTOR: 

Reuniunea invaţatorilorrom!ni IOSIF MOLDOVAN 
dela şcoalele popor. conf. ort din' 
protopopi atele aradane I~VII. li.v. dirodor-,.o hr. 

Malluecriptel~ ~i Cotcspondenţa 
Ee "fi trimite te-Jad. In Arad. 
Tlikli!y-th8 .. iar abonamentel. 
('as~al"utt1i luIi~ Gt()r~orcan tn 
_=-____ Galga-Vllago5, = 

Cornl'tetul de reda"ţl'e', Iuliu (iro)",orcall. Dimitrie l'opovkin. Ioan Grişan, lo"i! StaIlea, 
" 1'ol,u VR,.elL Dimitrie OIarin. lliml1rie Boaritl, Teodo. Che-

-. - -- .-- -- rcche,in. lIet"Silla CaJ.ariu. Nicolao Crislea, Poltl1 Golte", ])jm, -
Mica, Pavel F', Dări ea, 1'" Gi,'nlesrl1 ~i 1 Barlea, Illvl1ţăjmi. 

Abonament: pentru _ Ungaria 5 coroane. - Străinătate 7 coroane. 

Fraţilor î11CăţătoYÎ, 

Stimaţi cetitori I 

Acesta este al !şaptelea an de existenţă pentru orga
nul nostru. Superstiţioşi din fire, vom crede, că acesta e 
număr nenorocos, de aceea n'a apărut organul. la timpul 
sau. O fi, ce o fi, una este adă văr: luptăm cu mari greu
ta.ţi. Redactorul responzabil, căruia Ii suntem cu multă 
recunof,jtinţă, pentru sarcina purtata. gratuit In decurs de 
doi ani, tabărând sub greutatea multelor sale datorinţe, 
s'a retras. Din partea prezidiului s'a făcut tol posibilul 
pentru a înlătura greutatea ivită spontan eu, dar fără re
zultat. Om insuflefjt, care să primească răspunderea re
dactării in condiţiile date, nu s'a aflat. Greşala poate 
să conzisteîn căutarea oamenilor, unde chematii nu se 
aflau, dar vor eşi la iveală mai târziu. Una însă este con
statat, că suntem mulţi chemaţi, dar puţini dispuşi pentru 
luarea şi purtarea crucii. Intre astfel de împrejurări, pentru 
a nu lăsa neexecutat unul dintre concluzele aduse cu cea 
mai mare insufleţire din partea adunării' generale şi până 
la alte dispoziţiuni, m'am aflat silit a primi şi aceasta sar-
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cină pe umerii mei şi a scoate organul sub răspunderea 
mea. Sunt tare in credinţă, că membrii reuniunei, cu ceialalţi 
binevoitori şi sprijinitori ai cauzelor noastre, vor fi cu 
conziderare la imprejurări şi pentru puţina întârziere, nu 
vor perde din insufleţirea lor şi nu vor întrelasa a spri
jinI şi mai departe aceasta afacere de rară importanţă în 
vieaţa noastră şcolară. 

In aceasta speranţă am rămas al Dvoaslri1 frate iubitor 
şi sincer stimător: 

Iosif Moldovan. 

A 

IIIVăţcltorii şi societatea. 

Când am pus titlul de sus, am cugetat la înva.ţătorii 
români şi m'am gândit la societatea românească, cu care 
au ei de a face şi in mijlocul căreia trăesc. Mi-am pus 
apoi tntrebarea: că în ce condiţii de vieaţă sunt unii 
faţă de alţii? Invatătorii, ca educatorii şi jpstructorii mla.
diţelor societăţii, iar aceasta, ca patronul inva.ţa.torimei. 

Ca să facem o comparaţie dreapta. între aceşti doi 
fadori, dela cari depinde în multe cazuri progresul ori 
regresul omenimii în genere, iar în special al unei naţiuni 
- trebue să fim judecători imparţiali şi pe lângă puţina 
trudă de observare, vom aj unge la rezultate, din cari se 
poate învăţa mult... 

învaţătorul român - înţeleg cel din regatul ungar
apa.sat de sarcinile grele, cari i-Ie impune legea şi socie
tatea, îşi împlineşte datorinţa, chiar în ciuda unor pedeci 
de totului grele, deşI în 'Cele mai multe cazuri nu e re
tribuit cum se cade, nici chiar in locurile unde se poate. 
EI, sufletul muncit de atâta trudă, ba chiar trăind în multe 
lipse, pe Hlngă ca. in orele de instrucţie îşi pune toat11 
forţa intelectuala. de care dispune, ca să lumineze mm
ţile neco apte ce-Î sunt încredinţate spre creştere afară. 

..... _~~~1"- r. ·._ ". ' .' 



· . 

3 

, OI' (1 

.L (J V O 

de orele ~coalei are să fie totuL.. Trebue să fie advocatul 
poporului, sfatuind partidele, cari ii cer părerea; are se 
fie doctorul - până adevăratul dr. se il1dură, - în cele 
mai multe locuri, să meargă la nefericitul bolnav; are să 
fie economistul, care să povătuiască şi să îndmme în 
anumite cazuri: cu un cuvânt, are să fie de toate şi să 
se facă orice, numai ca să mulţumească societatea. 

Cu putine exceptii, invatatorii lucră desinteresati; şi, 
dadi. Ii-se cer anumite sacrificii, chiar cu uitare de sine 
şi de familie, împlinesc ce se pretinde dela ei, de multeori 
pesle puterile lor, 

Judecând serios aceste toate, cum se explică. faptul, 
că unii văd in invătător numai "un ce nece8ar", sau mai 
deschis vorbind, un instrument folosilor pentru toate tre
bile, ca mai apoi lof aceia să. arete, că nu-I cunosc, ori 
şi dacă ii dau atenţiune, să-I facă să simţească,. ca e un 
ce neînsemnat? Cum se potrivesc .aceste fapte cu oamenii, 
cari până Îeri-alallăieri, au recurs la sprijinul neînsemnatei 
persoane dăscaleşti, iar acuma, dacă acelea persoane, tot 
prin sprijinul învăţălol'ilor, fie acela de orice fel, au ajnns 
la anumite trepte mai straluci te, ori cum zice naţia: l> la 
grăunţe mai bune« să-i arate atâta disconzideral'e? Ori 
uită oamenii, că roata sortii să invârte? 

Ca să nu mi-se facă imputări, că vorbesc secături, 
numai pentruca să scot la suprafaţa llsemnatatea corpului 
didactic, ori câ aş invinui societatea, că se poartă neco
rect faţă cu învăţălorimea, care întru adevăr e cea mai 
trudita şi mai îngreunată pătură a socielătii, voiu sa do
vedesc cu întâmplări recente, că aserţiunile mele sunt 
adevărate. 

Cu ocaziunea serbarii centenarului -fericitului Andrei 
Şagunac, învăţătorii gr.-or. (de astădată vorbesc despre 
aceştia) au ştiut să se afjrme mai mult decât alte corpo
raţiuni. - Reuniunile invătălol'eşti din diecezele Arad, 
Caransebeş şi Oradea-mare - pe lângă corpul didactic 
din arhidieceza - s'au reprezentat prin' prezidenţii lor, 
aducând obolul de recunoştinţă neuitatului organizator al 

1· 
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bisericei şi natiunei noastre, - dar cine dintre cei che
maţi f$i-a bătut capul, ori cine a avut o vorbă de bine
venire fa~ă de aceşti fii ai neamului, cari din depărlă"i 
mari, au ostenit zile întregi, ca să iee parte la serbarea 
anunţată, unde au fost invitaţi? Ori doară au fost prea 
mici,' ca să fie văzuţi? 

Alt caz f$l, mai recent ne-a dovedit şi mai bine iubi
rea fată de ce e dascăl - fie chiar şi profesor preparan
dial. Câ.nd s'a ţinut sfinţirea casei ziarului »Tribuna«, şi 
s'au dat serbările ce i-au urmal, deşi la acele serbări au 
participat o mulţime de învăţători cu prezidentul reuniu
Ilei tn frunte, înlre cele mai multe salutări, cu vorbe de 
folos, unele însă şi fără de rost, n'a avul nime nici o 
vorbă pentru dascăli. ŞI aici au fost prea mici. Ori bag
seama, pentrucă cu puţine excepţii loţi învăţătorii din 
aceste parţi sunt abonenţi şi au sprij init În toale formele 
]ăţirea ziarului(?) sarbatorit. ,. Iar când -- seara - unul 
mai curagios ff reflectat unei persoane de inlluinţe, că 
totuşi stătea mai bine, daca la serbare erau invitaţi spe
cial - precum an fost şi alte socielMi din alte păl'ţi -
corpul profesoral precum şi reuniunea învăţătorilor arădani, 
care-ş are presidentul în Arad, - i-s'a ra::;puns prin nişte 

cuvinte, cari nu se adresează nici persoanelor celor mai 
de jos, cu atât mai putin să iasă din gura aceluia, care 
le-a rostiL Ori acestea sunt semne de dragoste?! 

Suntem deci in clar cu situaţia şi cu' oamenii, cari 
formează societatea, ce are menirea să sprij ineasca. şcoala 
română şi pe dascălul ei şi de acum ne tragem consec
venţa: nu mai aşlpptăm dela nime nici 'Un fel de eonzide
rat'e, vom lucra cat putem, pânâ ne iarUi puterile, dar 
altceva să nu ni-se mai cea1'ă! 

Lecţiile primite, nu le vom uita! 

Petru Vanru . 

... -
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o • scrIsoare. 

Iubite amice! 

Scuză, că nu ţi-am putut răspunde momentan la în
trebările puse. Pl'ecum ştii, am şi eu ocupaţiunile mele 
şi nu întotdeauna pot face şi lucra, după dorinţa şi voia 

, mea. Şi apoi să nu uiţi una: mie încă imi trebue răgaz, 
ca să mă gfmdesc asupra multelor intrebari, ce-mi puni. 
De aceea, de astădată, îţi voiu răspunde numai la unele, 
cari le cuget de mai actuale. 

Imi puni întrebarea, că nu e o afirmaţie nebazată, ce, 
se susţine în nrul 11, din anul trecut, al ol'ganului nostru 
despre un preşedinte al despărţământului în chestia orga
nului? Intrebarea aceasta imi pare mie puţin curioasă. 
Apare curioasă, pentrucă mă face a crede, că e vorba de 
preşedintele despărţământului nO::5tru. Căci altcum nu în
ţeleg rostul intrebăr!i. Şi nu-l înţeleg, pentrucă în punctul 
acesta eu numai aceea pot susţinea, despre ce sum deplin 
convins, că e aşa şi nu allcum. Iar despre aşa ceva nu 
ţin capace pe preşedintele nostru. Aceasta o pot spune 
cu toata. hotărîrea. Că alt undeva s'a întâmplat, se poate . 
Eu însă unul o cred foarte cu gr'eu, deşI nu mi-e permis 
a trage la îndoială afirmările raportorului în chestie. Ţin 
însă să-mi motivez indoiala mea. Inaintea mea apare cu 
neputinţă, că un învăţător să nu inteleaga rostul existenţei 

_ organului nostru. Şi nu mai ales, când acel învăţător e şi 
preşedintele unui despărţământ! 

Ţi-am spus de altădată, că bunăstarea, vaza şi auto
ritatea noastră n'are să emaneze dela nime, ci numai dela 
noi înşine. Aceste insu:;;iri ale omului nu se cerşesc, ci se 
c/tceresc. Şi unul dintre mijloacele cele mai puternice, ce 
stau în aceşt serviciu, e şi organul reuniunei. Şi aceasta 
o ştie fiecare învăţător. Deci vei inţelege motivul, ce mă 
face pe mine, a mă clăt(na in credinţa afirmărilor din 
chestiune. Căci, pentru Dumnezeu, cum şi putem presupune, 
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ca un învăţător, el, singur, să-şi taie creanga de sub pi
cioare? Ori crezi, că pentru cele 5 coroane să facă el 
aceasta? Eu unul n'o pot crede. Un învătător conştiu În
totdeauna e gata a aduce jertfe cu mult mai mari, ca 
jertfa aceasta, deşi traiul lui şi a familiei sale e cât se 
poate de îngreunat. Jertfeşte pentrucă ştie, că numai prin 
jertfă se poate ajunge la o soarte mai bună! 

In ce priveşte întrebările, puse reuniunei noastre din 
parte Ven. Consistor, spre rezolvare, sum şi eu de părerea 
ta: pozina grea, in care Ol' ajuns şcoalele noastre, a pus 
pe gânduri, pe cei ce stau în fruntea lor. Şi> constrânşi de 
aceste împrejurări, a allat de bine, a se adresa nouă, 

, cari zilnic ne luptăm cu neajunsurile vieţii şcolare de azi. 
Deslegarea însă a acestor întrebări e atât de grea, incât 
se apropie de imposibilitate. Şi se apropie, pentrucă se 
pretinde a lace' ce nu se poate face. 

Precum ştii, colegul 1. Stanca şi 1. Crişan s'au ocu
pat cu rezolvarea acestor întrebări şi şi-a dat fiecare si
linţa, a le de::llega intr'o forma. oare-care. Că deslegarea 
aceasta nu poate fi intru toate muHumitoare, se înţelege 
de sine. Bunăvoinţă a fost din ambele părţi. BUDllvoinţa 
aceasta însă se loveşte de nişte stânci, ce nu se pot 
sfărâma. 

Legea şcolară din lB07 a adus activitatea şcoalei în 
o poziţie foarte deficilă; în pozitie, a-şi perde tnvăţământul 
unitatea sa. Şi mânecftnd de aici, colegul I. Slanca, penlrn 
paralizarea raului, cere întinderea corzilor la extrem. 
Crede, ca prin cetirea de reviste pedagogice, prin cursuri 
supletoare şi prin conferinţe didactice s'ar' delătura stânca, 
ce stă neclălită in calea învăţământului. Că perfecţionarea 
învăţătorului uşurează mult sarcina, e adevărat. Dar ade
vărat e şi aceea, că imposibilul tot numai imposibil ră
mâne în ori şi ce împrejurări 1 

Nu de aceeaş păr~re e şI colegul 1. Crişan. D-sa in
ţelege dezastrul întinderii corzilor, de aceea ia refugiul la 
ciungărirea invăţămânlului. Se teme însă a pune degetul 
pe rană. In faţa pedecii, reterează şi ia refugiul la redu-
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cerea materialului de inzăţamânt în detrimentul unitaţii 
acesluia. Iar aceasta o face din simplul motiv, ca să scoată. 
la suprafata timpul, ce-l pretinde legea, la invăţarea limbei 
maghiare. Lucru firesc. Riscă însă afimarea, ca f;ii in chi
pul acesta s'ar putea ajunge scopul, ce-l urmă.reşte şcoala 

poporală. 

Legea impune învăţarea limbei maghiare în extensiune 
foarte mare~ în aşa extensiune, că predarea altor obiecte de 
în văţamânt devine iluzorie. Pentrucă nu se pot preda ra· 
ţional nici măcar în reducel'e minimală, Iar prin reducerea, 
ce o recomandă. colegul 1. Crişan, ajungem la desmem
brarea învăţământului. Las, că nici d-sa nu e deplin in
cântat şi mulţumit - aşa cred eu - de aceasta redu
cere. Ce mă surprinde pe -mine mai mult e, că cea mai 
mai mare reducere voieşte să o facă in locul prim pe 
contul limbei materne. Gramatica voieşte sa o alunge din 
şcoala; ori, în cazul cel mai rau, să se propună. subiectul, 
predicatul şi cele 10 părţi de vorbire, fară a se face cu
noscut f;ii tlexiunea acestora. Pentru aceea pretinde, a file 

- pune mare pond pe scrierea corectă. Aceasta e, ce mă 
surprinde. Caci eu cred de imposibil, ca în şcoala popo
rala, sa se poată invăţa scrierea corectă in forma, în care 
o recomandă colegul 1. Crişan. Cunoaşterea subiectului, 
predicatului f;ii acelor 10 părţi de vorbire nu e material 
suficient pentru scrierea corecta. Ba mai mult. Aici nu se 
ia gramatica ca mijloc, ci ca scop. Cel puţin af?a apare 
din arângiarea materialului. Căci ca mijloc la nici un caz 
nu e suficient materialul indicat de colegul 1. Crişan. Fiind 
scopul gramaticii scrierea corecta., f?l materialul trebue 
întocmit în conformitate cu acest scop. Fără intocmirea 
aceasta, materialul gramatical nu numai că. n'are nici un 
rost în f?coala poporală, dar e chiar şi pagubitor, prin 
rapirea timpului scump. De aceea aş dori foarte mult, să 

~ aud parerile şi modalitatea, cum inţeleg unii domni colegi, 
ca. scrierea corecta s'ar putea invăţa în şcoala poporală 
ŞI fară ajutorul regulelor gramaticali. Intru adevar, aceasta 
ar fi un mare avantaj in mersul progresului cultural. Se 
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cere tnsă un program anumit şi nu afirmări, emanate 
numai din teorie. 

Intrebi, col ce păreri am eu in privinta reducerii ma
terialului de învăţământ? Iti răspund, că nici când n'am 
fost in poziţie atât de critică, ca în momentul, când stărui, 
a-ţi da acest răspuns. Poziţia şcoalei e atât de nesigură, 
că toată activitatea noastră e numai o· pipăire in întune
rec. Că, in împrejurările date, se impune reducerea ma
terialui de învăţământ, ca sol putem face cât de puţin 
progres, e prea adevărat. Zic, ca să facem puţin progres, 
că de adevăratul progres nici că putem vorbI. Dar şi 
pentrn ajungerea acestui neInsemnat progres, se recere o 
reducere raţională, care e una dintre cele mai grele afaceri 
pe teren şcolar: e alât de gi'ea, că cu greu cred, că 
aceasta se va putea realiza 1ncurând. 

Asupra celorlalte intrebă[i iti voiu răspunde cu o 
altă ocaziune. 

g-n. --
Redactarea manualelor pentru limba maghiară. 

Scopul pentru care se propune limba maghiară in 
şcoalele noastre e, ca copiii ce ies de sub mâna invăţa
torului, să fie capabili a se exprima întrucât reclamă deja 
ei referinţele vieţii practice şi sociale. 

Inteţit o cere aceasta mai ales legea nouă şcolară 
spunându-ne apriat: 

»Copiii şcoalelor nernaghial'e au să-şi insuşeasca limba 
maghiară intr'atâta, cit cu abî:iol varea clasei IV cugeLele 
- cu grai viu şi în scns - să şi le ştie exprima la 
înţeles«. 

Nimenea nu va trage la îndoială, că realizarea in 
mod mai facil a sporului ce se cere act, e pendent şi 
dela redactarea unor manuale cum se cade; nişte ma-

4 h ;:::;. ::": 
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nuale, a căror scriere tn complexul lor se apropie din ce 
în ce mai mult de limba vie, carea nu e alta decât· limba 
vorbită. 

Şi propriaminte, cum ni-se prezentează orice limbă 
vorbită? 

Ca un fel de dialog continuu, ceeace am accentuat 
şi cu altă ocaziune, În carele unul in treabă şi celalalt 
răspunde. 

Poate mi-se va face tmputarea, că ceeace voesc eu 
prin scrisul meu,. o atlăm şi în cărţile scrise - până de 
prezent - pentru limba maghiară, precum sunt: 

Maghiara de: 1. Grofşorean-I. Moldovan. 
Maghiara de: I. Vuia. 
Maghiara de: -1. Roman. 
Maghiara de: V. Goldiş-F. Ko6s. 
Maghiara de: 1. Dariu. 
Maghiara de: Putnoky etc. 
Nu·i vorbă! Toate manualele înşirate sunt bune ~i 

corespunzătoare şi indeosebi cea de: Grofşorean-Moldovan, 
L Vuia şi 1. Roman. 

Nici gândul nu-mi e, ca să contestez lucrări prestate 
de bărbaţi dexteri şi cu experîinţă. în ale şcoalei, faţă de 
cari eu unul nu pot avea decât cuvinte de laudă şi stimă. 

Putina mea experienţă insă de vre·o 15 ani, m'a adus 
la convingerea, că materialul de tractat în limba maghiară, 
verbal ori pe baza cărţii de cetire (maghiară), numai' a
tunei las11 urme mai adânci in toale direcţi unile, când se 
ţine cont de forma dialogică sau catechetică: continuu În

trebând şi re~punzând, cum am semnalat la inceputul a-
cestui articol. I 

Numai astfel i-se dă băiatului putinţa d'a converza şi 
nllmai aşa i-se cimentează în spirit capitalul de cuno
ştinţă acuirat: fiecare tractare completa formând câte un 
întreg pe care îl va puLea şti şi aplica după trebuinţă ... 

S'au mai lămurit! ' 
Toate deprinderile sau bucii(ile de celire din atari ma

nuale, de cuprins descriptiv, necondiţionat trebuie să cu-
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prindăîntl'ebliri dtrecte la toate rlisp uns urile , ce se dau 
în respectiva pieză. 

Hecunosc, că intrebări reclamate de conţinutul pie
zelor, aflăm ~i in manualele de mai sus, dar sunt cu to
tului izolate: in formă de exerciţiu; ba la unele răspun
suri nici nu aflăm întrebările recerute 1). 

Ba! la allele lipseşte şi acest exerciţiu întrebător. 
Astfel În unele deprinderi avem propoziţiile: Vazul 

fs j6 tanul6. A szek bIHor. Van fog kefe is. I~n is Pestre 
mentem. Reggel 6ta irtam. A halaron tobb lit van. A viz
ben halak vannak. A kinek sok gabJnaja van, geppel csepel. 
A medve fcl a tiizt61. Csak az eret gyUmolcs j6. A kertben 
viragok is vannak. A ki nem Utt, az vak etc., cari nu au 
întrebările corespunzătoare in exerciţiul înşirat mai in jo
sul deprinderilor. 

Apoi deprinderi cu titlul: Az el·do. A madarak. A 
negy evszak. A fOld. Az eg etc., peste tot afară de co
loanele (2) de cuvinte (traduse) nu mai există nici un fel 
de intrebare, nici ca exerci~iu, nici afară de exerciţiu: in 
cuprinsul lecturei. 

Răspunsurile şi piezele relevate mai înainle-esemple 
de orice întrebări - nu vor fi aprofundate nici când cum se . 
cade de elevi, pentrucă lipseşte cheia (intrebarea), pe care 
o poate auzi dela învăţător, ce-i drept, dar nu o şI vede, 
nefiind indusă în manual la locul cuvenit. 

Care e deci rostul şirelor mele? 
Acela este, col manualele de limba maqhianl} la toate 

depr/tulerile, menite de. a câftiyii elevilor material de con
t)erza!ie, sit cupn:mlli toateîntreMrile 2)} ce reclamă râs
punsurile (din cutare de!wim{ere) , dar Întrebc'irile Sit se 1:n
du,că tl1tln e,,:ercitiu izolat, cum obvine în eelea mai multe 
manuale, ci acelea set fie îmbinate (l' odată cu 1'ftspunsurile. 

1) Să nll se creadă, dl Invă\ătorul n~ le-ar şti pune, ci intercalarea 
Intr .. bărllor e practică şi avallta.iioasil. pentru elevi, cari vil.z~\lldu-te şi scrise, 
mai uşor şi-le imprimA tn memorie. (B). 

") Răspunsurile, cari se potrivesc, pot avea şi o singură 1ntrebare. (B): 
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Aşa d. e., dacă am deprinderea: »A negy evszak«, voiu 
zice: H{my evszak van? Negy evszak van, ugymint: ta
vasz, nyar, 6sz es tel. A mez6, mikor zoldill? A mezc) 
lavasszal zOldlH ... Mikor erik a gabona? Nyaron erik a 
gabona etc. Fiind ~i întrebările într'un loc cu răspunsurile, 
apercipierea merge mai sigur şi intenziv şi modul de con
verzaţie între înşişi elevii e mai viu, insufleţitor şi atră
gător! 

Abatere dela aceasta pl'Ocedură, admit şi eu, se poate 
face la constituţie, geografie şi mai ales istorie, al căror 
material fiind în bună parte de cuprins namti v, elevul 
are să predeie şi liber (fara a intreba). },[u.lt uwi practic 
ar fi în fine şi aceea, că jiec(tre Cl(lSă sli-fi aibă ma
nualul slilt separat! 

Aiftta am dorit s[ zic. B. 

Limba maternă în şcoala poporală. 
- Reflexiune. -

De un timp incoace, in jurul propunerii acestui stu
diu, s'au ivit multe discuţiuni atât în singuratece intruniri 
didactice, cât ~i prin unele reviste ale noastre. 

Cauza a fost rezultatul slab, ce s'a constatat în ur
marea predarii, zicându-se într'altele, că nu pe bază sin
iacticll ajungem cu succes la ţinta ce dorim, ci pe bază 
elimologică, ori pur etimologică, cum mai acceniuiază unii. 

:Meritul sulevării aceslei idei, ca în mullele altele bune, 
esle al dlui Grof:şorean,. carele a şi scris o gramatica în 
acest senz. 

Tot un domn, g·n, in nr. 9 al )}Organului« nostl'U, 
condus de acelea-~i vederi, vine şi-şi arată nemulţămirea 
fa~ă de metodul predării limbii materne. 

Şi deoarece scopul limbii mateme, în discuţiile câte 
s'au pornit până. acum, nici una dală nu s'a definiat cum 
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se cade, se impune s'o facem, pentruc1!. numai aşa vor 
putea distinge şi unii şi alţii fie avantagiile, defectele sau 
mijloacele, ce ni~se prezinta in realizarea scopului ei. 

Adevăratul scop al limbii materne este, ca copiii sa· şi 
câştige dexteritate spre a înţelege ceeace vorbesc sau scriu 
alţii deoparte, iar de alta este, ca ei, la rândul lor, inca 
sa fie capabili a-şi exprima cugetele corect cu graiul viu 
şi In scris . 

Un fel de deficitie aflăm şi la dl g~n, dar aceea e 
prea laconică sau restrânsă, întrucât dl1pă atingerea sco
pului formal, partea cealaltă a scopului limbii materne o 
reduce simplu la »a deprinde pe elevi in măsura de a-şi 
putea pune cu uşurinţă gândul'ile lor pe papir, ca sa poală 
fi lnţeleşi de ceice cetesc scrierile lor ..• < mai adaugând 
aci dl g-n atâta, că unii ca aceştia deja vor şti vorbI şi 
corect. 

Lucrul nu sta tocmai aşa. J\lai întâiu elevul are lipsă 
sa ştie vorbi corect şi relativ Huenl hmba lui: sa devină 
stăpân pe ea şi numai apoi fac cu el probe de stilizare 
s'au concipiare (scriere), im' aceasta se face aievea şi spune 
apriat şi nu se ptesllpune s' au deducf! lIuma;, cum o crede 
dl g-n. . 

în modul cum pledează dl g-n, scrierea corectă de
curge pe socoteala vorbirii corecle, deoarece mai mult timp 
iai la deprinderea scrierii corecte. 

Scopul limbii materne prin urmare cel'e in locul prim 
vorbire corectă şi numai după aceea scriere corectă, iar 
nu intors, fiindcă aşa ai să le lupţi deodată cu amandouă. 

Din definiţia dlui g-n mai reiese1 printre şire şi aceea, 
că mai ales cu scrierea corectă (ortografică) să ne ocupăm, . 
iar celelalte... să le subînţelegem ... 

Atari procedeuri nu pot fi avanlagii, ci desavantagii. 
»Unii cred, că scrierea corecta se poale face pe baza 

sentimentului limbistic; alţii Însă sustin, că aceasta se 
poale face numai pe baza unor reguli anumite. Primii ne
având experienţa. în cauză, cad În şirul leoreticianilor, iar 
ceialalţi se împart in 2 tabere; ceice ţin morpş la grama· 
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tizare şi ceice nizuesc la simplificar{'a ref.;ulelor« - ne 
spune dl g-n. 

Nu înteleg de loc de unde.a scos dl g-n »marturi
sirea«, că unii cred posibila scrierea corectă pe baza 
simţului de limbă; şi nu, mai ales la oamenii mari, ne 
măcar şi teoreticiani, cari de mult au trecut peste simţul 
de limbă, deoarece trebuie să credem, că un bărbat în 

, vrâstă de 20, 30 ori 45 ani va fi ştiind, că pentruce nu 
vorbesc greşit, ci după o logică sănil toasă. 

Pentrucă, ce intelegem sub sim~ul de limbă? 
Sub simţul de limbă avem să î[]~elegem acel simţ 

pe urma căruia - pe lângă mijloacele aplicate la des
voltarea sa - copilul ajunge în poziţia a distinge, a cu
noaşte, că el in vorbirea sa pentruce vorbeşte aşa şi nu 
altcum !? (adecă vorbeşte logic). 

Aşa dar despre simţul de limbă vorbim ]a băieţi, iar 
nu la oameni maturi. 

Dar di n nenorocire, întrucât e vorba despre însuşirea 
scrierii corecte pe baza simţului de limbă, nici chiar la 
copii nu putem vorbl din motivul, ca pe când începem 
la scriere corectă, deja ei îşi au logica in vorbire, scurt: 
băieţii al] trecut peste imitaţiunea (conştientă) în vorbire, 
devenind mai independenţi. 

Dupa. acestea lămuriri, să trpcem la partea, unde dl 
g-n recomândă procedeul, emallând tot din citatul dsale 
de mai sus. 

Heducerea materialului limbii o admit chiar ~i aceia, 
cari ţin » morţiş c la gramatizare, dar DU in forma con
tem plată de dl g-n, abandonând întreagă partea sintactică. 

Partea intregitoare a cunoştin~ei de 11mbă o formează 
şi gramatica, cu părţile ei: fonologia, morfologia şi sintaxa. 

A omite toată partea sintactică, înseamnează, a-i câ
ştiga copilului cunoştinţă de limbă numai pe jumătate, iar 

, acesta ar fi un lucru unilateral, un lucru mane, de care 
ar trebui să se ferească dl g-n. 

A lua zicerea şi a o descompune În cuvinte, silabe 
şi sunete - cum cer adicţii acestui metod - fără a ne 
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opri asupra zicerii încă. de mai înainte, cu scop de a-i 
cunoaşte părţile ei alcăluitoare: subiectul ~i predicatul, în
semnează, a zidt o casă fără a-i cunoaşte temelia:: fără a 
băga in seamă părţile ei principale, cari ii dau fiinţa: no
ţiunea - casă. Şi oare conceptul, ideile refleclate de mintea 
omenească, unde au terenul lor princios, în ce se validi
teaz!!., in vorbele moarte, izolate, ori În ziceri, cari sunt 
baza cugeUl.rii individului? 1 

Prin urmare, elementul sintactic are să servească de 
bază la învăţământul gramatical, sau că trebuie redus sau 
nu, deoarece expresiunea verbală a judecăţii numai in 
modul acesta iese la iveală, numai astfel se validiteazil pe 
calea desvollării sale naturale. 

Dacă dl g-n nu voieşte să ştie de subiect şi predicat, 
nici poate fi indreptăţit, ca să se foloseascil de expresiunea 
»zicere«, in predarea invăţilmântului gramatical, ci sil trac
teze simplu părţile de vorbire; d. e. substantivul, prin în
şirarea de fiinte ~i lucruri; adiectivul, prin înşirarea de 
însuşiri etc. 

Acesta e rezonul procedeului recomandat de dl g-n. 
Observarea, că »Atributul nu se poate face cunoscut 

elevilor fară a cunoaşte substantivul, ca parte a vorbirii«, 
tot aşa e de adevărat, ca şi aceea, cil substantivul nu se 
lJoate face cunoscui elevilM' fără a cunoaşte mai înUll:u su
biectul. 

Cer, să mi-se dovedească, că nu e aşa! 
Acea. dovadil in să cutez a o spune apriori, că nu 

există, fiindcă sentimentul sintactic cu cel etimologic se 
întregeşte reciproc şi astfel atât excluderea totală a unuia, 
cât şi a celuialalt, din limbă, e o imposibilitate. impusă de 
scopul ce urmăreşte - ea (limba). 

Vin' a face mustrări dlui g-n şi pentru motivul, cil 
d. e. substantivului, dupil procedura dsale, ii dă o definiţie, 
ce nu ar fi trebuit să i-se de loc acolo... Substantivul 
nu pentru aceea e substantiv, că e nume,ci pentrucă e nume 
de fiinţe şi lucruri. Şi despre adjectiv, pronume, verb etc. 
s'ar putea spune, că sunt nume, cilci vorba :tnume c , arată 
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nu numai noţiunea: fiinte şi lucruri, ci exprimă şi noţiunea 
de calit,Hi, acţiuni etc, şi atunci unde am ajunge cu cu
noaşterea substantivului? .. 

Mai departe, nici ceice ţin (?) , morţiş« (?) la gra
matizare, nu admit tradarea zicerilor principale şi secun
dare cu subiectiva, predicativa, completiva etc., ci aceea, 
ce necondiţionat se impune, pentruca cunoştin~a de limbă 
să nu apuce pe căi laterale, când ea, biata, va fi tractată 
şi mai maşter din ce e astăzi. 

Astfel s'ar cere cunoaşterea părţilor principale ale zi
cerii (subiect, predicat), eventual, obiect (drept, nedrept), 
atribut ~i determinatiune circumstanţială (timp, loc, mod, 
cauză) si s'a isprăvit. 

Părerile, ce dl g-n le desfăţlUră mai la vale in articol, 
relativ sunt bune, dar nu sunt nouă şi e vorba, că acelea 
se pot realiza' tot aşa şi pe baza elementului sintactic, 
fără. greutate. 

Aşa da pildă, dacă voiesc să fac cunoscut copiilor fo
losirea virgulei, după, înjghebarea mai multor exemple 
estrag regula: Detcă' într'o zicerevin tnai multe pârti de 
un jel, (părţi omogene ale zicerii: mai multe subiecte ori 
predicale) intre ele se pune coma; ia,)' lut1'e p(L1'ţile legate 
ru. «fji« nt~ se pune, 

După dl g-n aci ar trebui să procedem astfel: 
... Când vin într'o zicere mai multe verbe lângă olaltă, 

atunci se despart cu virgula, nu se despart cu virgula, 
când vine legătoarea !şi intre ele, 

Când vin într'o zicere mai multe adiective, ori nu
mărale, sau pronume lângă olaltă, intre ele se pune Vlf

gula, dacă nu se află legă.toarea şi, 

Dacă sunt mai multe substantive în acela~ caz, se 
pune virgula, .. 

Acum intreb: Ce e mai uşor, să înveţi copiii 3 re
guli, ori numai nna? 

Negreşit una şi asta cu alât mai vârtos, cu dU in 
fond toate trei regulele se pot reduce la regula semnalata. 
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de mine, deosebirea zace numai în aceea, că regulele celea 
3, fiind tractate pe bază elimologică, dă învăţiHorului de 
3 ori atâta de lucru ca cea desvoltată pe bază sinlactică, 

Care regulă e mai bună? Las să răspundă alţii! 

Ce reiese din totul? 
Aceea, că dacă celorce »ţin mornş« (?) la gramati

zare, relativ la metod, li-se pot face impulări, »etimologi
ştilor« li-se pot face cu atât mai multe. 

ştiu cazuri concrete. 
învăţătorul A. din S. e sintaclist; B. din N. e pur 

etimologisl: ambii sunt dascăli distinşi. 

Am asistat la examenele amândurOJ'a şi m'am con
vins, că copiii celui de al doilea nu scriu mai corect Of

togra(1ce nici un strop decât ai primului, măcar că de
osebirea ar trebui să se observe. Tot aceasta am consta
tat ~i la alţii mai slabi, dar cu procedeuri opuse. 

Ce-Î drept, deschilinirea nu se obsearvă in scriere, ci 
se obsearvă in cuantul cunoştintii limbii, ,având elevii pri
milor învăţători un capital mai concentric şi bazat din a
cest studiu, ceeace am arătat mai suS', 

Şi încă una! 
Nici dl g-n nu va putea argumenta, că d. e. traclarea 

predicatului ar fi mai anevoioasă decât tradarea verbului, 
sau că cunoaşterea acestuia e mai de folos decât 8i celuia
Ialt. Din toate celea spuse până acI, nu pot cond ude la 
alta decât ]a aceea, că calea indicată de dl g-n, în predarea 
cunoştinţelor atinse, nu e superioară de fel celei pe care 
merge maioritatea învăţătorilor - până azi - aUH di n 
Ungaria cât şi din celealalte state culte, iar la aceasta 
nu se recere decât metod raţional de predare şi exerciţiu 
şi pedeca dispare ivindu-se şi rezultatul - mulţămitor. 

---------- :====~----""'====-=--~-~---, -- -~- -- --- ---
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Prelegere practică din limba maghiară. 

A konyv.*) 

Astăzi dragilor mei vom învăţa ceva despre :.cartec 
ungureşte. Fiţi cu băgare de seamă! 

Ce este obiectul acesta? Obiectul acesta esle carte. 
Insemnaţi-vă! Cuvântul »cartea« ungure~te se zice: ."A 
konyv-l. Cum se zice »carteae ungureşte? J':levul: .Car
teae ungureşte să zice ,a konyv«. Iată vă scriu acest 
cuvânt şi pe tablă, scrieţi-l şi voi in caietele voastre, ca 
să nu-l uitaţi! Ceteşte I.! 1. A konyv. Aşadar cum zici 
:.r.artea« ungureşte P.? P. A konyv. . 

,Aceasta aici e carteae. Spune S. ce e aceasta ce 
am zis eu acuma? S. Aceea ce ai zis dta este o zicere. 
Spune şi tu odată zicerea aceasta! S. Aceasta aici este 
cartea. Acum vom cerca a spune zicerea aceasta ungu
reşte, pentru aceea, ca să ne fie mai uşor, vom desface-o 
în cuvinte., Spune tu T. cum zici ,aceastac ungureşte? 
T. ,Aceasta« se zice ungureşte »ez«. Aşa el Cum zici 
:.aici« ungureşte? El. ~ittc şi cum zici :.cal'tea«? El .• A 
konye. Cuvântul :.este« din 7icerea aceasta nu trebue să-I 
punem ungureşte, acest cuvânt se Iasă afară. Acum spune 
tu G. ungureşte cuvintele in ordinea aceasta: >Aceasta 

, aici ,carteae. G.: ,Ez itt a konyv e • Acum eu te intreb 
româneşte: :. Ce este aceasta aici e? iar tu să îmi răspunzi 
ungureşte: Inv.: ,. Ce este aceasta aici«? El.: ." Ez itt a 
konyv«. Bine lAcum cercăm a spune şi întrebarea ungu· 
gureşte? Cum zici :.ce« ungureşte? El.: ,Mie. Cum zici 
:.aceasta-:(? El.: ",Jz«. Cuvântul l'esle c, nici în zicerea 
aceasta nu se pune ungureşte. Şi cum zici "aici«? EI.: 
»itt«. Aşa! Acum pune aceste trei cuvinte laolaltă în or· 
dinea aceasta: »Ce aceasta aicie? EI.: ."Mi ez iU« ? Aşa-i! 
Acum întreabă tu T. pe 1. ungureşte: l'>Ce este asta aici« ? 

It) Adnex la prol ad. gen. de eslirop sub F). 
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şi 1. să-ţi răspund~ iarăşi ungureşte: .Aceasta aiCI este 
cartea«. (T .• Ce este aceasta aicie? 1. .Aceasta aici este 
carte«). »Mi ez iUe? I. "gz itt a konyve. Aşa-i 1 

Utati-vă aici! Cum se numeşte partea aceasta a cărţii? 
(Arătând tnv. invăJitoarea căl'tii). El.: Aceea se numeşte 
,.învăJitoareae cărţii. Aşa-i! Insemnaţi-vă! »InvăJitoareae 

ungureşte să zice .a fedele. Cum se zice? .A fedele. 
Aşa-i ! Scriu cuvântul acesta şi pe tablă, ca să-I ţineţi 
mai bine tn minte. Scrieţi-l şi voi în caietele voastre! 
(Inv. scrie pe tablă şi elevii În caiete: "a fedele). Ceteşte 
I.! 1. .A fedele. Aşadar cum zici ungureşte »Învăliloareac ? 
El. • A fedei e. Băgaţi de seamă! "Invălitoarea ei« se zice 
ungureşte .fedele<.<. Spune şi tu! El.; .Fe-de-Ie«! »A 
carţiie ungureşte se zice: .A. konyvnek e. Cum se zice 
"a carţii e ungureşte? EI.: »A konyvnek«. Aşa! Acum să 
punem laolaltă aceste doua cuvinte aşa: »Invălitoarea 
cartii c. Aceasta ungureşte trebue spusă: eA cărtii in văli
toarea eie. Cum zici »a cărţii« ? EI.: .A kijnyvnek«. Cum 
zici :tÎnvălitoarea eioi? EI.: »Fe·de-Ie«. Leagă-le acum. 
El.: :tA konyvnek fedele«. ·Acum eu te întreb româneşte, 

'. iar tu să-mi r<lspunzi ungureşte! Inv.: »Ce este aceasta 
aici«? El.: »Ez itt a konyvnek fedelee. Aşa 1 Acum S. 
să intrebe ungureşte: »Ce este aceasta aici c, iar Eva să-ti 
răspundă tot ungureşte: »Aceasta aici este. învălitoarea 
cărţi e , însă cuvântul -estec nu se zice ungureşte nici in 
zicerea aceasta. S. :tMi ez ittc ? E. ,Ez itt a konyvnek 
fedelee. Bine! 

Acum mai Jnvăţam ceva nou! Băgaţi de seamă! 
.Cartea are c se zice ungureşle »A konyvnek vao«. Cum 
zicem G.? »A konyvnek van«. Aşa! Cum zicem .douil« 
ungureşte? Elevul: .ketto~. Grijiţi insil, că :tkeUoe, când 
se împreunil cu alt cuvânt se zice »ket«. Ce-am zis eu 
T.? (T. rilspunde). Cum vei zice deci :tdouă învăliloare« 
(a ei)? El.: .A ket fedeJe«. Aşa! Spune şi tu E. 1 E. .. A 
ket fedele«. Bine! Acum să spunem ungureşte :tCartea 
două invl1litoare are«. Spune pe rând! .Cartea are<! El. 
,.A konyvnek van«. Inv. .Două învălitoare« J El.: »Ket 



19 

fedele«. Bine 1 Pune-le acum laolaltă, dar a!şa,ca cuvântul 
Han « să rămână la sfârşit! El.: '» A konyvnek ket fedele 
van«. Bine! Acum să spunem şi întrebarea ungureşte! 
Cum vei întreba, ca să poţi răspunde: »Cartea are două 
Învălitoare«. L Voi intreba: • Câte învălitoare are cartea {( ? 
Aşa! Acum, ca să putem spune şi întrebarea aceasta un
gureşte, vom cerca mai întâiu a spune cuvânt de cuvânt: 
Cum zici »câte« ungureşte? El.: ~h{tny". Dar cum zici 
»învălitoarea« ? Bagă insă de seamă, că şl aici ai să zici 
»invălitoarea ei« ! Deci cum vei zice? El.: l'fedele«. Aşa! 
Cum am zis '»cartea are«? EI.: »Cartea are« se zice 
ungureşte: >A konyvnek van«. Deci cum vei zice: »are 
cartea«? (Intors adecă!) El.: »Van a konyvnek«. 
Leagă-le acum cuvintele acestea: »Câle«, »învălitoare«, 
(a ei), »are«, »cartea«? El.: >Hany fedele van a konyv
neke il Aşa! Acum tu G. întreabă pe I. ungureşte, »câte 
învălitoare are carteac il iar L sil răspundă tot ungureşte, 
că ), Cartea are~ două tnvălitoare«, dar aşa, că ~are« (van) 
să rămână la sfârşitul zicerii! G. întreabă pe 1.: »Hany 
fedele van a konyvnek« ? 1. »A konyvnek ket fedele van «. 

Aşa-i! »Din ce e făcută tnvillitoarea cărţii«? El.: »Invă
litoarea cărţii e făcuţă din hârtiet:. Aşa-i! Să probăm 
acum a spune ungureşte zicerea aceasta: :dnvălitoarea 
cărţii e gătită din hârtie«. Cum zici »este gătită« ungureşte? 
Voi nu ştiţi, voiu spune eu: »Este gătită« se zice ungu
reşte »van kcszitve«. Vi-le şi scriu pe tabla cea mare 
cuvintele acestea şi vi-le scrieţi şi voi în caietele voastre, 
ca să. nu le uitaţi! Inv. scrie pe tablă !şi elevii în caietele 
lor (van keszitve). Băgaţi de seamă! »lIârtie« se zice un
gureşte »papiros«. Cum se zice? EI.: l>Papiros«. Scriu 
şi acest cuvânt pe tablă. Invăţătorul scrie. Acum scriu pe 
tablă »din hâl'tie«. Insemnaţi-vă! Cuvântul românesc »din« 
il spunem ungureşte aşa: » b61«, dar il legăm de sfârşitul 
vorbei de care se ţine, iacă aşa: » A papirosb6l«. Ce în
semnează » papirosb61. ? . El.: »Papirosb61« însemnează 
~din hârtie«(. Aşa! Cum zici ,învălitoarea cărţii« ungu
reşte? Adă-ţi aminte, că şi aici ai să zici: ,a cărţii în-

a· 
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vălitoare (a'ei)«. Deci cum zicem aceasta? El.: .A konyv
np-k fedele«. Aşa e! Pune-le laolaltă acum toale cuvintele 
acestea, af?a: , Inv~litoarea cărţii din hârlie e făcută «. EI. : 
:tA konyvnek fedele papirosb61 van keszilve«. Mai odată! 
Sa. facem acum şi întrebarea unguref?te! Sa. spunem un
gureşte »Din ce e făcuta invălitoarea cărţii« ? Cum zicem 
ungureşte ,ce.? El.: .1\'li«. Insemnaţi-vil! »Din« zicem 
unguref?te aici »bOl «, dar silaba aceasta o adăugam la 
sfârşilul cuvântului »mi«. Iacă aşa, precum le scriu aici 
pe tablă: ,MibUlc. Deci cum vei zice .din ce«? El.: 
.Mib61«. Aşa! Cum zici :te ra.culă« ? EI.: »Van kCl:!zitve«. 
Dar cum zici »învălitoarea cărţii«? EI.: , A konyvnek 
fedele«. Pune·le toate laGlaltă şi anume aşa: , Din ce 
este f:lculă învălitoarea cărţii« ? EI.: ,Mib61 van keszitve 
a kooyvnek fedele«? Aşa! Acum P. in treabă pe S. un· 
gureşte, că ,din ce e făcută învălitoarea cărţii«? şi S. 
va răspunde iaF ungUJ'eşte. P. intreabă: • MibOl van ke
szitve a konyvnek fedele«? S. răspunde: ,A konyvnek 
iedele papirosb6,1 van keszitve«, Bine! 

Uitaţi-vii. aici 1 Partea aceasta a cărţii se numeşte 
.călcâiul cărţii«. Cum se numei;lte? lGt.: Partea aceea se 
numeşte »ca.lcâiul cărOi«. »Călcâ.iu« se numeşte un
gureşte »sarok«. Cum se zice? El.: )}Sal'ok«, Acest 
cuvânt tI scriu aici pe tabla cea mare. Scrieţi-l şi voi în 
caietele voastre! Acum grijiţi 1 »Ca.lcâiul ei« se zice un
gureşte »sarka«. Cum se zice? EI.: »Sarka«. Aşa! Să 
ceream a spune ungureşte zicerea: »Acesta aici este căl
eâiul cărţii« ! Cum zici »acesta aici ({? El.: »Ez itt«, Nici 
tn zicerea asta nu trebue pus cuvântul »este«, trebue 
lăsat afară! »Călcâiul cărţii« ungureşte se zice: »A konyv
nek sarka«. Cum se zice? »A konyvnek sarka«. Iaca. vă 
şi scriu pe tablă. (lnv. scrie), Acum să punem laolaltă 
cuvintele acestea, aşa: )} Acesta aici este a cărţii calcâ.îu «(. 
El.: »Ez iU a konyvnek sarka«. Aşa este! 

Câte calcâîe are cartea? El.: Cartea are un eălcâîa. 
Cum zici ungureşte »Cartea are« ? El.: »A konyvnek van«, 
Şi cum zici »un clllcâiu«? Griji insa) că trebue să zici 
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~un că,lcâiu (al ei)«! Cum zici »un«? El.": »egy«. Cum 
zici dara »un că,lcâiu« ? El.: »egy sarka«. Aşa-i! Cuvân~ 
tul » van« pune-l la capătul zicerei 1 }) Cartea un călcâiu 
are« l EI.: »A konyvnek egy sarka van«. Bine! Acum să 
zicem şi intrebarea ungureşte, »Câte« cum zici? EI.: 
»hany«. »Călcâie« il EI.: »sarka«. ))Are«? El.: »van«. 
»Cartea« ? EI.: »a konyvnek,<. Leagă-le dară! El.; «fIany 
sarka van a konyvnek«? Aşa! Acum E. să intrebe pe C. 
ungureşte: "Câle calcâie are carlea»? şi C. să raspundă 
iar ungureşte: })Cartea are un d.lcâiu«. E. intreaba: 
»Hany sarka van a konyvnek«? C. »A konyvnek egy 
sarka van«. Aşa-i! 

Din ce este facut căJcâiul cărtii? El.: Ca1câiul căl'ţii 
e facul din pânză. (ori din piele), Băgaţi de seamă! »Piele« 
se zice ungureşte »bor«, Cum se zice? El.: »bor«. Se 
scrie şi pe tablă! Cum zici »din« il EL: »bol«. Şi cum 
vei zice »din piele({? EI.: ),borbul«. Aşa 1 Acum să. spu
nem ungureşte: .-Călcâiul cărţii e făcut din piele«. Cum 
zicem »călcâiul cărtii{{? El.: »Călcâiul cărţii« ungureşle 
zicem: »A konyvnek sarka«. Cum zicem »din piele«? 
EI.: »burbOl«. Cum zici »este gătilă« ? El. : »van F:eszitve«. 
Acum pune-le laolaltă şi zi: »Călcâiul că.rţii« (EI.: ),A 
konyvnek sarka«) »din piele« (El.: »borbol {() »este gătit« 
(El.: »van keszitve«). Leagă.-le dară, cuvintele acestea l 
EI.: »A k0nyvnek sarka borbăl van keszitve«. Aşa-i! 

Cum se numeşte partea acesta a că,rţii? EI.: Aceea 
se numeşte »foaie«. Insemnaţi-vă 1 » Foaie« ungureşte se
zice »Ievel«, Iacă. scriu cuvântul acesta pe tablă., iar voi 
în caielele voastre. Ceteşte I. t (EI.: ceteşte). Cum zici 
dara. foaia? El.: »a level«. Aşa-i! Acum ţine-ţi minte! 
»Foaia cărţii« ungureşte să. zice »a konyvnek levele«. 
Scriu şi pe tablă. Spune şi tu 1. 1 Acum vom zice ungu
reşte. »aceasta aici este foaia cărţii«. Cum zici »aceasta 
aici {(? EI.: » ez iU «, Aşa! Cuvântul »este « ungureşte nu 
se pune. Iar »foaia cărţii« cum vom zice? El.: »a konyv
nek levele«. Aşa! Acum spune-le laolalta. 1 EL: »Ez itt a 
konyvnek levele«. Aşa 1 Acum intreb: .. Ce este aceasta 

, 
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aicî«? Să încercăm a spune şi intrebarea aceasta ungu
reşte. Cum zici ungureşte »ce«? El.: llmi«. »Este« nu 
se pune. Cum zici )aceasta aici«? El.: »Ez itt«. Aşa! 
Intreaga. intrebarea cum va fi dară? EI.: »J,1i ez itt«? 
Hăspunde E. ungureşte! E. ~ » Ez in a konyvnek levele«, 
Bine! 

Câte foi are cartea? El.: Cartea are multe foi. In
semnaţi-vă! »Multe« ungureşte se zice )'sok«_ Cum se 
zice? h:l.: » Sol\:«, A~est cLtvânt îl scriu şi pe tablă. Cum 
zici doi ale ei« ? El.: »Ie-ve-Ie-i«, Aşa! Acum vom proba 
a spune ungureşte zicerea: »Cartea multe foi al'e«. Cum 
zici »cartea are«? EI.: »A k()nyvnek van«, Cum zici 
» multe foi«? EI.: » sok levele«, Aşa-i! Leagă-le acum 
vorbele acestea şi pune zicerea întreagă! EI.: »A k()nyv
nek sok levele van «. Blne! Să facem acum şi intrebarea. 
Cum zici »câte«? }i~I.: »h<lny«, dar cum zici »foi (ale 
ei)« ? EI: »Ievele«. Cum zici »are cartea,,? EI.: »van a 
kOnyvnek«. Pllnele toale laolaltă şi întreabă: »Câte foi 
are carlea« ? EI.: d-Umy Jevele van a konyvnek«? Hăs
punde tu I. ungureşte: »Cartea multe foi are«! 1. ,)A 
konyvnek sok levele van (. Bine! 

Ce vezi tu pe foile cărţii? El.: »Iitere«. Aşa! In
semnaţi-vă! » Literă,! se zice ungureşte »betli',. Cum se 
zice? El.: »beW«. Când vorbim despre mai multe, zicem 
româneşte »litere«, iar ungureşte »beWb. Iacă scriu pe 
lablă! Acum vom spune ungureşte zicerea: }) Pe foi li le re 

. sunt ~. Cum zici » foi«? Iti voiu spune eu! )' Levelek«. 
Cum dară? El.: »levelek«. Aşa! »Pe« ungureşte îl spu
nem cu »en« şi-l legăm de sfârşitul cuvântului de care 
se ţine, iacă aşa: »a leveleken«. Il şi scriu pe tablă! 
Cum zici )sunt«? Dacă nu ştii, îţi spun eu: }lvannak«. 
Cum dară? El.: »vannak«, Aşa! Acum să le legăm r Eu 
zic româneşte, tu T. zi ungureşte! Inv. >Pe foi« (El.: 
»A leveleken,<) »litere« (El.: »beWk«) »sunt« (EI.: »van
nak «). Zi-le dara. legale 1 El.: »A leveleken beWk vannak«. 
A~a! Iată o scriu pe tablă! Acum să probăm a spune 
ungureşte şi Intrebarea. l> Ce sunt pe foi « ? Cum zici "» ce« ? 
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EI.: »mi«. Cum ZiCI :r>sunt«? EL: »vannak«. Aici vom 
zice numai »van«. Şi cum vei zice » pe foi«? EI.: :» a 
leveleken«. A~a! Leagă-le dar vorbele acestea şi zi ungu
re~te intrebarea: )} Ce sunt pe foi«? EI.: )} Mi van a le
veleken«? Tu P. răspunde: l>Pe foi sunt litere« ! P.: »A 
leveleken beWk vannak«. Bine! 

Acum mai ceva! Spune tu [. ce este cartea? I.: 
Cartea este unealtă de învăţământ. Aşa! )} Unealta. de în
văţământ« ungureşte zicem »taneszkoz«. Cum G.? G.: 
»taneszkoz«. Scriu şi pe tablă cuvântul acesta! Acum 
vom spune ungureşte zicerea; »Cartea este unealtă de 
învăţământ«. Cum zici »cartea«? EI.: \>a konyv». Aşa! 
Cuvântul »este{{ ntţ trebue spus! Iar »unealtă de învăta.

tărnân1« cum zicem A.? A.: daneszkoz«. Aşa! Leagă-le 
acum cuvintele acestea! El.: »A konyv taneszkoz({. Aşa-e! 
Să facem şi intrebarea ungureşte. »Ce este cartea«? Cum 
zici »ce«? EI.: »mî«. Cum zici )cal'tea« ? El. : »a konyv«. 
A~a! Cuvântul »este« iar rămâne afară! Leagă-le dar cu
vintele aceslea şi intreaba. ungureşte; »Ce este cartea« ? 
şi Floarea să răspundă: >,Cartea este nneallă de învăţă
mânt«, dar ungureşte. El. intreaba.: »Mi a konyv« ? Floa
rea: »A konyv taneszkoz«. Aşa-i, bine! 

Reztllltat." (Invăţătorul pune doi şcolari să conver
zeze între sine despre »carte« şi invăţa.torul îi conduce in 
limba maternă) Inv. (catră cel dintâiu): Ce e aceasta Rici? 
El.: Mi ez it1 ? Inv. (cătră al doilea): Aceasta aici e 
cartea. EI.: Ez iU, a konyv. Inv. (cătră primul}: Ce e 
aceasta aici? EI: Mi ez itt? Inv. (cătră al doilea): Acea
sta aici e tnvăliloarea cărţii. EI.: Ez itt a konyvnek fe
dele- Inv.: Câle învălitoare are cartea? EL: Hany fedele 
van a konyvnek? Inv. : Cartea are două învălitoare. El. : . 
A kon)'vne"k ke1 fedele van. Aşa 1 Inv.: Din ce e făcută 
invălitoarea cărtii? El.: lMib61 van kesziive a konyvnek 
fedele? Inv.: Invălitoarea căl'tii e făcută din hârtie. El.: 
A konyvnek fedele papirosb61 van keszitve. Inv.: Ce e 
aceasta aici? EI.: Mi ez iti? Inv. cătră al doilea): Acea
sta aici este călcâiul cărţii. EI.: Ez itt a konyvnek sarka. 

, I 
~. 
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Inv.: Câle ci1lcâie are cartea? El.: Hany sarka van a 
konyvnek? Inv.: Cartea are un călcâiu. EI.: A konyvnek ! 

egy sarka van. Inv.: Din ce e făcut călcâiul cărţii? EL: 
Mibal van kesziive a konyvnek sarka? Inv.: CăJcâiul 
cărtii e făcut din pânză (ori piele). EL: A konyvnek sarka 
v{Lszonb61 van keszitze (vagy borbol). Inv.: Ce e aceasta 
aici? l!:1. : Mi ez itt? Inv.: Aceasta aici e foaia cărţii. 
EI.: Ez iit a konyvnek levele. Inv.: Câte foi are cartea? 
EI.: Hăny levele van a konyvnek? lnv.: Carl-ea are mnlte 
foi. El.: A konyvnek sok levele van. (De sine se În~elege, 
că unde elevul nu ştie, tnvăţatorul ii ajută). Inv. (catră 
primul): Ce sunt 'pe foi? EI.: Mi van a leveleken? Inv.: I 

Pe foi sunt litere. El.: A leveleken betLlk vannak. [uv.: 
Ce e carlea? b:1.: Mi a konyv? Inv.: Cartea e recvizit de 
învaţamânt. El.: A konyv taneszkoz. Bine! 

{Acum învăţătorul pune pe aHi doi şcolari, (uuul să 
intrebe, altul sit raspunda), dar acum numai ungureste, 
fără ca Învăţătorul să-i conducă in limba maternă). D. e. 
Mi ez iU? b:z ilt a k()nyv. ~Ji ez iti? Ez ilt a konyvnek 
fedele. Hany fedele van a konyvnek? A konyvnek ket 
fedele van. Mib61 Olan keszitve a konyvnek fedele? A 
konyvnek fedele papil'osb61 van keszÎlve. Mi ez iU? Ez I 

ilt a konyvnek sarka. Hlmy sarka van a konyvnek? A 
konyvnek egy sarka van. Mibul van keszitve a konyvnek 
sarka? A ki)nyvnek sarka văszonb61 van keszitve. Mi ez 
itt? Ez itt a kooyvnek levele. Hany levele van a konyv- • 
nek? A konyvnek sok levele van. Mi van a leveleken? 
A leveleken betiik vannak. ,Mi a konyv? A konyv tan-
eszkoz. ' 

(Invăţătorul căll'll elevii clasei respective: Acum scoa
teţi tăblitele şi scrieţi Întrebările şi ri1t5punsurile acestea, 
ce le invăţal'ăm astăzi ungureşte (eventual în caiete). 

Şi ci ă u, la 27 oct. (9 uov.) 1908. 

Ioan Bel/e, inv. 
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Pedagogia veche în raport cu cea nouă·). 

Dacă cercetăm mai deaproape desvoltarea pedagogiei 
din timpurile cele mai îndepărtate până in cele mai noua, 
ne convingem, că aceea a trecut în decursul timpului prin 
foarte multe străformări şi desvoltări. La inceput sfera pe
dagogiei era foarle restrânsă şi abia observată chiar şi 
după cea mai amănunţită cercetare. Ea este ascunsă in 
negura aceea mediocră, unde ochii cercetătorului celni mai 
genial, nu sunt in stare să o descopere. înzădar cea mai 
amanunţită anaU dt de specializare, pe deplin tot nu este 
aflata. Aprofundarea serioasă poate doar să se apropie de 
ea intrucâtva şi delermina în puţin conceptia ei. începutUl 
poate fi foarte vechiu, poate chiar în .prima cugetare a o
mului preistoric. Dar cu incetul razbeşte universul mare 
al întunecimii, şi se apropie intr'atât, încât in urmă este 
observată, cultivată şi desvoltata.; la început in conexiune 
cn cea mai in altă ştiinţă, iar apoi obvine ca ştiinţa 
de sine statatoare pozitivistă. în decursul timpului insă, 
prin cultivarea ei pe lângă persoane tot mai savante, ea îşi 
ia un avânt şi ocupă un loc însemnat în filozofie şi ca un 
ram al aceleia, este cultivată şi desvoltală aproape de călră 
toţi filozofii lumii. 

Desvoltarea ei, impreună cu filozofia, i-a câ!?ligat o 
mare insemnălate pe terenul minţi1l?i'a cugetării. Ca atare 
este un factor foarte insemnat in evoluţiunea omenimii, 
chiar in raport cu ceialalti factori de progresare. 

Dar acum să vedem cum !?'au luat inceputul toţi acei 
însemnaţi factori, cari azi predomină şi guvernează mintea -
şi toto.data. morala omenească? 

Omul e în stare a se ridica dela senzurile concrete 
!?i complicate, la o sferă abstractă mai simpla.; e capace 
a conduce nenuma.ratele conceptiuni cu toata. complexitatea 
lor prin o singură notă generală la o idee pronunţata.; 

") Adnox la prot. ad. gen. de estimp sub G). 
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prin analiză e in stare a ajunge la concluziunile cele tn
depărtate, ştie prevedea viitorul pe baza trecutului. Prin 
reprivirea in spiritul său, poate să-şi dea seamă despre 
decurgerea diferitelor sentimente şi rlespre cauzele ce le 
aduc la vieaţel. Poate să stabilească legeltura dintre obiecte; 
află notele diferenţiale, ştie sel-şi explice diferitele fenomene 
ce le vede, sau dacă nici nu le ştie, dar se nizueşte a le 
explica într'un fel, fiindcă fiinţa sufletului omenesc este 
de o atare natura.~ care cere la orice cauza. şi efect, expli
care, respective clasificare a lucrurilor. Aşi putea multe să 
spun despre variatele ocupaţiuni sufleteţ;ti, dar înşirarea 
lor, precum şi clasificarea lor după anumite legi stabilite 
in psihologie, ar reclama un teren special al ocupaţiunii 
noastre, pe când' ecludându-Ie, esenţa celorce voiesc a zice, 
este explicată îndeajuns. 

Din capacitatea aceasta a comparaţiunii, a raţionării, 
a abstracţiunii, a generalizelrii, a inducţiunii şi deducţiunii, 
au luat vieaţă ştiinţele, religiile, artele, etica, vieaţa poli
tiCă şi sociala. a omului şi s'au desvoltat prin neintrerupta 
inaintare. Aceste forţe sunt demne de admiraţiune întru 
atâta, Încât prin rezultatele ingrăma.dite şi rezultatele ajunse 
prin ele, din om au format o fiinta. aproape supranaturală. 

Unde-şi iau inceputul aceste necesităţi spIrituale, acolo 
îşi are şi pedagogia inceputul ei, dar nu în fo rmă pronun
ţată, ci numai in fiinţă. 

Flozofia nu este altceva, decât eserciarea minţii în 
cea mai deplină libertate şi Î11 cel mai înalt avânt 1). Şi 
fiindcă mintea omenească in toată activitatea ei, -- fiind 
aceea în raport chiar .cu lumea externă sau să fie cu 
privire la cea internă a sa, - întotdeauna emanează din 
credinţa independenţii şi din increderea in facultăţile sale: 
urmează deci de sine, cel filozofia e spirituală. Pe când 
pedagogia este cercetarea acţiunilor mOl'ale ale omului; ea 
trebuie să fie cu atât mai mult spirituală. 

') Dupâ senatorul şi membrul inslitulului din Paris, Bartheleny-Saint 
Hilairo: lt'ilozofia in raport CII ~liinţele na.turale şi religia, pag. 184. 
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Am arătat deci, cum pedagogia şi-a luat inceputul im
preună cu filozofia in concepţia gândirei omeneşti, acum ar 
urma să trecem la desvollarea lor în anumite timpuri şi intre 
anumite împrejurări. Aceasta însă nu o fac, fiindcă parte 
esie cunoscută de noi toţi, in că de pe băncile şcoalei, 
parte m'ar abate dela însuşi subiectul dizertatiunii 
mele; afară de aceea nu voiesc nici să abuzez de pacienţa 
dvoastră umblând prin terenuri prea vaste şi mai puţin 
identice cu geneza aleasă, ci voiesc a inzista mai mult, 
respeclive a ma ocupa în deplin detaliu cu raportul ce 
se susţine a fi intre direcţia nouă a pedagogiei şi intre 
cea veche. 

Pedagogia veche este suma unor idei preconcepute, 
a unor afirmaţiuni mai mult literare şi conjecţiuni filozo
fice; ea Se' provoacă la autorităţi mari şi însemnate pe 
terenul ocupaţiunilor mai inalte ale gândirei omeneşti. De 
multe-ori este răpită de splendide cuvânlări şi expuneri, 
putem să zicem, că trece după baza sigură a studiului şi 
observatiunilor şi rătăceşte in fanlazii nedeterminate, fiHă 
ca să corespundă realităţilor şi materiei cu care se ocupă. 
Sunt unele expuneri, cari samănă mai mult cu un roman 
educativ, îmbrăcat într'o haină pretinsă a fi filozofică, ba
zată pe biologie şi anatomie, de unde abstragând unele 
concluziuni săci şi fară vieaţă, se pare, că este o operă 
completă şi desăvârşilă, pe deplin corespunzătoare naturii 
copWtre~ti. 

Acum să vedem, care este aceea pedogogie, care prin 
rezultatele arătate direct, se rădică peste sferele celei vechi 
şi dă o directie mai raţională şi o aplicare practică? 

Aceea este adevărată pedagogie, care este bazată pe 
educaţi unea ratională a copiilor, respective care este expe
rimenlativă; îşi are experienţele şi observaţiile sale. Aceea 
pedagogie este, Pedologia. 2). Aşa se numeşte slraformarea 
pedagogfei vechi şi direcţiei, care voieşte sil deslege in 
mod raţional problemele acelea, pe cari pedagogia veche 

2) A. Binel şi V. Henri dela Sorbona. 

~; ". .... ,,- ~ ,>- • 
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numai le-a presupus a fi deslegate. Pedagogia veche ex
pune principii peste principi, cari tn cele mai multe cazuri 
nu sunt intotdeuna bazate pe aplicare şi succesele aj unse 
prin ele. Sunt joc de idei şi un glosar de cuvinte inloarse 
tn diferite forme. 

Pe lângă toate acestea insă, nu e permis a trage 
dungă riguros peste cele vechi, fiindcă direcţia nouă este 
bazată pe cea veche, şi putem să zicem, că multă. fră
mântare de minte şi talente au reprodus-o pe aceea, ce 
s'au făcut până acuma. Aproape orice lucru cu cât este 
mai vechiu, cu atât este mai preţios. O idee bună născulă 
într'un sutlet mare, - cu cari pedagogia veche se poate 
mândri indeajuns, - va străluci in veci ca o făclie pesle 
întunerecul ce o cuprinsese. Dar cu toate aceste să nu ne 
cuprindă nicicând impresionismul vag al persoanelor, ci 
să primim numai aceea, ce este bazat pe adavărată pe
dagogie intelectuală. Aceasta direcţie, precum am mai a
mintit, in pedagogie, se numeşte Pedologie. 

în Pedologie deosebim două specii, şi anume: psiho
pedologie, adecă partea psihică şi jiziopedolor;ie, adec! 
partea fizică. Ambele părţi pleacă pe cale experimenlalivă, 
dar de fel nu deductivă. 

E adevărat, că pedagogia veche in parte Încă e ba
zată pe psihologie, însuşi Peslalozzi zice, că .invăţămân~ 
tul să se psihologizeze c ; iar Spencer zice, că ,.educaţia 
nu va fi lndefinitiv sistemizală decât în ziua când !ştiinţa 
va fi in posesiunea unei psihologii rationale« 3) 

Iată deci am ajuns la acel punct, care este mai mar
cant din toate celece am zis. Numai dacă cunoaştem pe 
deplin psihologia, este efectivă to::ltă activitatea noastră. 

Acum să ne aprofundăm indeajuns prin un serios 
studiu in materia acestei direcţii nouă, să o analizăm, să 
cercetăm, pas de pas, toale rezultatele, iar nu la splen
doarea expunerii din cadrul psihologiei, pentrucă numai 
atunci vom putea să o aplicăm in învăţamânlul nostru. 

3) Revisla genorală a l11V. nPedologia" de: 1. Grecescu, pag. 144, aDul 
1908, nr. 2. 
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Studierea o facem pe copii, după legile psihice expuse în 
psihologie. Pedologia studiază copilul din etatea cea mai 
fragedă, este cu consideraţiune la toate însu~irile aceluia: 
la constructia capului şi părţilor aceluia, la greutatea cor~ 
pului, la senzurile vizuale şi auditive, precum şi la alte 
manifestaţiuni ale diferitelor sentimente. Studiază râvnitor 
memoria, capacitatea elevilor. Fiind imbinată cu fiziologia, 
ea deci cercetează in mod de tot raţional toate părţile fi~ 
zicului, iar ca psihică toate fenomenele psihice. Aplicarea 
corectă a ei se pare a fi foarte greoaie, pentrUCă s'ar re
cere, ca fiecare învăţător să fie un adevarat fiziolog versat 
in ~tiinţele medicale, apoi să ~tie lucra cu diferite aparate 
pentru observ-aţlune, în laborator instalat anume pentru 
acest scop. 

Ca să putem să ajungem ]a aceasta, ni~ar trebui, ca 
la institutele noastre pedagogice, să se instaleze un 
curs special de pedologie, at9..t pentru t.nvăţători, cât 
şi pentru elevii acelora. De altcum pedologia s'ar putea 
îmbina cu psihologia, la care ~i aparţine şi îndl în cursu~ 
riIe pedagogice, cărora le corespunde psihologia. Princi
piile atât psihologice, cât şi cele pedologice, trebuiesc stu
diate temeinic, nu tn fQrmă recitativa., ci practică, apoi 
aplicarea acelor principii in praxă, in formă de studiare 
de fenomene psihologice. 

în modul acesta am ajunge, că elevilor din pedagogie 
s'ar da cuno~tinţe pe deplin corespunză.toare pentru toate 
fenomenele psiho-pedologice in mod practic, atunci acti
vitatea în aceasta privinţă ar fi mai eficace ~i cu mai 
bune rezultate. 

Rog Onorata Reuniune a se pronunţa asupra cauzei, 
apoi a face propunere Ven. Consistor spre a estinde învă
ţa.mântul pedagogic şi in privinţa aceasta, ca să putem fi 
apoi mândri de generaţ~a tânără a învăţătorilor, cari vor fi 
chiemati a rui!?ca piatra culturii româneşti mai departe cu 
un pas, aceea piatră, acă"rei purtători suntem noi toţi. Sa 
putem arMa lumii, că jertfa noastra adusa pe altarul cul
turii este mare, iar laurii ei sunt neve~tejiţi. Trebuie să 



30 

ne facem inţeleşi pedeplin de toti factorii, cari desconzi-
. deră rezultatul truditei noastre munci. Deviza r.oastră să 

fie aceea, ce Ko!csey Ferenc, zice in .Parainesisul« său 
pag. 28: »Scopul principal al vieţii este - fapta :şi munca; 
singur sau împreună cu altii nu e imposibil. Aşa dară 
munceşte 1 şi fă binele inlot deauna şi in tol locul unde 
ţi-se deschide teren spre aceea, şi ca să poţi lucra cu cel 
mai mare rezultat, să nizueşti neintrerupt a-ti imbogăţl 
sunetul cu mijloace«. Muncind râvnitor şi îndeplină linişte 
pentru binele vlăstarelor încredinţate nonă, după principiile 
cele mai raţionale, vom ajunge apoi acolo, că atunci măn
găierea sunetului nostru va li impilcata şi vom putea zice 
cu totdreptul, că nu am trăit înr.ădar pentru biserică, 
neam şi ţară. 1o(ln Ardelean, 

;JII"~ţ,U"j·. 

Prelcdere practi~(:l. 
~ 

Studiul: Geomettia. Tema: Linia- cercuahi. Clasa: l7". 

1. Fh,qiifil'ea. (Pentru a putea propune în mod illtui
tiv, formarea liniei eetcuale $i înstişirile ei indeosebi şi 
totodată a demonstra, că diameh'ul se cuprinde de H 1 /7 

ori in perifere. Invăţătorul trebue să folosească, un fir de 
aţă potrivit, lung de vre-o 40 em. De un capat al firului 
de ata se leagă o bucată de cretă bineascuţita, iar celalalt 
capăt al firului se va lega de un cuiu fin lde desemn), 
impuns in locul potrivit al tablei mari. Fiind învăţătorul 
provăzut cu acestea, poate incepe tr'actarea proprie a 
liniei cercttale, după urmato.rele puncte): 

2. IlIfuiţitlltea. a) Pregi'itirea: Inv. trage pe tablă o 
linie dreaptă, orizontală şi intreaba: (Ce vezi tu pe tablă? 
(o linie). Voi ştiţi, că aceasta e o linie orizontală. Ce li
nie e aceasta? (Inv. arată direcţia liniei cu mâ.na şi în
treabă): Cum merge linia aceasta? (se arată) Iacă aşa! 
Deci dela stânga oblu spre dreaj,ta! Cum merge? Oare 
1n tot locul merge dela stânga oblu spre dreapta 1 lan să 
Incercăm cu linialul, punându-l in diferite duncte ale liniei 

.3 ................. ....... 
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orizontale, Aşa-e! Deci: Linia ofizontală este o Unie 
. dreaplll, ~(Tot aşa purcedem şi cu linia ve,-ticaUî şi cu 
cea costişc'i - oblica -). Şi linia verticală şi costifă sunt 
linii dr'epte. Insemna.ţiva: Linii dtepte sunt acele linii, 
cari met'g tot Intr'o lature. In_ loc de lature putem zice 
mai frumos şi dincţiune. Cum putem zice? Deci cari sunt 
linii drepte? 

b) TmctMea proprie a liniei: cercuale. (Invăţătorul 
araîă firul de aţă, la a cărui capăt sunt legate cuiul şi 
creta, apoi intrebă): Ce am legat de cuiul acesta? (un 
fir de aţa). Câle capete are firul acesta? (are două capete) 
Ce am facut eu cu capătul acesta? (se arată) (ai legat 
creta). Bine! Acum priviţi aici şi băgaţi de seamă ce voiu 
face! Eu acum apăs uşor creta pe punctul acesta al ta
blei. Dar băgati de seamă! Eu ţin firul de aţă tot 'intins. 
Iacă acum tllntind! Acum incep a mişdt C1'eta în jurul 
cuiului, dar tol aşa, ca firul de aţă să rămână întins. 
Ce am făcul cu creta? (ai mişcat tot intr'o lature). 
lan priviţi! (se arată). Dacă aş mişca creta (se ia altă 
cretă) tot intr'o lature, ce linie s'ar face atunci? (O linie 
dreaptă). Iacă· o ! In loc de lature cum mai putem zice? 
(direcţiune). Deci tot intr'o lature (sau direcţiune) am 
mişcat eu creta, ori am schimbat direcţi unea cretei ne
incetat? (ai schimbat direcţiunea neîncetat). In jurul cui 
am mişcat eu creta neîncetat? (împrejurul cuiului). Şi 
cum am ţinut firul? (tot intins), Ce a ramas pe tabla in 
urma cretei? (o linie strâmbă), Ce formă are linia aceasta? 
(formă rotundă). lan priviţi! (Inv. arată) Punctul acesta e 
chiar vertical deasupra cuiului! Din acest punct creta 
pleacă oblu cătl'ă dreapta, ca şi când am voI să tragem 
o linie m'izontală, insa cum mişcăm creta mai departe, 
linia ce a rămas pe urma cretei, se apleacă tot mai tare 
'in jos, până aici la punctul acesta jos, chiar vertical sub 
cuiu; dar dela punctul acesta, iarăş se suie tot mai însfts 
şi iarăşi se reintoarce in punctul acesta, {sus) din care a 
plecat. (se arată). Să-mi spui tu N., cum se mişcă creta? 
De unde a plecat? Ce face linia pe aici? (se coboară). 
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Dar aici cum merge? (ro jos). Dar pe aici? (iarăşi se 
suie). Şi aici? (iarăşi se iotoarce de unde a plecat). Se 
arată In continuu. 

c) Abstmcţiunea. D~/inifia ce1'cului, centtul1ti şi peri
feria. (Iov, trage dealungul firului o linie dreapla. şi io
treabă): Ce am tras în locul firului? (o linie). Câte ca
pete are firul de aţa? (doua capele). Dar câte capete are. 
o linie? (iaraşi doua). Cum am numit vârful cretei? 
(punct). Acesl punct ne arala dar un capat al liniei. Ce 
ne arată? Dar cum am numit vârful cuiului? (iarăş 
punct). Vedeţi punctul acesta ne arată al doilea. capat de 
linie. Ce arata? Mişcat-am amândouă punctele? (numai 
unul). 'Care anume? (acesta). In jurul cui am mişcat 
punctul acesta? (In jurul cuiului). Mişeal-am punctul tol 
intr'o direcţiune neincetat? (Şi-a schimbat direcţia neîn
cetat). Aşadară ce linie se naşte, când un punct se mişca 
în jurul aHui punct, schimbându-şi direcţiunea neîncetat? 
(se naşte o linie strâmbă). Ce forma. are această linie 
strâmba.? (rotundă). Cum am ţinut eu sfoara pâna. ce am 
mişcat vârful cretei? (tot întinsa). Aşadar pe unde este 
vârful cretei mai aproape de cuiu, şi pe unde mai de
parte? (tot asemenea). Insemna ti-vă: Când se mişcă vâr
ful cretei, zicem, că se mişcă un punct. Ce zicem? Aşa-e! 
Locul unde e împuns cuiul, incă e un punct. Ce e şi 
locul unde e impuns cuiul? (un punct). Deci: Ce fel de 
linie se naşte, când un punct se mişcă în jurul altni }Junci, 
schimbându-şi direcţiunea neîncetat? Ascultaţi I Când un 
punct se mişc.[ in jurul altui punct, schimbându-~i direc
tiu nea, se na~te o linie rotundă, care se num.e~te cerc. 
Spune şi tu O. deci, ce fel ge linie e aceasta (se arata.) 
oablil sau cum? (strâmba). Cum e mai linia aceasta 
strâmbă? (rotundă). Cum Ee numeşte altcum linia aceasta 
strâmbă? (cerc). Aşa-e! Arată-mi P. tn cerc şi punctul 
acesta, in jurul căruia s'a mişcat celalalt punct? (Iacă 
aici e punctul - şcolarul arată). Insemnaţi-vă: Punctul 
in jurul căruia s'a mişcat celalalt punct, se numeşte centru 1 
Cum se numeşte ? (centru). Ce se numeşte centru? (Punc-
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i iul acela ~cl.) Cum se na~te linia rotundă sau cercul? 
Aratămi-l ?! Ţineti minte: Linia rotundă, care inchide 
cercul se nume~le periferie. (Acest cuvânt se scrie pe ta
blă !şi tot astfel să se scrie pe tahlă şi celelalte cuvinte, 
cari sunt mai necunoscute elevilor). Cum se numeşte 
deci, linia rotundă, care închide cercul? (periferie) Aşa-e! 
Ce numim dara periferie? (Linia rotundă, care închide 
cercul). 

Tradarea razei. Acum vom mai învMa ceva! Priviţi 
aici 1 (Inv, iarăşi întinde firul de aţă ~i pe lângă el trage 
dela centru până la periferie a linie dreapta). Ce am făcut 
eu? (Ai tras o linie). De unde şi până unde am tras eu 
linia aceasta ? (dela centru până la periferie), Acum mai 
trag linii de aceste, dela centru pâna la periferie. Iată-le 1 
Căl'e-i mai lungă din liniile acesta, sau că toale sunt ase
menea de lungi? (Toate sunt asemenea de lungi). Adecă 
cât sunt de lungi? (aratând firul de aţă). Cât este {irul 
de aţă? A~;la este! Aşadar toate liniile, cari le duc dela 
centru până la periferie, sunt asemenea de mjUl 1 Ce am 
zis? lan priviţi încoaci! Aşa, că figura, (sau mai sim
plu zis, icoana) aceasta, seamănă cu soarele, ca şi când 
aici. în centru ar fi soarele, iar aceste (se araUi) ce ar fi ? 

. (razele soarelui). Aşa-e! Linile aceste, cari merg elt:n centm 
pâni'i la periferie, ar .fi muIe soatelui. Ce ar fi? Insem
naţi-vă: Tocmai pentrucă acestea linii samănă cu razele 
şi aici in cerc le vom numi razele cercului. Deci ce este 
linia aceasta? (o rază). Aşa-e! De unde, până unde 
merge fiecare raza? (dela centru până la periferia cercu
lui). Deci, care din ele e mai lungă? (una ca şi alta). 
Aşa-e! Razele cercului toate sunt asemenea de mari. Cum 
sunt toate razele? lată eu duc aici o rază, două, trei, 
etc. l'aze. Deci câte raze pot face într'un cerc? (f. multe). 
Până acum am învăţat, că raza este linia, cm'e merge dela 
centru plÎn(t la periferia ce1'c/tlui. Ce este raza? Bine I 
Bazele cercultti toate sunt egale. Cum am zis? 

Tmcta1'ea diametndui. Iacă am tras o rază în cercul 
acesta! Ce am tras eu în cerc? Să măsurăm cât e de 

I 



lungă raza aceasta? (se face de 3 dm.) Aşadar cât e de 
lunga.? (de 3 dm.) Bine 1 Acum voiu prelungl raza acea- ~ 
sta, până la margina ceealaltă a cercului! (se face). De 
unde am inceput a trage? (din un punct al periferiei). 
Prin ce punct am tras-o? (prin centru). Aşa-e! Şi cum 
am mers? Tol în aceea~i direcţiune? (da, tot in aceeaşi 
direcţiune). Adecă în ce fel de linie? (tot în linie dreapta.). 
Şi până unde am tras? (iarăşi până la un punct al peri-
feriei) Aşa-e! Deci dig câte raze e făcută linia aceasta? 
(se arată) - din două raze. - Cari sunt acelea? (acea-
sta şi aceasta). Deci cât e de lungă? (se răspunde). Deci 
cât e de lungă linia aceasta? (se arată) - cât două raze). 
Vedeţi: Linia dreaptă, trasă din un punct al periferiei 
prin centru, până la celalalt punct al periferiei) se nume-
te diametru. Cum se numeşte? lan priviţi încoaci! Linia 
aceasta mergând dela un punct al peri feri ei, prin centru, 
până la celalalt punct, mc'lsut'ă tQntli linia închisă de cerc. 
(Şi când zice acestea învăţătorul, arată diametrul). Spune 
şi tu A.! (Jnv. măsurând cu o sfoară lungimea diame-
trului zice): Iacă diametrul măsură lăţimea cercului toc-
mai precum am măsura lse arată), lăţimea că1'ţei acesteia 
(se araiă. o carte) cu sfoara! Deci ce se numeşte dia-
metru? (linia dreaptă trasă prin şeI.) Din câte raze e 
compus diametrul? (din două raze). De unde, până unde 
merge diametrul? Prin care puncte trece diametrul? Iacă 
eu mai trag unu, doi, tr'ei etc. diametri! Ce am făcut eu? 
Puterea~şi trage şi mai mulţi diametri? (puteă). Deci câti 
diametri putem face in cerc? (f. mulţi). Diametnd hn-
pm'te cercul în două p,irţi egale. (Vrând a arăta şcolarilor, 
că diametrul împarte cercul in două părţi egale, face (inv.) 
din hâ1'tie curată albtr, un cerc (cam ·de 4 dm. în dia-
metru), apoi pune pe un şcolar să tragă cu linialul un 
diametru în cercul de hârtie şi apoi TI tate cu cuţitul f) 
(sau foarfed) dealungul diametrului, împărţindu-l astfel in 
două părţi şi intreabă): Ce am eu in mână? (un cerc 
de hârtie). (Trage un diametru şi in treabă) : Ce am tras 
eu in acest cerc? (un diametru). Bine! ln câte pltt'ţi am 
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îtnpllrţit diamettul cercului acestuia? (in două părţi). 
Acum taie cercul !şi zice: Iacă taiu cercul acesta trecând 
prin diametru. Ce am făcut? Acum sti. vedem cari din 
aceste părţi e mai mare? Să le aşezăm, una asupra ce
leialalte. Iacă părţile acestea se acopăr pe deplin una pe 
alta! Deci cum sunl ? (asemenea de mari). In~emnati-vă: 
Diametrul hnpă1'{eşte sUjJmfa(a cercului "în dOUcl jumătd(i, 
asemenea ele mari (sau egale). Ce am zis? Cum numim 
linia aceasta rotundă, care a inchis suprafata cercului? 
(periferie). Deci în câte părţi imparte diametrul periferia 
cerclllui? (Diametrul imparte periferia cercului I în două 
părţi egale). Acum arată o jumătate din periferia cercului 
de hârtie şi zice: Pri Il iti incoaci! O j umlitate de acesta 
(se arată) a ce"culut se numeşte semicerc. Cum se nu
meşte? Ce este semicercul? (jnmătate dintr'un cerc). -
Acum invaţăloruJ taie şi fiecare semicerc in două părţi 
egale, ,astfel va avea patn~ părţi din cerc şi zice: Iacă 
acum am tăiat semicercul, in două părţi asemenea de 
mari. In câte părţi am impărţit cercul? (in patru părţi). 
lan să le punem aceste pilrţi una peste alta, să ve
dem, care e mai mare? (asemenea de mari). Aşa-e! 
(Acum le aşează aceste părţi, una lângă alta, aşa incât 
elevul să vază inaintea sa iarăşi cercul intreg şi zice): 
Diametrul acesta stă orizontal. Diametrul cestalalt cum 
sUl pe cela dinlâi? (vertical). Bine! Aşadară.: Prin un 
diametru orizontal şi altttl vertical, în cât6 părti se Îm
parte suprafata cer'cului? (ta patru părH egale). Cum se 
numetşle a patra parte dintr'un intreg? (un piltrar). Ara
tă-mi: 1/4, 2/4i 3/4 , din suprafaţa cercului! Insemnaţivă! 
Prin .doi diamdl'i, cari stau vertical unul peste altul, su
prajata cet'c1tlui se împarte în patru pâr'ţi egale. Ce am 
zis? Tineti minte! O par·te de aceasta, din cerc se, nu
me~te cvadrant. Cum se numeşte? (cvadrant). Aşa este! 
Bine este I (Tot astfel să tratează arcul, coarda, secanta, 
tangenta, sectorul, segmentul şeI. 

M â n d r u Lo c. P. Colţeu, învăţător. 
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Un răspuns ... ? 1 

în anul trecut, mul 11, al organului :. Reuniunea in
vaţellorilor« sub titlul: »Impresii dela o conferinţa trac
tuală«, unul dintre membrii reuni unei se ocupă cu confe
rinţa noastră de toamnă, ţinută in comuna Hadna, ba in 
primul loc cu prezidi ul acelei conferinţe. 

Ca stimaţii colegi să nu fie duşi în rătacire, îmi iau 
permisiunea a mă ocupa -în detail despre numita confe
rinţă, ca astfel neîncrederea ori nedumerirea ~membrului 
să se reducă la adevărata ei valoare. 

Conferinţa despăr!ământului prolopopesc Radna s'a 
ţinut in 12/25 octomvrie a. c. in sediul tractului, la carea 
au participat toţi membrii, afară de unul, a cărui absenţă 
s'a şi scuzat. Pe lângă membrii fondatori, ordinari şi aju
tători, am avut fericirea de a avea în mijlocul nostru şi 
pe alţi onoraţiori şi bărbaţi bine meritaţi ai neamului şi 
şcoalei confesionale. 

După săvârşirea »Chemării Duhului Sântc, la care au 
participat toţi membrii în corpore, s'au întrunit membrii 
in şcoala noastră din loc, unde învă~(1torul locului şi pre
zidentul despărţământului Tr. Givulescu, a preles clasei a 
III-a »despre măsurile metrice« ; apoi tinărul învăţător N. 
Szab6 a tinut o prelegere practică clasei a V-a din fizică: 
:.despre corpuri c, cari ambele au fost bine succese. 

Prea stimatul Domn, membru fondator: Dr. Alanasie 
Brădean, medic cercual, ne-a ţinut o prea frumoasă di~er
taţie, respective prelegere din higienă, despre: »Morburile 
lipicioasec, prin care a dat membrilor reuni unei poveţe 
foarie instrudive întru cunoaşterea numitelor morburi ah
veninde învăţătorului în şcoala sa, precum ne-a arătat şi 
modul de procedare intru apărarea ori preîntîmpinarea 
acelora. în fine dJ Petru Binchiciu, a ţinut o dizerlaţie 
despre: .Istoria desvoItării metoadelor şi in special despre 
metodul sunetelor vii de Gabel«. Aceste disertaţii au fost 
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ascultate cu mare atentiune, in urmă s'a votat disertanţi
lor mulţămiri protocolare. 

~ dJept, că asupra prelegerilor de mai sus nu s'au 
făcut multe observări, căci la un lucru, carele putem zice, 
că e aproape perfect, puţine se pot observa, ci cel mult 
reclamă o apreciere mai profundă, ceiace - dacă nu mă 
înşel - s'a şi făcut. 

Acum sa-mi permită dl observator unele intrebări: 
la cari - tI rog - să-mi răspundă. 

1. Ce e cauza decaderii despăr~ământului nostru, 
carele până aci a fost cel dintâiu? 

2. Unde, şi la cari disertaţii şi prelegeri s'a obser
vat superficialitate? Cum de stimatul obtiervator - fiind 
de faţă - nu a atras atenţiunea adunării asupra scăderi
lor ponderoase din acele? Şi de ce nu şi-a dezvoltat ve
derile dsale sănătoase in adunare? Nu cumva voeşte ob
servatorul să impună ... ?! 

3. în cari momente şi sub ce imprejurări s'a ob-
servat lipsa cea mare de disciplină? " . 

Dorind, ca viciile, dacă sunt, ·să fie scărmănate 
după merit, iar pe de altă parte, talentele pedagogice să 
iasă la suprafaţă, ca să De putem adăpa din izvorul ne
secat al lor ; căci aşa cred, acesta este scopul organului nostru. 

în fine, ca un modest membru al despărtămânlului 
reuniunei, indrăsnesc a afirma, că conferinţa noastră din 
chestie a fost dintre cele mai succese. 

Bârzava, Gheorghe Plef. 

--__ H:.·;--Ol __ --

Informati llni. , 
Complectarea comitetului de redacţie. fnsă.f'cinat fiind din 

partea comitetului central, presidentul nostru general dl: losif 
.Moldouan, a intrunit in conferinta confidenţiala pe mai mulţi 
fruntaşi ai Învăţatorimii noastre, pentru a le cere avizul fn cauza 
complectării comitetului de redacţie al organului nostru. 
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Conferenţa s'a ţinut fn Arad, Joi, la 7/2fJ Ianuarie a. c. 
După lungi si aprofundate diseusiuni, numărul membrilor 

tn comitetul de redacţie s'a ridicat dela fi la 16 membrii în per
soanele: Iosif Moldovan şi Dimitrie Popoviciu (Arad), Iuliu Grof
şorean şi Teodor Cherechean (Galşa), Petru Vancu şi Hersilia 
Cadariu (Măderat), Dimitrie Boariu ;Nădab), Dimitrie OIariu (Co
văsânţ), Ioan Crişan (Socodor), Nicolae Cristaa şi Petru Colţeu 
(M.lndrulocJ, Dimitrie Micu (Şeitin), Iosif Stane a (Roşi a), Pavel 
F. Darlea (Cenadul unguresc), Traian Givulescu (Pauliş) şi Ioan 
Borlea (Cuiediu). 

Afară de aceasta, s'au luat şi alte dispoziţii de îmbunătăţire 
a organului. 

. Titlul, formatul, precum şi coslul abonamentului, a rămas 
şi pentru viitor tot cel din trecut. 

Când aducem toate acestea la cunoştinţa ono public, cerem 
şi p(> această cale sprijinul binevoitor, moral şi material, a tuln
ror oamenilor de bine in munca noastră grea pentru prosperarea 
şcoalai noastre romaneşti. 

Alegere de învăţători. Duminecă 31 Ianuarie, (13 Februarie) 
a. c., s'a efeptuit in Arad alegerile de învăţători, pentru postu
rile Vilcante din Arad-Pâ1'neava şi Amd-:;)eY(l, în urma trecerii in 
penziune a foştilor învăţători: Ioan Vancu şi Nicolae Ştefu. Alp.
gerea s'a făcut in biserica catedrală din Joc, sub presidiul P. O. 
D. protopop tractuaJ: Vasile Bele,~, 

La postul invăţătoresc din Arad-Pârneava: GheM'glle Popo
t)/'(Jilt (Bătania), a intrunit 215 voturi, Aurel Micloşi (invăţător 
substitut in Arad) 210 voturi, iar la postul invătătoresc din Arad
Şega: Dimitrie Popoviciu, fostul învăţător din Cuvin, a Intrunit 
320 voturi, Ştefan Ştefu (Eciea), 96 şi Aurel Baia (rnvătăto'l' sub
stitut in Arad) 2 voturi. 

S'au declarat aleşi: Dimitrie Popoviciu şi Gheorghe Po
poviciu. Felicitările noastre sincere! 

Congres Învăţătoresc: Viitorul congres al lnv{lţătoriior din 
Românial se va ţinea la Blicău, in zilele de 1, 2 şi i5 Iulie 1910. 
Cu aceasta ocaziune se vor discuta următoarele chestiuni: Pro
gramul de studii in şcoalele poporata, chestia şcoalelor de adulţi 
şi imbunătăţirea stării materiale a "nvăţătorilor. După congres, 
învăţătorii vor face mai multe excursiuni. 

"Să aprindem luminile 1" în nr. 6, din a. c., "Biserica şi 
Şcoala", organul oficios al diecezei noastre, se ocupă in articolul 
de fond ,>ub titlul: ,~Să aprindem luminile!" cu o chestie foarte 
actuală,exprimand cu multă căldură şi interes de cauză mult 
adevăr. Dupăce mai intâiu arată nivoul cultural al preoţimii 
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noastre de astăzi, in lipsa cetirii şi perfecţionării continue a ace
steia şi după ieşirea din şcoală, iată cum se exprimă despre in
vătătorime: 

,.,Credeam să aflăm la învăţătorime mai multii carte in casă. 
Aici s'au făcut cercelări statistice, până in casa invăţă.torului, 
avem dur inaintea noastră constatări concrt>le.· Din aceste date 
slatistice aflăm, că sunt tn\'ăţători, cari au sute, ba chiar şi mii 
de volume În bibliotecile lor, iar pe lângă aceasla mai abonează 
2-3 şi chiar şi mai multe reviste pedagogice; dar pe lângă ace
ştia prea mare este percentul acelora, cari n'au nici biblioteci, 
nici reviste pedagogice. Din motive bineinţelese ne restrângem 
la genera!.tăţi. De pildă, un insemnat percent de tnvăţători, din 
4-07 mlţi îi avem, n'au deloc cărţi la casa lor, -afară de cărţile 
de şcoală; iar porcentul acelora, cari afară de cărţile de şcoală 
n'au nici alte cărţi şi scrieri pedagogice, este şi mai ma!'e. Situaţia 
o mai agravează, că bunăoară o "Reuniune" tnvăţătorească se 
plânge, că şi cărţile din biblioteca "Reuniunii" rămân necetite. 

Al doilea factor al cultivării tnvăţătorului sunt revistele 
pedagogice, chemate a ţinea pe Invatatori in curent cu progresul 
ştiinţii pedagogice. Aici ne surprinde in prima linie, că dintre 
·407 învăţători, abia lH9 abonează organul Reuniunei tnvăţătorilor 
din Arad, pe când noi nu ne puteam inchipui să existe Invăţă.tor, 
care nici măcar organul de informaţie al Reuniunei să nu-l abo
neze. lncolo, după statislică, ar fi să fie 97 abonaţi la " Vatra 
Şcolară", dar după datele "Velrei Şcolare" abia 38: celelalte 
revislesunt tn număr foarte mic abonate, sunt şi o invăţători, 
cari au declarat, că n'au şi nu ceteb~ alt organ decllt 'lNl~ptani
tok Lapja"; ba sunt şi de aceia, cari n'au de fpl bibliolecă şi 
nici reviste pedagogice; insă nu ne mai amărâm cu afişarea a
cestei părti slabe. lndiferentismul acesta a repus odinioară "Re
vista pedagogică" a regretatului 8arcian; iar "Valra şcolară", 
apusă odată lot tn lipsa de sprijin, la reinvierea ei, la 1 Mai, 
avea 184 abonaţi din intreaga mitropolie, aşa, că redactorul ei, 
profesorul Dr. P. Şpan, să tângue, că "Unde sunt număroşii mei 
foşti elevi, pentru cari am oslenit şi ostenesc? ! ! 

Ne-am ferit de a atinge susceptibiiităţi,dar avem datoria 
a atrage atenţiunea oelora pe cari ti priveşte, că cartea este 
arma intelectualului, ~i noi suntem o armată fără arme, cum vom 
da dar lupla culturală? Poate cineva li firezar fără firez? Uite, 
nici preotul nu poate fi preot, nici invăţătorul lnvătăLor, fără 
carle. Şi mai bine s'o constatăm noi aceasta, decât să astupăm 
cauza latentă a inferiorităţii noastre tn lupta de existenţă". 

Ceice au urechi de auzit să audii! 
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Aviz 1 Schimbându-se redactorul organului nostru, toti dnii 
membrii ~i comitetului de redacţie, Ono Hedacţiuni, cari ne 
trimit in schimb revistele precum şi toţi ceialalţi domni cores
pondenţi, sunt rugaţi a trimite de aci inainte manuscrisele, even
tualele comunicări, corespondenţe şi reviste pe adresa: lor.;if 
Mo/dol'an, învăţător-director şcolar, Arad, piaţa TiJk()Jy 8. 

Taxă pentru membri: Petru Binchici, Simeon Nf'amţu. Dimitrie 
Ciobota, Constantin }t'lortlta, cate 2 cor., liheorghe Ple~ 5 cor., Trăian Givll
lescu, Hadna 1 cor., Ecatarina Dascal. Teodosiu Hafila şi G. Pribac, Solomon 
JUfcoane, Uroş Todort'an, Sidon ia Taucean, Grigoriu RoJŞu, Vicenţlll Gule~, 
l\Juciu Popescu, r. Cri~an, 1. lancin, G. Petrişur, Sidonia Voda ~i l\lihai ,\Ii
huţ, câte 2 cor., Efrem Moldovan 10 cor. 

Taxă pentru organ: Teodosiu Rafila, Con. Il'loruţ, P. Binchici, Si
meon Neam(u şi Dimitrie Ciobota, câtf' 5 cor., G. Pleş 15 cor., G. Precupaş 
7 cor, Dr. Lazar Iacob, G. Pelroviciu şi Grig. Ho~ill, câte 1) cor, Vicen\iu Gu
leII şi P. Lupaş, câte 3 cor., r. Pavel D,lrlea 2'OU fil., Iuliu Vuia, Mihai Mi
hul, CiUe 5 cor., Pavel l);irlea 2'5U fiI.. 1. lancill 6 cor, G. Pelrişor 7 cor. 

. Pentru monumentul lui T. Ceontea. Dimitrie Maci, preot 7 cor., Tr. 

I 
'Givulescu, Radna şi Lazar Igrişan, CiUe 3 cor., Tr. Givulescu, Pauliş, Nic. 
Boşcai şi l'alriciu Covaci, câte 2 cor" G. J.'lI.rcaş, Tr, Lazareseu. fune. Iosif 
Stanca, P. Binchici, Grigorie Caba, N. Neagota, I. Rorlea, T!'odosil1 Ratila, 
Sidonia Voda, A. Jorz, P. Moţocan, G precupaş,. Volulltir, G .. FrugE'8. G, Pri
bac, N. Hotici, r. lanciu, P. Cociu şi Liviu Ganea. cAte 1 cor .. G. Nihllţa, N. 
N., E. l'igu şi Ecalarina Dascal, câle 40 fi!., N. N, şi I. Tomuţa, câte oU lîl., 

1

, N. :;itef, L Ardelean, câte 2 cor., Iosif l\Ioldnv8n, Măria Precl1pa~, Dr. Lazar 
Iacob, Elena Roja, 1. Vancll, N. Cristl'a, Ştefan Roja, P. Colteu, G. Petrovici, 
Aurel Drăg-an, Romul Tăuceun, MucÎtJ POPf'SCU, Lazar Ionf'sCII, Uroş Totofl'an, 
Efrem ]\Ioldovan şi Aurel Miclo~i, câte 1 cor. Din venitul curat al cOllcertului 
aranjat de invit,Horii Iractului Halmagiu lU cor., iar al învăţătorilor din 
lraclul Şirlei 100. 

Posta Redactiei. • 
Dlor Teodor Maritr, învltţiitor Erdei~ şi Ghporrlhe Popa, în-

vii,ţt'itor în Drauţ: Cele trimise se vor publica pe r~tnd tn numerii 
viitori. 

Dlu,i Petru Lupaş, învăţător în Sâmbăteni: Lucrarea tri
misă, în formtl cum e, nu se pate publica. Te rugăm, ocazional 
vino pe la redacţie pentru a ne inţelege în cauză. 

Dlui Iosif Stanc(t, învăţător in Roşia: Adresa cerută e: 
Craiova. Preţul 4 lei. 

Dlui Iulian P(Lgu}m, învăţător tn Socodor: Ceiace ai cerut 
s'a luat la cunoştinţă şi se va executa fn tocmai. 

Dlui Ioan Borlea, fnvăţător in Cuiediu: Hegretăm, că cele 
trimise asupra celor petrecute in conferinţa preoţească din 
Buteni, nu se pot publică.. S'ar da anză numai la ceartă, ceiace 
nu poale fi menirea organului nostru. Destul de rău, că şi azi 
mai sunt astfel de oameni pătimaşi. 

Tiparul Tipografiei wecezane din Arad. 
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