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Anul VI. Arad. octomvria 1909. Nr, 10 

Reuniunea învătătorilor 
Ap are odată În lună. 

Propriei'" ~ditor : HEDACTOH: l'rIanusrrip!clc ~i corespondenţa 
Reuniunea Invataturilol' români .. PETRU VAN eu se "a Irimile redact. 'n ~[aHa-
dela şcoalele popor, conf. ort din r!id. iar abonamenlele cassaru-
protopoplatele aradane I--VII. Invatata.. lui 1. CTrof~orcan In Galsa-Vilagos 

Comitetul de redactie: 
- . 

Iosif ~{oldo,·an. Iuliu Grof~orean. Dimitrie l'opoviciu. Xicolae 
Şlcf. Ioan Cri~"o. ,i Iosif'; tanca, Inv,.ţalori. ' -

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

Cuprinsul NI'. IO. Protocolul adunării Itt'nerale. ~ Situaţia 
şcoaletor lloaslre de 1. StallCfl. - Păreri intr'o che~lie importantă de J. 
Cl'''~''". -- !'Şcoala ~i tndn'ptarea răului social dl) g -II. - ,rn faţa fllrcilor de 
/'. 1-'. D, ~ Cum prelegea Socmle de 7'eodm' ,\[(lI'if. - Isloria ~coalei rom. 
din )'Iăderal de /', l'(lIICIt. - Informaţiuni. 

l)rotocol 
luat în adunarea generală u XIX a reuniunii învăţiUoriloT deie, 
~coalele PfJj)C!T(tle române ortodo.re din p1·otopopiafrle.- Amd, ('hi
şinf!t, BOl"o,?inell, Şiria, Buteni, Radna I!i Httlmagirt, ţinllhl în 

Vtt'l'tidu,. duminecă I!i luni, 16/29 ?i 11;;30 anflttst l!Jtm. 

Şedinţa 1. 
Tinută: dumineca., 16/29 august, a. c., la oarele 

10-1/ 22 din Zl. 

Prezident: Iosif Moldovan. 
Notar: Dimitrie Popoviciu. 
I. Conform programei publicate în organul reuniunii, 

dumineca. dimineaţa la 7 oare, toţi membrii, în frunte cu 
prezidentul: Iosif .:.l[oldovan, iau parte la sfânta Liturgie, 
împreunaU!. cu chemarea Duhului sfânt, săvârşită prin pă
rintele administrator: Aurel PI1PP, preot in Socodor. 

II. La -10 oare a. m. prezidentul: Iosif Moldovan, 
incungiurat de intreg biroul şi comitetul reuniunii, ocupă 
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locul pre7.idial la masa aşezată in bIserică, inaintea sfân
tului altar şi deschide adunarea generală printr'un discurs 
frumos, în care face istoricul activităţii reuniunii dela 
trecerea la cele vecinicefa fericitului întru aducere aminte: 
Teodor Ceontea, fost prezident şi prim membl'U de onoare 
a reuniunii până astăzi; în urmă, între aclama.rile sgomo
toase ale celor de faţă, adresează fnvătăt0rimii un apel 
ca.lduros, îndemnându-o a merge tot înainte; îndemnân
du-o la muncă fără preget înspre binele bisericei, a nea
mului &i a patriei. 

III. Pavel Dârlea propune, iar adunarea generală 
primeşte: 

Frumosul cuvânt de deschidere prezidial, să se treacă .in 
întregime la p,·otocol. Adnex sub A).l 

IV. Prezidentul salută în mijlocul adunării generale 
pe urmatorii oaspeţi şi anume: P. O. D. Procopie Givu
fescu, protoprezbiter în Radna; Iuliu Vuia, învăţător in 
Comlăuşul mare, prezidentul reuniunii surori dela Timi
~oara şi delegatul aceleia la adunarea generală; Vasile 
Sala, învaţător în Vaşcau, prezidentul reuniunii surori 
dela Oradea-mare şi Ioan Roşu învăţător in Beiuş, secre
tarul general al aceleia, ambii delegaţi ai reuniunii Oră
dane la adunarea generala; Gheorghe Pârvu, invătător în 
Chevereşul mare, din dieceza Caransebeşului; Zahariâs 
Arpăd, notar comunal în Curticiu; Gheorghe Pop, redactor 
la »Tribunac în Arad; Ioan Nicorescu, preot În Curticiu 
şi administratorul local părintele: Aurel Papp, preot in 
Socodol'. 

Adunarea generală incă să alătură acestor salutaţiuni pre
zidiale intre urări călduroase la adresa oaspeţilor. 

V. Delegaţii reuniunilor surori, dnii: Iuliu Vuia, 
Vasile Sala şi Ioan Roşu, luând cuvântul, salută adunarea 
generală în cuvinte calde şi bine simţite. 

Salutaţiunile iubiţilor delegaţi să iau la cunoştinţă. cu .insu
fleţire şi urale de: "să trăiască". 

I S'a publicat in Nr. 9. 
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VI. Prezidenlul aduce la cunoştinta adumlrii generale 
trecerea din viata. a urmatorilor membrii: dr. Ioan Trai
lescu, fost protopop în Chişineu, membru funda tor; Tra
ian Magier, fost protopop Tn Buteni, membru ajutător; 
Ioan IHicoroiu, fost invatator în Cherechiu, Porfirie Popescu, 
fost invaţator penzionat in Covasâ.nţ şi Mihaiu Leucuţa, fost 
Învăţator fn Somoscheş, membrii ordinari. 

Adunarea generală îşi exprim1l. durerea sa prin sculare ~i : 
"Dumnezeu sA-i odihnească!U / 

vn. Secretarul general: Dimitl'ie Popoviciu, ceteşle 
următoarele telegrame: 

1) »Doresc sporul cel mai' splendid.« 
Diaconul; Lazar. 

2) • Vieze reuniunea noastră. Regret, ca nu-s cu voi«. 
Soborşin. 

ii) .Oumnezeu v'ajutelc 
Arad. 

Givulescu. 

dr. Ciuhandu. 
cari 511. iau la cunoştinţă cu plăcere şi urări de: "sa tr1l.

iasea r" 
VIII. Prezidentul propune, iar adunarea generala 

aclamă: 

1) De membrii ordinari ~ Vasile Micula şi Avram Sădean, 
profesori preparandiali în Arad; Ioan Ghebeleş, învăţător rn Şeitin 
şi Ioan Ardelean tnvăţător la şcoala de aplicaţie fn Arad. 2. Ve 
membrt' ajutâtor: dr. Lazar Iacob, profesor de teologie la semi
minarul nostru diecezan din Arad. 

IX. La punctul 4 di n programă prezidentul prezintă 
următoarele rapoarte: 

a) raportul general despre activitatea biroului, a co-
mitetului ~i a despărţămintelor protopope~ti. 

b) raportul de cassă. 
c) raportul de bibliotecă şi 
d) raportul de controlă,· in legătura. propune, iar 

adunarea generală exmite următoarele comisiuni: 
1) Comisia organizătoare: Ştefan Roja, Gheorghe- Petroviciu, 

Teodor Cberechean, Palriciu Covaciu şi I<:lena Murgu. 

22* 
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2) Comisia de cassrt, bibliotecr( ~i ClJntrolli: Petru Perva, 
Petru Colţău, Liviu Dublea, Ersilia Cadariu şi Avram Nini. 

3) Comisia pentru Înscrierea de membrii noi: Mihaiu Dragoş, 
Petru Toma, Traian Ţabie, Petru Russu şi administratorul local 
părintele: Au!'el Papp, preot în Socodor. 

4) Comi,~ia ca'ldidtdoa,re: Dimitrie Roariu, Iuliu Grofşorean, 
Dimitrie Olariu, Iosif Stanca şi Mihaiu Vidu. 

X. Conform punctului 5 din programă, urmează: 
Pertraclarea întrebărilor puse de Ven. Consistor prin înaltul 
său rescript dela 27 aprilie v. a. c., nr. 29871909, pe 
baza lucrărilor înaintate în chestie de Iosif Stanca, învă
ţător in Roşia şi ioan Cfişau, fnvăţător în Socodol"; lu
crări, făcule cu multă căldură şi pricepere. Adnex sub 
B) şi C). 

Chestiile tractaie, intre Imprejurările de' astăzi, fiind 
de o deosebită insămnătate pentru şcoala noastră, au 
produs vii şi întemeiate discusiuni în sânul membrilor. 

Dimitrie Olariu, combate pesimismul lui Iosif Stanca. 
El nu află starea şcoalel aşa de tristă după cum o descrie 
dânsul. Nu să teme nici de aceia, că şcoala noastră va 
da greş instruând ace~aşi material şi tn limba maghiară. 

Iuliu Grofşoreau din contră, află pe Iosif Stanca prea 
optimist. Susţine, ca intre împrejurările date, planul de 
învăţământ nu poate cuprinde material de învătamânt 
mult, ci puţin; acel material puţin însă, trebuie astfel 
ales şi arangmt, ca prin el să fie posibilă desvoltarea cu 
u~urinţă a puterii de judecată a elevilor şi aprofundarea 
altor lucruri, în raport cu cunoştinţele căştigate. între ma
terialul de tnvaţământ susceput in plan apoi să fie deplină. 
legătură. Faţă de plantaţiunile reclamate în favorul bib
liotecelor parohiale susţine, că poporul nostru astăzi incă 

nu-e pregatit indeajuns pentru astfel de lucruri. Ca. aceasta 
e aşa, să constata şi din împrejurarea, ca de plantezi 
astazi ceva pe strada, mânezi, numai ai nimic din cele 
ce ai plantat; toale sunt la pamânt. Tot aceasta o sus
ţine şi faţă de multe din cărţile recomandate pentru biblio
tecele parohiale. Scrierile lui Xicolae Iorga d. e. poporul 
nu-le ceteşte, fiindcă nu-le înţelege, pâna când ale lui 
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Ioan Pop Reteganul înţelegându-le, le cete~te nu numai 
cu plăcere, ci şi cu interes. Ca să poată fi inţelese şi 
cetite de popor şi acele,' trebuie mai întâiu pregătit, căci 
astăzi nu-e pregătit. Ce priveşte chestia de a să scrie de 
cătră învăţători cărti pentru popor susţine, că lipsa aces
tora până acum este a să căuta în împrejurarea, cel cele 
scrise şi până acuma, nu sel valorează îndeajuns; dacă 
cumva s'ar putea del<1tura acest neajuns, de sigur că s'ar 
afla şi intre învătători mulţi scrietori. 

Iosif Moldovan e de părerea, că planul de învăţământ 
trebuie să fie un magazin, prin urmare el trebuie să cu
prindă tot aceia ce este bun şi folositor pentru şcoală. 

Teodor Cherechian cere, ca in plan să se susceapă 
ta,t'atil'e materialul ce are să fie propus şi combate~ ca 
materialul de învăţământ să se tracteze pe baza legenda
rului, după cum susţine Ioan Crişan în lucrarea sa, fiindcă 
scopul legendarului e mai mult educativ decât instructiv, 
în legătură prezântă şi o prJpunere primită de întreaga 
adunare generală. Adnex sub O). 

Dimitrie Boariu e pentru contragerea materialului şi 
anume: din religiune, în clasa 1, să se iee numai isto
rioare religioase morale; în clasele II, 11I şi IV să se iee 
material din biblie, dar numai atâ.t, cât e de lipsă pentru 
a învăţa catechismul, iar acesta nu separat, ci deodată cu 
materia tractată din biblie; în clasele V şi IV numai rit. 
La gramaticel să se omită sintaxa şi să se susţină numai 
etimologia, căci scopul gramaticei nu-e a învăţa să vorbeşti] 
ci să scrii. 

Fiind insă timpul inaintat, discuţia să intrerupe, anun
ţându-să continuarea pe după amiază la oarele 4. 

Iosif Moldul'all, 
prezid~nt. 

D. c. m. s. 

Dimih'ie PO]J01)iciu, 
secretar general. 
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Şedinţa II. 
Ţinută tot in aceiaşi zi la oarele 4-6 p. m. 

Prezident: Iosif Moldovan. 
Notar: Dimitrie Popoviciu. 
XI. La oarele 4 p. m. redeschizându-să şedinţa, 

prezidentul dă cetire următoarei telegrame: 
1) »In numele reuniunii învăţătorilor din dieceza 

Caransebeşului, salut adunarea invătătorilor români din 
dieceza aradului urându-Î succes deplin întru promovarea 
şcoalei învăţătorului român!« 

N emet bogsa. Marcu. 
prezldenL 

Să ia la cunoştinţă intre urări df>: "să trăiască 1" 

XII. Inlrându-să în odinea de zi, Dimitrie Boariu 
continuă discuţia intrerupta în şedinţa primă şi trece la 
Geografie snstinând, că aceasta să se propună numai in 
generalităţi şi pe baza desemnnlui în legătură ~cu Istoria 
şi Constituţia; din btoria naturală să se iee numai aceia 
ce stă în leg-ătură cu economia, iar pe desemn sa. se 
pună mult pond. 

După-ce mai vorbesc în chestie: Pavel Dârlea, Ioan 
Ardelean, Ioan Borlea, Petru Van cu, Iosif Moldovan şi 
Dimitrie Popoviciu, afacerea fiind de atâta importantă, 
lucrările lui Iosif Stanca şi Ioan Crişan, la propunerea 
comembrnlui Iuliu Grofşorean, 

să releagă despărţămintelor protopopeşti, ca material de 
studiu. . 

In deosebi să se ocupe despărţămintele protopopeşti cu 
întrebările: 1) E gramatica ori nu pentru şcoala poporală '? 2) E 
posibil ori ba, ca limba maghiară să se propună fn şcoala popo
rală in măsură in care o pretinde legea?, iar comitetul central 
să tnsărcinează, ca pe baza vederilor din despărtămintele protopo
peşti, să vină la adunarea generală proximă cu raport detaiat 
in chestie. 

XIII. Pavel Dârlea, învăţător in Boroşineu, dizerlează 
libăr, despre: ,0 scurtă reprivire asupra inaintării in cul
tură a omenimii in raport cu educaţi unea generală a po
poarelor«. Adnex sub E). 
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Adunarea generală exprimă dizertanlului mulţămită pro
tocolal'ă. 

XIV. Ioan Belle, învăţatar tn ::;iclau, ţine libar pre
legerea practica din limba maghiara, despre: »Carte c, care 
dupa o lungă discuţiune, la care iau parie: Iuliu Grof
sorean, Iosif Stanca, Petru Binchiciu, Gheorghe Pleş şi 
Ioan Belle, 

să ia la cunoştinţă cu plăcere, votilndu-să prelegătorului 
mulţumită protocolară. Adnex sub F). 

XV. Ioan Ardelean, . învăţător la şcoala de aplicatie 
din Arad, ceteşle dizertatia sa: ,Pedagogia veche În raport 
cu cea naam} ". Adnex sub G). 

Dupa o discuţie serioasă, la care iau parte: Nicolae 
Cristea şi Iuliu Grofşol'ean, 

Adunarea generală votează dizertantelui mulţumită proto
colară, iar lucrarea o supune despărţămintelor protopopeşti ca 
matel'ial de studiu, cu adausul, că la proxima adunare generală, 
comitetul să vină cu raport în chestie. " 

XVI. Peiru Col~ăll, învăţator în l\llândruloc, ţine liber" 
prelegerea practică din geometrie, despre: »Linia cercuala«. 
Adnex sub H). 

Să ia la cunoştinţă cu plăcere pe lângă mulţumită pro
tocolară. 

Fiind astfel programa şedinţii a doaua exaul'iaiă, 
prezidentul l'idioă şedinţa şi anunţă începerea şedinţii a 
treia mânezi, la 8 oare a. rn. 

108if Jloldovan, 
prezident. 

D. c. m. s. 

Şedinţa III. 

Dimitrie Popo/Jiciu, 
secretar general., 

Ţinuta.: luni, 17/30 augu:'it a. c. la oarele 8-1 L din zi. 
Prezident: Iosif .Moldovan. 
Notar: Dimitrie Popovicin. 
XVII. Deschizându-se şedinţa, urmează la 'ordinea 

zilei cetirea rapoal'telor şi referada combiunilor exmise 
sub punctul IX. 

" 
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După-ce insă toate rapoartele sau publicat mai nainte 
in organul oficios al reuniunii, 

aceste să conzidera cetite, în general să iau la cunoştinţă, 
şi să ascultă. numai referada comisiunilor. 

/ XVIII. Referentul Teodor' Cherechean, ceteşte ra-
portul comisiuoei organizătoare asupra raportului general 
şi celelalte esebite apartinătoare, 

care in general să ia la cunoştinţă, aduc[mdu-să In special 
şi cu abatere dela propunerile comisiei următoarele concluze: 

1) Premiul de 200 cor., votat de "Asociaţiunea naţională 
aradană.:' pentru invăţătorii, cari in anul şcolar 190~/9 ,au des
voltat activitate intru instruarea analfabetilor, să se decearnă in 
sesiunea acluală. Spre scopul acesta, se exmite încă din adu
narea generală prezentă o comisiune, constătătoare din prezidentii 
desparţămintelor protopopeşti, cu insărcinarea, de a veni cu pro
punere concretă in merit. 

2) Propunerea comisiei privitoare la analfabeţi să primeşte 
cu aceia, că la examenele acestora, să nu se cxmită membrii 
din comitet, fiind aceasta un lucru greu şi costisător. 

3) Privitor la fondul "Teodor Ceontea", comitetul central 

r 
primeşte insărcinarea, ca să facă lifefile fundaţionaJe ale acestuia, 
cu scopul. de a-să putea şti şi de următori menirea lui. rn lA

I gătură cu aceasta, sa mai însărcinează comitetul central a adresa 
\ tuturor reuniuniJor invăţatoreşti din patrie apeluri călduroase in 

)
. favorul augmentării acestui fond, de oareCfl aproape nu sunl 
părţi locuite de români, in cari fostul profesor de pie memorie 

( 

1'eodor Ceontea, să nu aiba elevi de ai săi. Tot asemenea să 
se deschidă colecte pentru acest fond şi in despărţamintele pro
topopeşti ale reuniunii. 
, 4) Privitor la conferinţele'metodologice, or[induite in timpul 
din urmă de Ven. Consistor, să prime~te propunerea lui Iuliu 
Grofşorean, de a să ţinea acele separat şi nu in legătură .cu 
adunările noastre de despărţamânt. 

;J) In cauza planului de învăţământ să primeşte propunerea 
comitetului şi anume: să se prelucre de reuniune prin de5păr
ţămintele sale protopopeşti nu tot materialul de In vătămant de 
odată, ci studiu de studiu, in fiecare an unul. Adnexe sub 1)1 şi J) .. 

XIX. Referentul Hersilia Cad ar, ceteşte raportul 
comisiei însărcinate cu cenzurarea rapoartelor: de cassă, 

I S'a publicat In Nr. 8. 
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biblioteccl şi controlit, care atât în general, cât ŞI în 
special, 

să ia la cunoştinţă. Adnexe sub L), M), N)l şi O). 
XX. Ioan Van cu, raportorul comisiei exmisă sub 

punctul XVIlI,nr. 1, propune, iar adunarea generală Pri
meşte, 

pJ'emiul de ~OO cor. votat de ,.,Asociaţiunea naţională ară
dană" peulm învăiătorii, cari au desvoltat activitate întru instru
area analfabeţilor in anul şcolar 19089, să se impărţească in 
premii de câte [)O cor. unul şi să se distribue intre invăţătorii: 
Nicolae Ştefu, Arad; Petru Husu, Pecica; Pavel Agheu Bohani şi 
Savu Crişan, Şiria. 

, XXI. Pell'U Hussu, cerând cuvântul declară, că pre"" 
miul de 50 cor., votat lui de adunarea generală. îl doneaza I 
fondului pentru ridicarea monumentului fericitului intru y 
aducere aminte: Teodor Ceontea. . v 

I 

Să ia la cunoştinţă inh'e aclamăl'i de: "să tr'ăiască!" 

.xXII. Solomon Giurcoane, preot-învăţă.ior in Teme
şeşli şi Ilie Cristea, învătător în Lungşoara, cer scuze pentru 
neparticipare la ad unarea generală. 

Având in vedere, că aceste scuze au intrat la pre
zidiu după-ce ~omisia organizătoare ş'a făcut raportul, 
acesta le supune deadreptul aprecierii adunarii generale, 
care, pe baza motivelor invocate de dânşii şi documen-
tate cu atestat oficios în regulă, . 

îi scuză pe ambii. 

XXIII. Comisia pentru înscrierea de membrii noi, 
exmi8ă sub punctul IX, nr. 3, prin referentul Traian 
Tabic raportează, că. nu s'au înscris nime de membrii. 

Să ia la cunoliitinţă. 

XXIV. Petru Vancu, redactorul organului reuniunii 
face propunerea, ca adunarea generala încă. în sesiunea 
actuală sg, întregiasca comitetul· de redactie al a'cestuia 
la 10. 

Adunarea generală illcredinţiază aceaRta afacere comitetului 
central pentru a·o rezolvl't In legătură cu dorinţa exprimată de 

I S'a publicat 1n Nr. 8, 

-
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reuniunea soră dela Timişoara de a să preface organul nOiltru 
in organ al tuluror reuniunilor invăţătoreşti din dieceza aradului. 

XXV. In legătură cu fixarea timpului şi Jocului 
pentru adunarea generală viitoare, secretarul general Di
mitrie Popoviciu, la invitarea prezidiului, ceteşte actul 
comitetului parohial din Xdlilac, dela 1 14 august a. c., 
prin care acesta învită reuniunea noastră a-şi ţinea pro
xima adunare generală acolo. Adnex sub P). 

Să primeşte cu mare însufleţire şi urări entuziaste de: "să 

trăiască!" la adresa Nădlăcanilor, iar ce priveşte timpul, afacerea 
să încredinţiază comitetului central. 

XXVI. Autenticarea protocolulu( 
să incredinţiază membrilor din Arad. 

XXVII. Conform punctului 14 din pl'ogr'amă, ur
mează restaurarea pe noul period dela 1909-Hl12. Aici 
pl'ezidelltul Iosif Moldovan, adresează invăţatol'imii o vor
bire foarte frumoasă, plină de focul dragostei faţă de ia 
:şi interesele ei, in care ii atrage atenţiunea asupra marilor 
şi înaltelor datorinte ce-i incumbă în aceste vremuri grele 
şi plille de primejdii, după care apoi mulţumind atât in 
numele său, cât şi a biroului şi comitetului pentru încre
dere, depune mandatul în mânile adunării generale pe 
carea o roagă a să constitul mai îoainte tn adunarea ge
nerală electorală, alegândn-şi un preşedinte şi un notar 
adhoc. 

Adunarea generală isbucneşte în aplauze frp,netice la adresa 
fostului prezident Iosif Moldovan pen+ru frumoasa şi inimoasa vorbire 
tn urmă alege de prezident adhoc pe Iuliu Grofşorean, iar de 
notar adhoc pe secretarul general d~ pană aci, Dimitrie Popoviciu 

XXVIII. Prezidentul adhoc Iuliu Grofşorean, ocupând 
locul prezidial, mulţumeşte adunării generale pentru incre
dere şi pofteşte comiSia candidătoare, exmisă sub punctul 
IX, nr. 4, ca să vină cu raport şi propunere în chestie. 

Dimitrie BoarÎu, referentul comisiei candidatoare, face 
fn numele acesteia, Intre aclamările Îosufleţite ale mem
brilor, următoarea propunere: 
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Prezident: Iosif Moldovan, 
V.-prezident: Protasie Givulescu, 
Secretar general: Dimitrie Popoviciu, 
Notar: Gheorghe Popoviciu, 
Cassar: Iuliu Grof:şorean, 
Bibliolecar: Dimitrie Olariu, 
şi Controlor: Iosif Stanca. 
In comitet,' pe lângc1 cei 7 prezidenţi de despăl'~amânt, 

propune pe: 
Şte fan Roja, Nicolae Cristea, Teodor Cherechean, 

Gheorghe Petroviciu şi Petru Vancu. 
Faţă de propunerea comisiei candidătoare, conmem-

brul Alexiu Doboş insinuă urmatoarea contra propunere: 

Prezidenl: Iosif Moldovao, 
V.-prezident: Protasie Givnlescu, 
Secretar general: Petru Vancu, 
Notar: Gheorghe Popoviciu, 
Cassar: Iuliu Grofşol'ean, 
Bibliotecar: Vasile Iliş 
şi Conlrolor: Ioan Vancu. 
In comitet, pe lângi1 cei 7 prezidenţi de despărţământ, 

propune pe: 
Romul Tăucean, Gheorghe Stoiao, Ioan Crişan, Pavel 

F. Dărlea şi Ştefan Roja. 
Ordinându-să votare nominală. 
Adunarea generală, in maioritate absoluta, aclamă cu insu

fleţire şi aplauze sgomotoase lista comisiei prezentată de referentul 
Dimitrie Boariu, iar prezidentul adhoc Iuliu Grofşorean dechiara 
de aleşi: 

Prezidel1t: 'Iosif Moldovan, 
V.-prezident: Protasie Givulescu, 
Secretar general: D;mitrie Popoviciu, 
Notar: Gheorghe Popoviciu, 
Cassar: Iuliu GrofRorean, 
Bibliotecar: Dimitr'ie Ola'riu 
şi Controlor: Iosif Stanca. 
In comitet, pe lângă cei 7 prezidenţi de despărţământ ~i 

anume: 

r ' 
" 

" ~ 
\ ' 

f 

f' 



320 

Arad: Ioan Vancu, 
Chişineu: Dimitrie Boadu, 
Boroşineu: Pavel Dărlea, 
Şiria: Alexiu Doboş. 
Buteni: i\icolae Boşcaiu, 
Hadna: Tr. Givulescu (Radna), " 
Hălmagiu: Mihail Vidu pe: Ştefan Roja, Nicolae Cristea, 

Teodor Cherechean, Gheorghe Pelro\Ticiu şi Petru Vancu, faţă de 
lista prezentată de Alexiu Doboş, care abia intruneşte 2-3 voturi. 

XXIX. Prezidentul adhoc, - Iuliu Grof~orean, în 
cuvinte alese şi binesâmţite, încredintează din nou, în nu
mele adunării generale, destinele reuniunii in mânile des
toinice şi probate ale din nou alesului prezident: Iosif 
Moldovan, rugându-I, a fi şi mai departe sentinelă ne
adormita pentru cinstea dascaJului român şi cu aceasta 
se retrage. 

Aplauze puternice acopăr binesâmţitele cuvinte ale prezi-
dentului adhoc - Iuliu Grofşorean. . 

XXX. Nou alesul prezident, Iosif i\Ioldovan, ocu
pând din nou locul prezidial, in cuvinte frumoase şi tot 
atât de binesâmţlte mulţume~te în numele său precum şi 
al întreg biroului şi comitetului nou ales, atât preziden
tului adhoc Iuliu Grofşorean, pentru inteleapta şi buna 
conducere, cât şi adunarii generale pentru noaua încredere 
şi pentru serioasa şi barbateasca ţinută, observata în tot 
decur:-ul alegerii, documentând Plin aceasta, deosebit 
astăzi, în aceste vremuri pline de primejdie, că dascălul 
român este pătruns de insămnatatea marei cauze ce re
prezintă şi că este deplin matur pentru aceste vremuri 
grele. Cu aceste apoi dechiara de inchisa a XIX adunare 
generala, dorind tuturor reîntoarcere fericită la ale lor. 
. Aplauze nesfârşite acopăr aceste cuvinte frumoase şi adânc 
sâmţite. 

Curticiu, dat ca mai sus. 

losif Jlfoldovan, 
prezident. 

Dimitn:e Popo riciu , 
secretar general. 

Acest protocol s'a cetit şi autenticat. 
Arad, la 30 august (12 septemvrie) HJ09. 
Xicolae Şte/tt Âl'l'am Sedean 



321 

Situaţia şcoaJelor noastre. *) 

J. 

Când se' va scrie istoria !;icoalelor noastre, istoriograful 
nepreocupat va insemna ca un punct culminat pentru 
cultura română anul DJOÎ, dela care punct cultura nea
mului românesc din aceasta ţară nefericită pleacă fatal
minte spre orizont. 

Ceia ce nu s'a putut realiza în veacurile întunecate, 
în veacurile de urgie pentru neamul românesc, se va rea
liza acum în veacul :.luminilor«, dacă alte imprejurări 
nu vor schimba radical rostul stărilor triste in care am 
ajuns, cu toată revolta şi impotrivirea legitimă, ce am 
manifestat in totdeau Ha. 

Decâteori răsfoim filele ingălbenite ale istoriei 11e 
miram de martiriul mO!;iilor !;ii strămo!;iilor nostri. Dlu 
imediat mintea ni sa luminează, ca să inţelegem clar 
îndată ce ne gândim, că ei au ridicat la valoare de dogme 
aceasta trinitale: Litnbă, naţl:une şi c1'edinţă. Aceste 
pentru moşii şi strămo!;iii nostri erau cuvinte sUnte; erau 
nişte idealuri pentru cari erau gata să se jertfească in tot 
momentul. Si aceste idealuri au format zidurile de re· 
zistinţă, între cari s'a păstrat de veacuri neatinse toate 
comorile, toate visurile şi toate aspiraţiunile noastre. 

Vremea insă le schimbă toale. A-eeia ce pentru o 
generaţie odată era ideal, astazi sau tn viitor, poate să 
devină un lucru neînsemnat, un lucru de prisos chiar. 
Noţiunile: ,.limbă, naţiune şi credinţă« astazi nu mai au 
farmecul şi sfinţenia ce le-au avut în trecut. După Iăţirea 
ideilor cozmopolite noţiunile aceste au valoare numai 
într'atata, tncât contribllesc la fericirea individului. Ear 
ingrijorarea noastră creşte in măsura, în care vedem, că 
!;ii la poporul nostru aceste idei înaintate prind tot mai 
mult radacini; la acel popor, care nu are nici cultura, 

*) Adnex la protocol sub B). 
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dar nici poziţia acelor popoare de unde au plecat acele 
idei, şi unde aceste fenomene sunt explicabile şi întrucât 
va legitime, emanând din evolutia firească a lucrurilor. La 
aceste fenomene triste s'a gândit desigur şi nemuritorul 
nostru poet Mihail Eminescu, când a caracterizat generatia 
din care facea şi el parte şi cari se potrivesc şi astăzi, 
prin următoarele versuri clasice: 

]]lJumnezeul nostru - umbra, patria noast1'ă o fraza, 
"in noi totul e spoială, tot e lustru, tără bază t'. 
Aceasta e signatura timpului. Acesta e curentul, 

care odată pornit pleacă înainte si duce cu sine lot ce-i 
esc în cale, E foarte natural ca de acest curent să fie 
luat şi poporul nostru, care e prea slab ca să i se opună 
şi care odata primit, nu să oprefŞte de regulă pâna ce 
aiunge la marginea prăpastiei. Aceasta e situaţia culturală 
in general a neamului romanesc de pe aceste plaiuri ne
fericite. 

Acum să trecem la situatia şcoalelor noastre. 
Situaţia de astăzi a şcoalei noastre confesionale se 

asamăna cu soartea unei pasări ajunsă fn laţ, care din ce 
cauta să scape mai iute, să incurca tot mai tare. 

Preocupate de soartea trista a şcoalei noastre confe
sionale, autorităţile superioare au săvârşit un lucru cu 
minte, când au angajat la munca toate elementele, cari 
sunt chemate în locul prim ~a scoată, dacă e posibil, 
şcoala românească din încurcă tura în care se afla. 

Meditând asupra situaţiei de astăzi a şcoalelor noastre, 
i iata ce observăm: 

1) Legea din 1907 pretinde; ca elevii români să-şi 
însuşiască limba maghiară in aşa grad, ca să-şi poată ex
prima corect atât verbal, cât şi în scris, cugetele deja 
după absolvarea clasei a IV-a; o pretenziune, care după 
cei mai mari pedagogi ai lumei e curată imposibilitate. 
Aceasta sa pretinde din rezoane de stat. 

2) Planul nostru de Îllvăţământ susţine şi pe mai 
departe în intregime toate obiectele şi toate materiile de 
învăţământ. Aceasta dispoziţie a jOfurilor noastre supe-
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f'iom'e ni se pare cât se poate de legitimă, pentrucă un 
plan de învăţământ trebllie sa. fie organic şi descopciarea 
ori cărei discipline ar produce grave perfurbatiuni în 
sânt:J celorlalte. Dispoziţiunea acea~ta e legitimil. şi din 
punct de vedere pedagogic, de oarece numai pe baza 
cunoştinţelor caştigate în limba maternă, să poate insh't.!a 
cu succes în altă 11mba. Dai' e legitimil. aceasta dispoziţie 
şi pentru îngrijorarea, ca neamul românesc aduce jertfe 
conziderabile pentru ~coala românească, iar şcoala româ
nească la rândul său tnca e Yndatorata. sa. aduca roade 
mânoase pentru cultura naţională. 

Stând astfel lucrurile este evident, că şcoala e nece
zilală de a saLisface doauil. scopuri deosebite, de a slugi 
pe 2 stăpâni, şi să iveşte greutatea de a nu-i putea satis
face din ajuns pe amândoi; o împrejurare, care trage 
după sine grave urmări, atât pentru invă~ător, cât şi 
pentru şcoala româna. 

Dar să zicem, că am putea indestuli amândoaua. par
ţile - ceiace e imposibilitate - aceasta imprejurare inca. 
ar aduce grave urmări pentru generaţiile supuse acestor 
stări, din motive psihologice şi higienice. 

Inainte de toate trebuie sa. ţinem samă de adevărul 
constatat de toată lumea, ca precum puterile corpului 
omenesc sunt mărginite, tot astfel marginite sunt şi pute
rile psihice ale aceluia. Orice impovil.rare prea mare a 
corpului produce efecte pagubitoare asupra acestuia, ba 
inflllinţeaza. păgubitor şi asupra sufletului, precum orice 
impovorare a spiritului produce fenomene ciudate în ma
nifestările vieţii psihice şi influinţeaza in mod păgubitor 
şi asupra corpului. 

Mânecând dela constatarea acestor adevăruri neres
turoabile, trebuie să venim la convingerea, că din şcoala 
de astăzi vor eşi necondiţionat generaţii de sunnenafi, cu 
puterile istovite tocmai tn timpul când ar trebui să fie 
mai activi. Vor eşi generaţii cu cuno~tmţe multe, dar 
fără nici un Sistem, deoarece timpul nu ne iarta ca să 
putem face aprofundarea necesara. Supra incordarea ti 
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va face apatici, vor lucra numai de silă, iar manifestările 
psihice: judecata şi activitatea spontană vor lipsi aproape 
cu totul. Mai adaugem apoi că pentru exhaurarea atâtor 
materii de învăţământ va trebui să se mărească orarul, 
iar bieţii elevi vor fi siliţi să rămână timp şi mai înde
lungat in aerul infectat al şco alei cu plumânii atinşi, cu 
umerii aduşI înainte de atâta şedere in banci, cu şira 
spinării încovoiată. Din faţa lor va dispare de timpuriu 
orice rumeneala, vor deveni anemtCl, nervoşii, O ceata de 
fiinţe vii, cari nu traiesc, ci numai vegetează, vrednice de 
compătimit şi de deplâns. 

Ce să mai zicem apoi de dascălul român incarnntit 
fără vreme, cu faţa suptă şi ofilită în floarea vieţii? 
Acesta, înlre astfel de tmprejural'i, mai curând ori mai 
târziu, va trebui să cadă jertfa. Dar oare ertat ni-e cel 
puţin să ne găndim, că orfanilor noştri, dacă vor rămllnea 
pe drumuri, li se va întinde mână de ajutor din partea 
neamului? 

Aceste constatări principiare le-am socotit necesare, ca 
introducere, la chestiunile din cari forurile noastre supe
rioare voiesc să facă obiect de studiu. 

II. 

Ajunşi până la acest punct cu firUl ideilor, să luam 
chestiunile în ordinea în care le-a aşezat Ven, Consistor 
şi să le dăm după putinţă solutiunea necesară. 

1) "Prin ce m~jloace speciale din cuprinsul activităţii 
învăţătorului s'ar putea face ca tnvăfâmânful nostru con
fesional să derină mai lesnicios In practica sa fi mai cu 
rezultat în faza în care a ajuns fco(Jla noa8t~'ă popom/ă?« 

Imprejurările grele intre cari trăim şi glasul vremii 
pretinde dela învăţător o munca. uriaşa., care sa. poate 
realiza numai prin o cultură solidă. In şcoalele normale 
s'a pus numai baza acestei culturi, restul are să-I com
plecteze însuşi învăţătorul.' Ca sa-şi complecteze cunoş
tinţele, sa. ţină pas cu învăţătorii altor popoare, sa-şi 1n
suşiască metoadele cele mai raţionale, cu cari înarmat să 



poată. învinge toate obstacolele ce i si!. opun ca un zid 
puternic În cale, trebuie să. se cultive în continuu, să ia 
parte la conferinţe metodtce, la cursurile supletoare, şi în 
tot locul unde e vorba de tmpărtă.şirea cullurii. 

Invăţământul nostru confesional al' putea sel devină 
mai lesnicios pe lângă cultura solidă. a învăţătorului şi 
pe lângi!. meioade raţionale şi prin descopciarea din plan 
alaI' anumite discipline, ori materti de inv., - la care 
împrejurare să gândesc mulţi - ceiace ar fi cel mai 
mare nefericire pentru şcoala românească, pentruca dis
ciplinele ori materiile de invatamânt să. întregesc reciproc 
şi stau în slrânsă. legatură. unele cu altele, aşa că elimi
narea unora ar face imposibilă înţelegerea celorlalte. 
Aşadar prin împrejurarea, ca înl1itţllmânlul ar deveni mai 
lE'snicios În chipul acesta, am ajunge în situaţia gravă de 
a crea un învăţământ yubred şi SU}JeI:jicial, care tocmai 
rezultat dut'abil nu ar produce şi de care să ne fereasca 
cel de sus. 

Dupii cele premerse ne precisam raspunsul în urmă
toarele : 

1, Jnvâ(ătvrimea trebuie indemnată ,w'i-şi C(l/ltifle o 
cultu,ră solidă prin cetil'ert de t'eviste şi: cărti peda!Jo!Ji(:e de 
o valoa1'e incontestabilă. Tl'ebuie, let r-flZ de lipsâ, cOl/str/tusă, 
să cerceteze cvt!lerin(ele melodice. 1'reh/liie amn.'liafe cursuri 
supletom'e pe lân!lă preparanrlii, Crt Înl'ă(âlorimea sâ-şi 
lnsuşiasc(/ metaat/ele cele mai raţionale. 

2, Planul de inviiţâmânt cunfesional În general să 
nlmână nealtera t. Da Cft În-S(t aII umite ma terit s'ar puteri 
,Ziminll, să se elimeneze, dar prin elimiUlwea IOf, să 1111 

se 'f'a teme prittcipiul coltcel1traţilll1ei. 
a. Pf'lltru 1'ecizuirea planulni de hwâ(dmrlllt sâ se 

constitue cât mai cU1'âud o comisiune din cei mai cerca ti 
bârbaţi de şcoală ce-i avnn, 

* 
2, "Care ar fi p1'Ocedura cert mai sC/frfă, pentruca 

tit ITeme ce s'm' satisface cerintelor legii În privinta PI'O
puuaii limbii maglu:are, să se realizeze tot atunci ft 1'e-
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zultat deplin multumitor cu deosăbil'e din 1'eligiulle, scris
cetiiul românesc1 câutarea bisericească, desvoltarea gustului 
de cetit 1n limba mate1't~ă?" 

Din intrebarea aceasta deducem, că forurile noastre 
superioare simţesc sarcinile grele ce i s'au impus ş~oalei 
noastre, cari devin din zi tn zi tot mai însupol'tabile; 
să intrezareşte mai departe, că aceleaşi foruri ar fi multă
mite, dacă s'ar ajunge la rezultat deplin mulţămitor din 
disciplinele sulevate tn întrebare, iar celelalte discipline, 
dacă nu vor fi cu totul desco nzidera te, vor fi numai tole
rate, să vegeteze numai din mila dascălului român, 

Ceva nu să poate mai greşit. Invăţământul astfel 
contemplat ar deveni numai o parodie, care neavând nici 
o baza reală, s'ar descompune şi ar evapora mai degrabă 
decât s'ar putea crede. 

Să ne gândim, că pot să vină earăşi vremuri mai 
bune pentru şcoala noastră confesională şi să nu creiăm 
cazuri de precedenţă decât numai siliţi de forta majoră, şi 
mai ales nici când să nu sacrificăm fondul de dragul 
fonmlor externe. 

Invilţărnântul numai atunci poate să producă rezultate 
durabile, dacă - după cum am mai accentuat - planul de 
înviltamât e organic, unde mater'jile de invilţamânt să 
îmbucă unele pe altele, ca rotiţele unui ceasol'Oic. Căci 

să ne intrebăm: Cum va intelege elevul unde s'au întâm
plat evenimentele din istoria sacră, fără studiul geografiei? 
Cum vor ajunge elevii la rezultat deplin mulţamitor din 
scris-cetitlll românesc, fără exerciţii intuitive, fără gramatică? 
Aceste stau in aşa strânsă legătură unele cu altele, că 
nici închipui nu să poate despărtirea lor de catra olalta, 
Dar cum s'ar putea creşte din elevi oameni de caracter, 
scopul suprem al educaţiunei, fară studiul istoriei? Dar 
cetăţeni luminaţi, conştii de drepturile şi datorintele lor, 
făI ă studiul constituţiei? etc. etc. ' 

Ni se va raspunde poate, că studiile aceste, în urma 
dispoziţiunilor legale, vor fi tratate sistemalic în limba 
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maghiară ~i ar fi de prisos să se mai trateze în acelaşi 
mod şi în limba maternă. Tocmai aceasta e greşala cea \ 
mai j'atală ce să poate închipui. La cei ce gândesc 
astfel, credem, că e destul să le reinprospătăm in memorie 
părerea lui Comenius: ,er'i a învă(/1 pe cineva mai Întâi 
într' o limbă străimt, Însamnă a-l Învă{â sâ ciilâreascli 
lnail/te de a ştÎ set umblec. A nu da importanta cuvenită 
studiilor de reală valoare cum. sunt: Exerciţiile intuitive, 
Socoata (Geometria), Gramatica (Istoria literaturii), Geo
grafia, Istoria (Constitutia), Stiinţele naturale, - Î,nsamm{ 
a zdruncina din temelie toată organizatia şcoalei. Prin in
vătămânlul contemplat de forurile noastre superioare, 
vom putea creşte numai semidocti, dar nici decât oameni 
lwnillflţi, oameni de caracter, oameni cu o cultură solidâ 
şi dumbilă. 

Prin predarea sistematică a tuturor obiectelor de în
văţământ mai intâiu în limba maternă, limba maghiară 
încă nu poate decât să profileze, deoarece numai pe baza 
insfruării sistematice în limba materna sa poate Insh'ua 
cu succes in altă limbă. Dupa o astfel de predare in 
limba maternă, la limba maghiară putem folosi cu succes 
metodul direct. Atunci nu mai încape indoiala, că se 
vor naşte c01!fuziuni, mai ales daca cunoştinţele vor fi 
predate dupa acelaşi calapod şi dacă, bine inţeles, avem 
de lucru cu copii normali. Dar sa. ilustram afirmati unea 
aceasta prin un exemplu. 

Tratam in limba materna "tabla u şi prin intrebari 
potrivite aUăm cu elevii care e »lllogimea« bunăoara. 

Când vom trala in limba maghiară aceiaşi însuşire, ară
tând aceiaşi mimică, necondiţionat, că elevii cu mintea 
normala. imediat vor recunoaşte, că e vorba de »lungime c , 

şi nici decât nu sustâ aceia ce zic unii, .ca elevii atunci 
pot să gândeasca, că e vorba despre cine ştie ce altă 
însuşire, bunăoară, că "tabla e neagră'II etc. etc, Şi nu 
să poat~ naşte aceasta confuziune din motivul, că cunoş
tinţeLe astfel predate, au un puternic 1'azămÎn Limba 
maternă. 
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După ce ne· am muHăml cu disciplinele amintite, 
apare ca un nonsenz partea aceia din intrebare, ce :să 
refereşte la desvoltarea gustului de cetit în limba maternă, 
pentrucă., ca să putem prinde gust pentru un lucru, 
necondiţionat trebuie să cunoaştem farmecul aceluia. 
"Apetitul vine mâncând" - zice Românu!. Dar chiar să 
aibă cineva gust de cetit in cazul dat - ceiace ne vine 
cu greu a crede - cetitul nu iar aduce mare folos, 
deoarece nu e pregatit, nu are ideile elementare apercep
tive din toate ramurile de cunoştinţe, pe baza Cărora, 

acelea să se amplifice în mod concentric. Căci să ne 
intoarcem privirile la practica de toate zilele şi să ne 
intrebăm: Cum va înţelege tinărul bunăoara frumoasele 
şi instructivele pagini de cala.toria din AJ'deal alui Iorga, 
fără cunoaşterea temeinica a Ardealului? Cum va întelege 
tînărul episoade atât de minunat descrise din rasboiul 
pentru neatâruare a României, de G. Coşbuc, făra întro
ducere in războiul român-roso-turc, fără cunoaşterea eve
nimentelor dela IB78? Cum va putea gusta tinarul ro
mân farmecul poez~ei lui Alexandri, Eminescu, Coşbuc, 
Goga, fară introducere in isloria literaturii, ori în istoria 
noastră culturală? etc. Far'ă însuşirea sistematică a cunoş
tinţelor elementare, ideile caşligate prin cetit vor fi foarte 
obscure şi de scurtă dUJ'aUi, deoarece numai pe cunoştin
fel", bine sistemizate set poate câştiYfl o c1.f,ltură solidă ş/ 
durabilă. 

Dapă cele premerse ne formulăm părerile la aceasta 
întrebare in următoarele ~ 

1) Rezult,d deplin multiimitot dl:n reliyhwe, scris
cetitul românf1sc, cântal'ea bi8el'Îcească, desDoltarea gustului 
de cetit În limbrt matemli, se va rel1.1iza n~onai atunci, dacă 
pe lânyc1 cultura slJlid"; a Îltc((/âlorimii şi !,o!asire(t metoa
delor ?'afiat/ale in ş(~o(tlc1, nu să VOI' 1U~yli.IJ(}, nici celelalte 
obiecte de inl'r1!ilmftnt, cu cal"i sUim În strânsă legăturii şi 
de crtri nit 8ă potdespill'ţt nici odată şi sub nici o Împrl'
J urare. 
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2) ~gtercitiile intuitive, Socoaia (Geometria), Geo
grajia, Istoria (Constituţia), Fizica, să se propună Şi de 
aci înainte ca obiecte de sine stclttdoare. 

3) Gramatica, Istoria naturală şi J .. ;conomia s(( se 
propună pe baza cărţii de cetire, În cad1'ul peselo1' de cetire. 
Natut'al, Cll cărţile trebuiesc atunci 1'edactate În 1'ederea 
acestui scop. 

* 
il) "Prin ce m~jloace S'at' putea spori iZl10arele pentru 

augmerdarea bibliafecelof paroh ia le ? 
Ksle notoric în vieaţa noastră. românească, că de câte 

ori ne lipseşte ceva, ne··am indatinat să recurgem la chi
mirul ţăranului, care numai are de unde da. Trebuie 
create mijloace nouă de câştig, din cari şi tăranul, dar şi 
cauza culturală să inainteze. Cunoaştem o multime de 
comune româneşti, cu teritoare şi drumuri admirabile 
pentru plantaţiuni, cari in alte ţă.ri ori la alte popoare, ar 
aduce sume conziderabile din poame, iar la noi stau 
goale 

Mijloacele prin cari credem că s'ar putea spori izvoarele 
pentru augmentarea bibliotecelor sunt următoarele: . 

1) 11'enel', ConsistM', să Îndemne comunele bisericeşti, 
cari la noi În preponcleran((/ sllnt aceleaşi CIt comumde po
litice, prin un cercular special, ca tel'itoarele averii biseri
ceşti cum sunt cimiteriile, pieţele, precum şi drumurile 
comunale să se planteze 'cu pomi t'odifon, Din poamele 
vâmlute de pe aceste te,'itoare

1 
din pomii vândufi din !/nl

dinele pornologice, din venitul magazinelor de bu.:ate, precum 
fi din pl'o.fitul festiviteltilor şcolare, o parte să se dea pentni 
auqmentarea bibliofecelat· parohia le, cati· la râmlu.l lor 
contrtlmie la Înaintarea materială-cultw'olă a locuitorilor. 

* 
4) "Cari 0plwi al'.fi cele mai de folos pentru a se 

sprijl:nl arâtaiul scop al îm'ă(âmântului cOt~lesional ?" 
Pentruca cetirea să devină folositoare, trebuie să fim 

conduşi de următoarele principii: 

r il 

.i 
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1) Să alegem acele opuri, cari spn)inesc şi com· 
plecfează În mod concentn:c cunoştinţele căştigate tn şcoala 
poporală. 

2) La fiecare materie, cărţile trebuiesc distribuite 
după etate. 

3) Tot la distribuirea cărtilor trebuie sa. fim cu 
bagare de sa mă şi la deosabirea de sexe. Pentru tineri 
vom alege in preponderanţă istorice, cari să le desvoalte 
cumjttl, jet'tjirea de sine, patriotismul. Pentru fete vom 
alege cărţi prin cetirea cărora să se pregătească pentru 
destinaţi unea lor naturală, să devină mame bune, econoame 
harnice, caractere prime. 

Trebuie luată in conziderare mai departe de.osebirea 
după ocupaţiune, după ţinuturi. La ţară, pe lângă cărţile 

de literatură, vor ceti mai ales cărţi ecvnomice, de silvi
cultură, monlanistică şi industrie. La oraşe, pe lângă căr
tile de literatură, vor ceU mai ales cărti de industrie. 
comerciu mechanică. ! 

După cunoaşterea acestor idei principiare vom 1n:;;il'a 
opurile, cari ni s'ar părea potrivit, spre augmentarea cunoş
tinţelor pentru fiecare studiu deosebit. 

1) Pentru religiune: 
"Cuvinte st~jleteşti", Carmen Sylva. 
"Om'lea DU1'erii", Emil Bongard. 
"Sate şi preoţi din Ardeal", N. Iorga. 
"Sate şi mlinăstiri din România", N. Iorga. 
"Ştefan cel J[are şi Mihaiu, viteazul, ca întemeiător al 

bisericilor din Ardeal", N. Iorga . 
.. Sara Il Brancoviciu", Vasile Mangra 

2) 'Pentru limba română. 
a) genul epic: . 

"Poveşti", de Ion Creangă, 
"Poveşti", de P. Ispirescu. 
"Pot1eşti Anleleneşti" , de Ion Pop Reteganul. 
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"Poveşti din popor", de Ion SlavicÎ. 
n Din bătrâni", de Ion Slavi ci. 
"Jlanea", de Ion Slavi ci. 

b) genul liric: 

n Opere. complete", (poezii) Vasile Alesandri. 
"Poezii", ~Jfihail Eminescu. 
"Legende istorice", D. Bolintineanu. 
)) Balade şi ]dae", G. Co,>buc. 
"Fire de tort", G. Coşbuc. 
"Ziarul unui penle varet l

', G. Coşbuc. 
"Poezii", O. Goga. 
"Poezii ll

, A. Vlithuţă. 

c) genul romantic: 

..,X!wele", Mihail Eminescu. 
"Ptoză", V. Alesandri. 
"in urma plugului li, Sandu-Aldea. 
"Dorwă neam-uri II , Sandu-Aldea. 
'.1 Povestiri" I Sadoveanu. 
"ŞoimÎ i", Sadoveanu. 
"La noi în Viişoara u , Sadoveanu. 
"NuveLe", Ioan Agârbician. 

d) genul dramat.ic: 

"Teatru", de Vasile Alesandri. 
"Despot Jlodă". de Vasile Alesaodri. 
)) Teatru", de Caragiale. 

3) Pentru Geografie: 
»'fara noastră«, Silveslru Moldovan . 
.. Za1'amlul şi muntii apuseni«, S. Moldovan . 
.. Ardealul şi ţara UngU1'ească«, N. Iorga . 
.. RormÎ·nia pl:totească«, A. VIăhuţă. 
»Românii elin Bosnia şi Herţegovina«, 1. Ieşao. 

4) Pentru istorie: 
,Jlolllâ~Jii din Dacia-Traiană«, D.Oociul. 
• Istoria RomânilOl' În chipuri şi icoanec, N. Iorga. 
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»1<;toria lui JJi:"aiu, T 'iteazul e, N. Balcescu. 
»Rt'isboiul nostru, pentru neattÎmm'e«, G, Coşbuc . 
• Povestea unei CQ1'oane de otel«, G. Coşbuc . 
• Cartea de aJ1I'e, V. T. Pacatan. 

* 
Sunt apoi cărţi de cunoştinte speciale, 'dar neaparat 

de lipsă fiecarui om, d. es. cărţi de higienă, bunacuviinţa, 
edl1caOe, dl'epturi şi datorinte etc. 

Din aceste specîalitaţi amintim următoarele: 
«l/iyiena şi medicina populară«, dr. S, Argeşan. 
»Eticheta«, 1. 1. Ardelean . 
.. Desp1'e educa(ie«, Herbart Spencer . 
• Amicul poporului«, T. Vucule!.cu. 
»Legea cumunaiăe, Paul Rotar. 
Vin apoi cărtile, cari trebuiesc împarţite după sex. 

Pentru tineri ni-să par potrivite cărţile aceste: 
.. Din 1'ăshoiu«, Sadoveanu (Minerva) . 
• Patrioful«, Bourde (Bibl. p. toţi) . 
.. Biografiile oamenilor celebri«, (Bibl. p, toţi). 
Din »Bibliofeca pop!dară Jlinerl'a., nri 1-24, 
Pentru fete: 
."Poftă bună«, Z. Hodoş . 
." Despre edzica ţie c , Herbart Spencer. 
» lJ iografiile mamelor celp:b re« . 
• liigiena 'cap îiului«, S. Stoica. 
»lngri;jirea copiilor noi născu/ie, Stavridi. 

In urmă vin cărţile, cari trebuiesc distribuite după 
ţinuturi, după ocupaţiune, menite a desăvârşi cultura prac
tiCă a tinerimei. Aşa, pentru trebuinţele sătenilor nostri 
sunt foarte potrivite carţile din bibliotecele următoare: 

»Bunul }--,'conomc. 
'1i Biblioteca reUJl. de aqn:cultură din com. Sibi iu«. 
"b Ribliotem Asociatiunii c. , 
»Bibl ioieca popula I'ă a adm. dumneniulu i curoanei c. 

l> Hibliafp-ca Steaua«. 

* 
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5) "ClOIl s'a/' pute,'1 ÎnsflfÎ 'illrătatorimea all!JfI.}a la 
producerea literaturii pOj)omle?"" 

Pentru ajungerea acestui scop, trebuie să' fim conduşi 
de urmatoarele principii: 

1) Pentruca cineva să devină scrietol', neconditionat. 
că pe lângă talentul inăscut, trebuie sol fie un om foarte 
cult, să poşeadă cunoştinţe foarte vaste din toate ramu
rile de cunoştinţe, iar pe lângă cultura generală dobân
dită in şcoală, trebuie necondiţionat să aibă şi o cultură 
litfHaâ. Cultura cIU de vastă însă nu îndreptăţeşte pe 
nimenia să devină stationar, penlrucă omenimea vecinic 
inaintea/ă. De aceia, după eşirea din şcoală, pe lânga 
cultura vastă, să recere studiu serios şi experimentări con
tinue, ca să poală ţinea pas cu lumea, dar mai ales ca 
să poală da sfaluri şi po\'eţe şi altOl'a; o împrejurare, 
care ian\şi pretinde la rândul sau o mulţime de iZlo'oare, 
cari constau bani scumpi. 

2) Pentruca cineva să devină productifer, trebuie 
să fie substras dela multe ocupatiuni incompatibile cu 
poziţia sa sociala. Cănd e însă vorba de scriitori, de 
artişti. situatia se agravea· a şi mai mult, deoarece aceştia 
deja fire sunt mai senzibili şi prelind o tratare deosebită. 
Avem un exemplu clasic în privinta asta tocmai la noi, 
cum mizeria a intllnecat geniul celui mai mare poet al 
nostru, un talent, ca şi care cine ştie când vom mai avea. 
Arla pretinde, ca Să-ţi tnchini vieaţa ei toată, cu toata 
intma şi toate sirnţemintele tale; arta trebuie să fie pu
rUl'ia setână şi ferItă de mizeriile lumeşti. 

3) ,Celui ce-şi ded ică vie a ta sa artei, trebuie să şi 
guste din rodul osteneJelor sale. Numai când cineva vede, 
că munca sa este preţuită şi răsplătitil, munceşte cu dl'a
goste, prinde cnraj, şi-şi ia avânt şi mai pulernic, inăltân
du-se clltra sfere tot mai senine. Adevărul acesta să 
potriveşte la toate ocupatlunile omeneşti, dar cu atât mai 
mult să potriveşte când e vorba de scriitori, de artişti. 

-'i 
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Reazumându-ne părerile la aceasta intrebare răspun
dem, că mijloacele. pentru ajungerea ucestui scop sunt 
următoarele: 

1) Cultu.ra solidă căşt/gaUi tn şcoalli. 

2) Studil~ serios fi continuu dupc'i eşitea În viea/li. 

3) Imbunâtă{irea stă"ii materiale, ca S(t fie scutiţi de 
grijile lumeşti. 

4) Remunerafie cinstită dupâ munca prestată pe te
renul literar. 

Concluziune. 
Cultura româneasca din aceasta ţară trece prin o 

noauă fasă, Aceasta cultură e sdruncinatâ din temelie. 
Ingrijirea noastră creşte pe ,măsura, în care vedem, că 
din poporul nostru dispar una dupa. altavÎl'tufile strămo
şeşti, cari au fost mântuirea noastră de veacuri. Depo
zitarele mântuirii noastre, precum in trecut, aşa şi in 
viitor, nu pot să fie decât biserica şi şcoala, In jurul 
acestor foculare trebuie să se grupeze toţi oameni de bine. 
Asupra acestor foculare sa. se indrepteze toate gândin'le 
noastre; aici trebuie să depunem toată ene1'gia noastrll, 
tot prisosul muncii noastre, pentrucă aici ne trebuiesc 
jertfe colosale aduse; trebuiesc 1'Pfonne mdicale introduse; 
trebuiesc 1'ane adânci vindecate de' urgenţli, dacă nu voim 
să le perdem, Aceste trebuie să le facem cu alât mai 
vârtos, că fiecare din noi suntem adânc convinşi, că dacă 
le vom perde, am perdut pentru totdeauna lupta, suntem 
un popor perdut, o ceată de oameni, vrednici de 
dispreţul lumei întregi. 

Indreptarea tuturor relelor ivite în sânul acestor fo
culare să poate face prin doauă mijloace: 1) prin mani
festm'ea ener9iei şi 2) prin respectarea ade/:ărului tn chipul 
următor: 

Elementele, cari zădărnicesc inflorirea acestor foculare, 
trebuiesc înlc'itttrale. Cu > Doamne iartăle lore încă n'am 
fa.cut nimic pentru mântuirea noastră. La orice judecată 
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insă, 511 se păzească cumpăna dl'eaptii: Să nu lngrădim, 
fară merit pe unii şi să nu Împro şcc'im , fără vinil, pe alţii. 
Deosăbirea de clase să dispară; şi aici să se ia in cUIll
pănă numai mel'itele şi nici de cât mai mult. 

Numai prin o procedură energică să poate săvârşl 
acţiunea de selec(ionMe. Ca aceasta acţiune e indispen
zabil de lipsă, ne-o dovedeşte istoria, care ne demonstr1l 
până la evidenţă, că până nu ţi-ai fa.cut regulă acasă, e 
curată utopie să te mai gândeşti să te iai la hartă cu 
duşmanul din afară. Ear Ja noi, - durere - putem să 
enunţăm cu preciziune matematică, că avem mai mulţi 

duşmani din lăuntru, decât din afară. "Toporul şi pă
dut'ea" n'a fost nici odată, atât de potrivită, alât de cla
sică, ca pentru oamenii şi vremurile noastre! 

Roşia, 1909. 
10liiif Stanca, 

• , I j 
',-,-
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Pt'treri în o ehestie inlportalltiL *) 

Poziţia grea şi atât de precară în care se află şcoala 
română confesională în timpul de faţă, - de sine în
ţeles - a fost cauza, care a îndemnat Veneratul nostru 
Consistor aradan, de a supune spre aprofundare şi re
zolvare, următoarele întrebări: 

1. "Cum s'ar putea, ca învăţători mea noastră să 
lucreze mai intensiv şi să realizeze scopul formal al În
văţământului nostru în cadrele articlului de lege XXVlI 
din 1907?" 

2. "Ce modalităţi ar putea servi pentru ajungerea 
acestui scop, pe lângă o anumită reducerea a materia
lului didactic?" 

3. "În ce ar consta acestea modalităţi, iar reducerea 
materialului cu cari obiecte de învăţământ şi în ce mă
sură s'ar putea face, fără a sdruncina unitatea, complec
titatea mult-puţin şi scopul învăţământului confesional?U 

4. "După experienţa de până aci, poate-se nădăj
dui, ca învăţătorimea noastră să poată satisface nu nu
mai prescriselor planului de Învăţământ pentru limba 
maghiară, ci şi scopului religios-moral şi cultural urmărit 
de biserică prin şcoala noastră confesională ?" 

ad. 1-3. 
Primele trei întrebări, în privinţa rezolvării şi apro

fundării fiind cam simile, aflu de oportum a le da so
luţie în acest singur punct al meu. 

E mai presus de orice îndoială, că trăinicia ori 
cărei culturi e pendentă dela baza ce i-s'a pus: dacă 
baza e so Iidă şi cultura va fi solidă, durabilă - iar 
aceasta condiţie "sine qua non" a unei bune culturi îşi 
are ca timbru specific, seva de intensivitate, ce i-s'a dat 
în decursul aprofundării şi aglomerării diferitelor 'cuno
ştinţe. 

*) Arlnox la protocol sub C. 
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Şi de aceasta sevă are lipsă - mai ales acum -
şi şcoala noastră, deoarece altfel valurile ameninţătoare 
îi şterg urma... ' 

Pentru a putea produce o muncă - relativ ,- in
tensivă, În primul loc avem lipsă de timp fizic suficient, 
spre a te putea pUI'le în acţiune, cu sorţi de izbândă, 
nemai făcând amintire despre alte puteri sau factori, cari 
- presupunem - dau măsura cuvenită ... 

În locul al doilea, spre a produce o muncă inten
sivă, măcar îndestulitoare, se impune împărţirea raţională 
şi sistematică a lucrului (materiei). 

Acestea două sunt titanicii pilastri, cari au să de
cidă şi alimenteze intensivitatea, cu bune consecinţe, ale 
culturei noastre - elementare. 

Special, timpul fizic suficient este "peatra unghiu
lară" a oricărei propăşiri omeneşti, căci cu cât vom dis
pune de el în intervale mai mari, mai lungi la un obiect 
de învăţământ, cu atât cunoştinţele împărtăşite se vor 
infiltra şi consolida mai puternic în sufletul elevilor. 

Voind a fi consecvent în expunerile mele, le voiu 
lua pe rând, făcând analiza cuvenită din toate punctele 
de vedere. 

Având timpul un rol atât de hotărîtor în predarea 
cunoştinţelor şi ca terenul de cultivare al acestora să nu 
rămână un simplu "tabula rasa", dela sine se iveşte 
întrebarea, că cari ar fi acelea mijloace, modalităţi sau 
căi, prin cari am putea câştiga ceva mai mult în timp 
decât până aci ? ... 

Principalul mijloc, de a putea câştiga în timp, este 
reducerea materiei de învăţământ. 

De aceasta ne vom putea da bine seamă. dacă vom 
lua în mână recentul plan ministerial de învăţământ, 
pentru limba maghiară în şcolile nemaghiare, care ne 
spune, că în locul orelor săptămânale: 7 de până aci 
- de prezent, la şcoala cu 1 învăţător, trebue luat 13 
ore; va să zică de 2 ori atâta. 

, < 

'1 

, I 
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Acestea ] 3 ore însă se duplifică atunci, când arun
căm o privire peste vastul material din limba maghiară, 
presărat prin atâtea obiecte de învăţământ, ca: exerci
ţiile intuitive, scris-cetit, geografie, istorie, etc. 

Evident, că reducerea materiei din limba maternă 
se impune. 

Reducerea trebue s'o facem mai întâi la acele 
obiecte, cari nu sunt de aşa importanţă. 

Acelea sunt: gimnastica, lucrul de mână, desemnul, 
cântul, acestea ca obiecte tehnice. 

Apoi ştiinţele naturale: istoria naturală, fizica, chemia, 
şi economia. 

După planul nostru mitropolitan, ştiinţele naturale şi 
dexterităţile practiee, în total dau la săptămână 7 ore, 
adecă chiar plusul ce-I răpeşte propunerea Hmbei ma
ghiare după planul ministerial nou. 

La obiectele înşirate mai sus am putea cruţa 5 ore 
la săptămână şi anume: 

La dexterităţile practice, 4 la număr, punem câte 
1/2 oră pentru fiecare, de tot 2 ore. 

Iar ştiinţele naturale, cari prin firea lor sunt bine 
simile, şi se pot tracta În singuratice bucăţi şi pe baza 
legendarului sau a cărţii de cetire - părerea mea este, 
fără ca fondul să se altereze - ca acestea discipline 
să formeze parte integrantă din legendar, punând orele 
lor astfel la un loc cu celea pentru limba română; na
tural, numai în ordul orelor. 

Aci notez, că atât din ştiinţele naturale cât şi din 
dexterităţile tehnice e a se suscepe în plan numai stric
tul necesar şi şi acesta de însămnătate practică. 

Mi-se va obiecta poate. 
Bine! Dar şi prin tractarea celor 4 ştiinţe naturale, 

pe baza legendarului, tot trebue să peardă învăţătorul 
timpul. 

Răspund - nu! Şi nu, pentrucă când ne decidem 
la aşa ceva, maiîntâiu avem să supunem unei analize 
minuţioase toată materia din legendar, făcând selecţia 



cuvenită aşa, că vom omite tot plusul superfluu din le
gendar, substituind locul lui cu materia acomodată din 
ştiinţele naturale. 

"Am zis ,~plusul". deoarece - ierte-ni-se vorba -
dar legendarele noastre sunt prea vaste şi prea îmbibate 
de pieze şi naraţiuni de conţinut moral. 

Aşa de pildă, nu prea afli legendar, fie pentru anul 
IV, V ori VI, care să nu cuprindă cel puţin 60-70 
pieze, până când acelaş rezultat moral îl putem obţi nea 
şi prin 30, maximum 35 pieze. 

Acesta e adevărul, chiar şi dacă nu s'ar impune re
ducerea materialului. 

Recunosc, că reducerea materialului din unele studii, 
pe baza legendarului, nu e nouă, cum dovedesc şi ma
nualele lui I. Tuducescu şi L Popescu, dar acum ivin
du-se necesitatea s'o facem fără teamă, de sine înţeles 
însă cu minte. 

Atâta aci ! 
Ce priveşte studiile principale: religiunea, limba 

maternă, matematica (aritmetica, geometria), geografia, 
istoria şi constituţia: îşi au orele lor altcum destul de 
bine stabilite. 

Dintre acestea studii, am putea cruţa în timp la 
limba maternă, în cazul când s'ar face" gramatică mai 
puţină, punând pond deosebit pe scrierea corectă. 

Ori, dacă se şi face gramatică, să se facă numai 
într'atâta, ca copilul să cunoască zicerea şi exclusiv 
părţite ei de frunte: subiectul şi predicatul, iar pe bază 
etimologică celea ] O părţi de vorbire, abandonând cu I 

totului declinările, conjugările şi comparaţiunile de tot 
felul, şi fără nici un rost practic. 

Dacă astfel vom procede la acest studiu, cruţăm 
săptămânal cel puţin 11/ 2-2 ore, rămânând pentru limba 
maternă îndeajuns 8 ore, iar prin o asemenea procedură 

- am contrabalansat resp. egalat timpul plus, recerut la 
predarea limbei maghiare, despre ce am mai făcut 
amintire. 
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Reducerea se mai poate face în material şi la acestea 
discipline, fără a fj însă de lipsă şi reducerea orelor, 
ceeace ar servi la intensivitatea cunoştinţelor in măsură 
tot mai mare. 

Fiind în prag reformarea din nou a planului de în
văţământ, cred, se vor face şi în acestea obiecte reducerea 
cuvenită. 

Relativ la propunerea geografiei, istoriei şi consti
tuţiei relevez, că prima oară să se propună exclusiv, pe 
baza hartei, fără bovizare din manual, căci e mai uşor 
şi ducător la scop. 

Asemenea istoria şi constituţia pe baza predării 
libere: enarând, tot din motivul de mai 'nainte. 

Prin aceasta nu voesc să zic, că elevii să nu aibă 
studiu, ci aceea, ca ei să nu înveţe de rost nimic şi numai 
ajutându-se cu ele să fie capabili a reproduce - logic. 
Convjngerea mi-am câştigăt-o prin propria-mi experienţă. 

Impărţirea raţională şi sistematică, ca al doilea mijloc 
al promovării intensivităţii învăţământului, consistă În o 
arondare potrivită, adequată şi concentrică, a materiei de 
învăţământ cu strictă considerare la individualitatea şi 
capabilitatea elevilor. 

S'au cu alte cuvinte: tot ce se suscepe în planul 
de învăţământ, să fie luat conform gradului de pricepere 
al copiilor, punând acestea idei şi cunoştinţe în o ordine 
sau regulă, care nu Iasă nimic de dorit. 

Neţinându-se cont de atari cerinţe pedagogice-psi
hologice în şcoală, vrând nevrând îşi va fiice intrare me
hanismul şi'n ultima consecinţă surmenajul, atât de omo
râtor pentru sufletele fragede. 

Avem bărbaţii nostrU de şcoală competenţi şi o ex
punere mai amănunţită aci nu se cere. *) 

Mai departe este constatat, că toate acelea cormme, 
cari şi-au divizat şcolile, au fost capabile de o muncă 

~) Aci ar fi locul. ca sol se zică ceva şi despre couţrolarea Inv;lţiimân
tuluL ca factor promod.tor. dar eu unul. cult'z. a afirma. \;;1 p.lnă exarrwnele 
linale vor dura In forma de azi, nu mă tem de rezultat slab. 
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mult mai sigură şi intensivă decât celea nedivizate. 
Lucrul n'are trebuinţă de multă explicare. 

E esenţială deosebire intre cei cari conduc 6 clase 
şi cari conduc 2 sau 3 clase, deşi - admit şi eu -
materia la clase mai puţine ia dimenziuni ceva mai mari. 

Altă modalitate deci pentru a produce o muncă in
tensivă este divizarea tuturor şcoalelor paralele (câte cu 
6 clase),. lucru de sine înţeles: divizarea e cu putinţă 
numai acolo, unde se află cel puţin 2 sau mai multe 
şcoli În o comună. 

Dacă comuna c extinsă şi depărtarea uneia de alta 
e mare în acel caz să se divizeze numai celea mai po
trivite în privinţa depărtărli, dar aceste necondiţionat, 
la ce poate ajuta un ordin consistorial. 

Şcoale de acest calibru (divizate) avem o mulţime 
în diecE'ză şi prosperează văzând cu ochli, iar poziţia 
astor fel de şcoli e mai sigură de rezultat, chiar şi În 
veder~a legei apponiane, decât a celorlalte. 

Intru cât priveşte realizarea scopului formal al in
v;'tământului nostru în cadrele art. de lege XXVI[ din 
1907, părerea mea este, că acesta Încă se poate realiza 
şi inomis trebuie să se realizeze, deoarece formează qui
tcsanta modului de predare al cunostintelor, dar ştim şi 
aceea, că miezul instrucţiune, ca teorie aristoteliană şi 
cantiatl1, îl formează nu numai scopul formal, ci şi cel 
material, căci unul intrcgeşte pe celalalt: scopul formal 
ţintind la poleirea şi ascuţirea facultăţilor intelectuale -
formează puntea de trecere la realizarea scopului ma
terial, care cOl1sistă În procurarea şi acumularea cuno
ştinţelor, cari ambele scopuri În ultima analiză se con
topesc prezentându-ni-se ca rezultanta progresului şcolar. 

Aceasta numai ca o lămurire, ce se impune. 
Special vorbind despre realizarea scopului formal, 

dânsul, chiar în cadrul nouei legi şcolare, se poate rea
liza mai cu succes, pe lângă aplicarea modalităţilor sus 
atinse: reducerea materiei de învăţământ, arondarea ra
tională şi sistematică a materiei şi apoi divizarea şcoalelor. 

24 

~ ~ ţ 
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Pe lângă acestea trei căi de urmat şi Întru reali
zarea scopului formal trebuie să amintesc incăun pro
cedeu, carele îi pune coroana şi acela este, ca copii să 
nu memorizeze nimic din aceea ce nu pricep, adecătelea 
tot ce învaţă să şi înţeleagă cum se cade. va să zică 
memQrizare sau reproducerea logică pe toată linia! 

Incă odată amintesc: elevii pot să aibă manuale, 
dar acelea să servească numai ca un ajutor spre a putea 
reproduce în mod logic prelegerea învăţătorului. 

Pe scurt acestea sunt modalităţile prin cari se poate 
realiza mai cu succes scopul formal al Învăţământu)ui. 

ad. 4. 
Luând în considerare, că legea apponiană Întră în 

deplină vigoare numai cu începerea anului şcolar 1910/11, 
numai din experienţa de până aci nu se poate spune 
cu probabilitate, că învăţătorul va putea satisface planului 
pentru limba maghiară. . 

Una e sigur: dacă materia din planul ministerial 
nu se va mai reduce la pregătirea planului nostru nou, 
ce se aşleaptă -- şi deci dela 1910 i l1 se va pretinde 
exhauriarea întregei materii - acel dascăI, carele să sa
tisfacă ambelor planuri, încă nu s'a născut! 

Sunt de credinţa Însă. că în 10ată extenziunea nici 
ei nu-I vor pretinde, şi atunci mai scăpăm din impas. 

Unde vor vedea şi ei, că Învăţătorul şi-a pus truda 
in instruarea Iimbei maghiare, - ergo vor afla şi re
zultat - vor fi - sigur -~ mai indulgenţi. 

Atari semne sunt şi azi, dar nu e sigur, că vor fi 
aşa şi'n viitor. 

Răspuns hotărît vom putea da În aceasta privinţă 
numai dela 1910/11 Încolo. 

Realizarea scopului cultural, În fond, am atins-Q În 
punctele 1-3. 

Ceeace mai am de zis, se refereşte la atingerea 
scoPl1lui religios-moral indicat în punctul ultim: 4. 

Invăţământul religiunei e obiectul prin carele În mod 
direct se promovează ctlltura religioasă-morală a copiilor. 
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Oparte integrantă a acestui obiect, o formează şi 
rugăcinile. 

Prin modul, în care se predau azi rugăciunile, nu e 
cu putinţă, ca să se promoveze Îndeajuns ser.timellţul 
religios al copiilor, deoarece obiectul religiunii e bifurcat 
întrucât rugăciunlle nu le propLlI1e preotul, ca şi ceealaltă, 
materie din religiune, ci învăţătorul. 

Iar prin aceasta, ce se întâmplă? 
Aceea, că, În ordul orelor nefiind indus timp pentru 

rugăciuni, învăţătorul, ca să rămână corect În procedura 
sa, se pune şi ia ore la propunerea rugăciunilor dela 
studiul fizicei, istoriei naturale etc., ceeace nu poate fi 
o edific~re religioasă şi sublimă pentru cultura religioasă~ 
morală a pruncilor nostri. 

O nae cu 2 conducători, dintre cari unul dispune de 
teren, celalalt iac'aşa: nu poate face ispravă 'de dai 
Doamne. 

Astfel stăm şi cu rezultatul ce emanează din Învă
ţământul religiunii pe lângă cooperarea alor 2 "magistri" 
în loc de unul. ' 

Doresc să se ştie, că acestea păreri nu le emit 
doară din ură şi patimă, că rugăciunile sunt puse În 
sarcina Învăţătorului, ci caut la rezultatul cam palid ce 
se obsearvă întru promovarea scopului religios-moral, fără 
privire la aceea, că cine propune religiunea? 

Cine nu crede, caute şi se va convinge despre ade
vărul vorbelor mele, neuitând a cere În acelaş timp 
ore şi pentru învăţarea rugăciunilor, eventual a se deo
bliga, cu instruarea lor, preotul În orele de religiune, 
după cum prescrie planul de înv. şi ordul orelor, 

Acestea-mi sunt părerile, ce au de scop promovarea 
învăţământului nostru elementar, semnalarea căror păreri 
au cerut-o celea patru puncte sau Întrebări puse În fron
tispiciul răspunsului de faţă. 

Socodor, 24 iunie n. 1909. 
r oa II. "i~,. i.~ im nI, 

illvătător, , 

24* 
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Şcoala şi îndreptarea răului social. 

E aproape un an, de când discutăm în coloanele 
acestui organ chestia aceasta cu colegul P. Dâl'lea, E 
aproape un an şi totuşi suntem numai la inceputul des
legc1rii ei. Şi - aşa se vede --- că cu cât vom discnla-o 
mai mult, cu atât şi deslegarea ci apare mai anevoioa:să. 
Căci motive pro şi contra se pot aduce o sumedenie. 

Dl Dârlea, Ja deslegarea acestei chestii importante, se 
pune pe punctul de vedere al idealismului; pe aceea, ce 
ar trebui să facă omenimea, şi nu pe aceea, ce se poate 
face şi ajunge în împrejurările, în cari tl'c1ieşle şi lncreaz:' 
şcoala. 

E dt'ept, că idea binelui ar trebui să lie steaua COil

ducăloal'e a omenimii, spre a ajunge fel'icirea adevărată. 
Intocmirea organismului omenesc ins<l face imposibilă 
aceasta fericire pe pământ. Inclimll'ile spre I'an, fiilld în 
pl'epondcl'antă. vointe omului cllmpeneşle in direc~ia 
aceasla şi omul săvâr$e~le mai in grabă r:lul, ca hinele. 
De aici şi fericit'ea va fi numai relativa. 

E un şir de ani, de când lucJ'tl şi eu in ogorul 
şcoalei, răspândind după putinţă lumină în capul micutilor, 
incredintati mie spre creştere. Şi în acest şil' lung de 
ani, nu mi s'a dat ocaziune, de a-mă plânge contl'a ele
vilol' me1, de cât cel mult contra alor patru. Şi mulţă
mit cu ţinuta lor, ce se poate aştepta dela aşa fiinţe, am 
legat mari sperante de viitorul lor. Unul chiar dinlre ei 
ntl odată s'a străcnrat în adnoa.rile oamenilor, comhillând 
cu toată tăl'ia convingerii vHuI'ile omeneşti, şi in special 
beuturile şi fumatul. Aceasta a facllt-o el in etate de 
,11-14 ani. Iar începând cu anul al 15, o schimhare 
radicală s'a făcut în fiinţa acestui băiat de mare sperallţa. ~ 



EI, care a comhălut cu atâta căldură viţurile tŞi scaderile 
omeneşti, ~'a dedat cu fumatul şi nu odată a fost stăpânit 
de puterea :-;pirtuluj ucigătol' de oamelli. Mai mull: pentru 
nişte şlrengarii ale tinereţelor a f08t aproape un an şi 
oaspele temnjtelor, Tras la ră:-;pundere În toate cazurile, 
m'am convins, ('(l e În curat deplin ('Il idea binelui şi că 

săvârşil'ea faptelol' sale are să-I ducă la ruina morală şi 

materiala. Altul, dintre cei mai pl1ţin ascultători, de ase
menea fiind tras la răspundere pentl'll faptele săvârşite, 
nu odala mi~a zis: »în~eleg şi recunosc, că fac rau; ştiu 
chial', că din mine o să se aleaga cel mai prăpădit om din 
sal. N'am insă ce face, dacă nil mă pot însă -stăpânl!« 
Va să zică şi unul şi altul a fOtit in curaL cu idea binelui 
şi unul şi allul a ştiutm(iuml, pentru aceea numai in 
urma (urlii s'au abatut in parte dela calea răului. 

Dar să Iătiam la o pal'te pe tarani şi să vedem, cum 
stam cu clasa inteligenl<l, căl'eia nn-Î lipseşte la nici un 
caz puterea de judecată. Oare aceasta clasă, care ştie 
fa/ion/I, e condusă în lucrările ei de idea binelui? D'apoi 
nu tocmai !:ilăl'ile de azi dovedesc contl'arul? Nu clasa 
inteligentă e, cal'e a pus şi pune la calc lucruri contrare 
binelui comun? ~i pentruce? - Penlrncil. idea raului, 
care stăpâneşte fiinţa omenească, intunecă raţiunea, ori 
mai bine zis sW.pâneşte raţiunea, aducându-o in imposi
bilitate, de a da omului directiva, intru săvârşirea binelui. 

Inainte cu seclii de ani antecesorii nostrii, se vor fi 
mângăiat, ca şi colegul Dărlea, că va 80s1 odată timpul, 
când oamenii îşi vor da odată cu capul de piatră şi vor 
vedea şi înţelege calea adeVărata, care duce pe oameni la 
bine şi fericire. Şi iată-ne şi pe noi, cei de azi, că tot 
aşa gândim şi sperăm şi despl"e urmaşii nostrU. ~i gân
direa aceasta se va repeta până la infinit, fără caome
nimea se apuce vreodată pe calea binelui absolut. 

Am al'ăLat de altădată mai pe larg cum idei a binelui 
e stăpânitil de idea raului şi cum acea5ta, fiind in prepon
derenta in fiinţa omului, dă directivă omului intru să.vâr-
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ţilrea faptelor rele. Dovadă e însuşi curentul, ce stăpâ
neşte societatea de azi şi care a stăpânit şi pe cea din 
trecut. Iar dacă cutare individ, în urma creatillnii sale 
e:-;ceptionale, e condus în lucrările sale de idea binelui, 
apare ca o fiin~ă fenomenală. ~i pentl'Uce? - Pentrucă 
lumea nu e indatinată a vedea asI fel de fiinţe, suprana
turale; fiinţe, cari ne constrânse de nime, să sr'irârşasdi 
fapte bune. 

Toate organizările şi toate tntocmirile~ fie de orice 
natură, fară disciplină şi consll'âgel'€', ar înceta de a mai 
fi. :::;i pentruce aceasta disciplina la aceia, cari au capa
citatea de a f'a~iona şi sunt deplin Incural cu idea binelui, 
că doară în3aşi aceasta idee a pus la cale organizăriIe şi 
întocmirile din chestiune? Cu lipsa de neştiinţa de sigur, 
că nll se poate motiva. Deci cauza e însuşi egobmul 
înăscut in om şi care stăpâneşte fiinţa omului, pe unul În 
măsură mai mare, iar pe altul in măsură mai mica.. Şi 
apoi iIlteresele egoi;..;tice ale individului rar stau - dacă 

stau - în conglăsuil'e cu ale deaproapelui sau şi ca atare 
nici când, sau foarte rar vor merge împreună pe una şi 
aceiaşi cale. lncrucişindu-se deci interesele, unul va 
cauta, a sati::;face intereselor sale egoistice în detrimentul 
semenului său. De aici şi necesitatea consl! ângel'ii lui 
pe calea binelui, nu cu ajutorul ratiunii, ci cu punerea 
in pel specti vă a JlPt/f'Jlsii! ' 

Zice colegul Dădea, că socielalea eschide din sânul 
său pe oamenii cei tăi. Da, e adeYăl'at. De rât că eschi
derea aceasta n'o face pe motivul, ca ~ă constrânga pe 
aceştia, a apuca pe calea binelui, ci pentrucă prin pre
zenţalor îşi vad atacate, intel'e:sele 101'. 'Atât tol şi mai 
mult III]. XU fericirea lor şi a omenimii se pnle~te prin 
eschiderea acestora, ci pentru apararea intereselor lor de 
multeori egoistice. Căci alţi indiVIzi, acăror interese nu 
sunt atăcale, puţin [şi sparg capul cu răutatea acestora. 
Ba În rut Ite cazuri se bucură chiar de neajunsurile şi 
nacazurile, ce le îndura cutCl!'e societate din partea oa· 
menilor răi. 
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In fine Îndrăznesc chiar a sustinea, că e cu nepll
lin~a a indrepla omenimea pe calea binelui numai prin 
şcoala, niet mitCar In cazul, când omenimea s'ar compune 
rmrnai din oameni, eşiU din şcoala ideală, contemplată de 
colegul Darlea. Poate numai atunci, dind cunoştinţele 
fiziologice ar ajunge la acel grad de desvoltare, ca să 
pu~m şti şi cunoaşlf' gandurile oamenilor, dar şi în acest 
caz, nu pentrucă raţiunea l-ar irnpingp. pe om pe calea 
binelui, ci mai mult de frica pedepsei, ce are s'o îndure 
in urma faptelor sale. 

9·-"' 



'" In f~tta fllrcilor. , 
Trăim timpuri grele. Existenţa şi viata şcoalei noastre 

confesionale române e mai mult decât amenintat,l: pare 
a fi în cele din urmă. Senliota de moarte a acestei Jn

stitutiuni cultlll'ale a sunat deja de mult, şi toate semnele 
aratil, că epoca execulării şi-a şi luat începutul. Că nu se 
obsen'ă precis, ci dela distantă această epocă, e de a se 
atribui numai felului de executare, care poate fi foarte 
variat. Modul de executare e croit şi respecLi\'e anunţat 
dela sunarea sentintei, spunându-se, că are să fie a<;emenea 
boalei cronice, care adecă repune pe om, nu dintr'odata. 

Că ce vom face? mai tine-vom $coalele, or ba? etc. 
- acestea cu nimic nu însemnează mai mult, decât că 
am zice: oare cu care tăiş şi fn care moment sa i-se dee 
lovitura de moarte acestei instituţiuni? Nici aşa, nici aşa, 
noi nimic nu putem salva. Pe om insa îl nutreşte spe
ranţa, şi perim aceea ne leaga foarte mult orice fel de 
amânare a loviturii. Fiecare dint"e noi însă poate simp, 
că lipse:;;te cu desăvârşire orice motiv de a crede si spera, 
că vom putea scapa de această lovitură. 

Şi oare care poale fi cauza, de aceasta instiluţiune 
culturala, adecă şcoala confesionala română, este lovită 
cu piciorul? La tot cazul una din două: ori c,l ea nu mai 
core5punde intereselor gene)'uli ale societă/ii, uri că dacă 

da, atunci ele, interesele generale, sunt subjugate, puse in 
serviciul altor fel de interese. Dacă prima e cau;(a, atunci 
Ja tot cazul pe drept i-se dă acestei institutitlni cu picio
rul, ca şi cum i-s'ar zice: »şnbredă e temelia pe Cilre 
stai edificată şi şubr'cd e fntl'l'g edificiul tau şi lJumai pe
decă eşti în calea progresului«. Dacă ln~ă nu aceasta e 
cauza, atunci rănI e cu mult mai mare, căci societatea ca 
atare e boJnavă, şubreda şi materia morbida dintr'ânsa, 
din organismul său, acea materia e cauza, toxina, care 
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omoara. pe rând instituţiunile şi aşezarninlele bune, cari 
sunt ca tŞi tot alâlea organe, prin a caror funcţiune se 
~1l::5tine îlJsaşi viaţa societatii. 

Că şcoala confesionala. română. corespunde şi mai 
departe scopului şi meniţiunii sale, promovând interesele 
generale ale socieUHii, despr'e aceasta a dat şi da. destule 
probe. Astfel aceasta. şcoală, ca şi o inslllnţiune bine or
ganizată, ca şi ori care alta, a răspândit În popor lumina 
şi cultura, neIă:sându-:5e mai pe jos cu ni ~i un pic, decât 
celelalte surori ale ei. Învaţătol'ii acestei şcoli s'au pus pe 
lucl'll cu toată puterea voinţei lor; şi-au strâns rândurile, 
organizându-se în dlferile societati şi reuniuni, cari înlr'un 
timp nu prea Îudepartat aveau a se inchega Îni!"un singur 
întreg, fonnând un corp, care să. poală dispune de toale 
organele reCel'llte şi de toată forţa, pentru de a-şi putea 
face bine [·olul. Aceste socielăţi şi reuniuni au servit tn
vaţa.tol'imei noastre, nu numai ca mijloc de a-şi alimenta 
forţele pentru lucru, ci şi ca mijloc de a se afirma, adedi. 
locmai de a ara.ta lumii, că şcoala confesională !'omână 
merită să trăiască, ca şi una ce-şi face din desLul dalo
rinta şi care promite, ca. şi de aci înainte va ţinea pas cu 
lumea, spre a corespunde şi pe viitor cerinţelor, având la 
laboratoarele ei lot ma.iesll'i harnici Şl destoinici. 

Dar nici n'a fost ea aCUl.ata. cu dalde-asleaatunci 
când i-s'a croit sentinţa de moarte, aşa, că pledarea pentru 
a apă l'a in ace::;l punct nici că poaLe avea loc. Atunci 
toluş ce vină i-s'a imputat? Nici că Î-s'a putut imputa 
nici o vină, pentrucă nu o are. Şi pe faţa., nici că a 
fost osândiL: nici într'un loc în acea senLinţa. a ei nu se 
spune hotărât, că acea:stă şcoală n'al'e să mai cuşLe. Doar 
atât se poate vedea acolo pe faţa., că la rolul ce a avut 
i-s'a mai adaus şi altul. Alâla-i lot. Iar aceasta nu va 1n
sămna tocmai pel'il'ea şi moartea ei. La formă nu; de 

, fapt Însă, tocmai moartea ei s'a tintit şi aceea şi fnsăm

nează acel adaus. PenLruca într'adevar, ce se va alege oare 
de ol'i care organ, daca. 1 vei sili să indeplineasca o altă 

funcţiune decât ceea pentru cal'e e lăsat? Ce se va alege 
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de dinti şi măsele d. e., dacă vor roade şi macina pietri în 
loc de pâne? de ochi, daca ii vom folosi la pipăit bună
oară? de nas, dacă-l vom fo10'51 la rilmat? de mâni, dacă 
le vom foi 0:-51 la umblat etc.? De sigur, ca fiecare se va 
toel şi strica in timpul cel mai scurt. 

Va să ziCă, iată, că de fapt, lolUf;\ sentinta de moarte 
i-a sunat ace:3tei iostituţiuni culturale. De fapt deci, lotuşi 
are vre-o vi oă. Şi oare care poate fi aceea? X u poate fi 
alta, decât tocmai împrejurarea, ca. corespunde meniţiunii 
sale - ol'ganul funcţionează bine şi tocmai pentru aceea 
are să fie distrus de parţile morbide, de toxina bacteriei, 
adecă de boala de care sufere întregul organism al socie
tăţii. A vea-va oare acest OI ganism atâta putere de viaţă, 
încât in lupta dintre sine şi boala de care e atacal, sa 
iasă biruitor, şi astfel organul sa. scape nedislrus?! Cum 
zic, motivele de a crede acest lucru şi de a-l spera, lip
sesc cu desăvârşire. Aşteptam deci criza, sfâr.şindu-se cu 
catastrofa. 

Dar e ceva mai mult decât alât! Aşa se spune -
şi cu drept - că înVăţătorul e sufletul şcoalei. Corpul 
tnsa. e organul sufletului. Acum e drept, că corpul fără 
de suflet -nu e nimic. Tot alât de drept e tnsă şi aceea, 
că nici sufletul, fară de corp, in aceasta lume, nu e de. 
nici o valoare. Va să zică e evident, ca. moartea acestei 
şcolit e totodatA şi moartea noaslră, a dascălilor confe~ionali. 

în câmpul perzării deci, în faţa furcilor pregc1tite 
nouă, putea-vom noi oare şi mai departe sa ne achitAm 
de datorinţa noastra. de dascal? Putea-vom noi duce până 
în sfârşit această sarci nă, care nu înceată incă de a apăsa 
umerii nostri, până deodată cu executarea noastră? Pute
rile noastre şi intreagă mişcarea, nu vor îngheţa cu de
săvârşire de spaimă şi groază?! 

... Şi totuş, ţipetele şi tângui riie nimic nu vor putea 
ajută, intru nimic nu vor putea schimba sentinţa de moarte 
a noastră, pe de o parte; iar pe de alta. parte demnitatea 
de om şi de barbat aduce cu sine, ca şi moartea s'o in
frunta.m cu piept bărbătesc. 



În situaţia actuală deci - În fata fllrcilor - care e 
lolllŞ dalorinţa noastră? De sigl1r aceasta constii întru a 
inlocui gâlldul mortii. ce tie slapâneşte, cu preocuparea 
de a anâ modalitatea, cum, printr'o indeplinire cât mai 
conştienţioasil şi de act incolo a datoriei noastre, să ne 
(if1t'1năm, să dovedim lumii, că am merita să trăim şi că 
deci pe nedrept ni-s'au croit furci le. S'o facem aceasta 
nu numai pentru noi şi pentru lume, dar mai vârtos 
pentru motivul, Cil aCl'la, care a creat şi întocmit Illmea, 
a lăsat totodată in lume şi o lege, o sistemă, în baza 
careia toate via1.ă şi să mişcii, sau cu alle cuvinte, ·in 
baza careia se gllvernează lumea şi inca in cea mai de
plina armoIlie; şi abaterea dela aceasta lege, cu alle cu
vinte nedreptatea, se ră:-;bună Într'un mod cu atât mai 
amar, cu cât acea nedreptate e mai mare, Va să zică 
avem datorinţă, simtul de dreptate şi adevăr ne chiamă, 
ea di. ne trlldim, C<lutând modalitatea, cum şi in despe
raţia noastt'ă să ne pUl'tăm sarcina cu demnitate pâna in 
srâr~it: pentruca astfel fiind cu atât mai mare nedreptatea 
ce ni-se face, aceu!:'>La sa tragă după sine într'un mod cu 
atât mai crud pedeapsa. ca rasplată - cu alte CUVInte 
pelltru-ca adevarul ~i dreptatea si-şi poata raSbllna ca 
alât mai aspru a:supra celol' ce-l calcă în picioare, 

.Mul~i, ezallaţi ~i zăbuniţi de ~roaza mortii, nici nu 
mai ştiu ce fac, Aceştia, pe titllli de a-şi salva cel puţin 
coaja de pâGe, din adins se aruncă tocmai în lanţurile 
cursei ce ni-s"a intlOs. Aceştia nita însa cu totului un 
Jucru; anume, ca şcoala confesionala româna î~i are rostul 
şi înţelesul numlJi [Jâtlă când e de un atare careeler. A 
incetat să mai fie de caraclerul sau dela inceput - ea 
atunci nu mai poate avea nici un înţeles. Natural deci, 
că şi existenta ei sa poaia fi asigurată numai până la acest 
punct, 

. Că in ce chip vor aj unge acei desperaţi a-şi perde, 
mai înainte decât toţi, coaja de pâtle. Prin o atare ţinută, 
tocmai că accelerăm lucrurile, pentruca aşa mai curând 
sa aj\lngem la punctul, când şcoala noastră să nu mai 



aibă înţeles, - prin ce, iată că tocmai am periclitat coaja 
de pâne. Din contră, cu cât e pericolul mai mare, cu 
atât mai mult să ne strângem rândurile, necercllnd nici 
unul a se depărta, căci tocmai aceea-i peri rea lui. Căci e 
un adevar, ce trecutul şi prezentul atât de mult il vitde
şte şi clarifică, ca adecă dacă toţi împreună nu pot SCăP~l, 
unul singur şi aşa nu va scăpa. Ori cum s'ar suci acel 
unul, ori cum ar vâşca-o, btuş rezultatul e, ca cu cât 
se frământă mai mult, cu atât se departa mai tare de ai 
săi şi cu atât mai mult se apropie de perire. 

Acest adevăr sa ne servească deci tutmora ca punct 
de orientare - sa ne fie de cinozură. 

P. F. D. 



Cum prelegea Socrate. 
Scopnl prelegerilor este ca din ele să-şi inmulţască 

cunoştinţele acei cărora li-se prelege. Pentru ca o pre
legere sa-şi ajungă scopul, că adeca acei căror li-se pre
lege se aperceapa ideile prelese, să şi le lnsuşiască in aşa 
mod, ca ele să lase in sunetul lor urme şi imbold spre 
munca spontană, pl'elegălol'ul 1rebuie să tina cont de 
forma invil.ţământului: Forma invătamântului se numeşte 
chipul şi felul in care comunicăm elevului cuno~lintele, 
pentruca dânsul să le poată apercepe şi a8imila cu con
tinull11 spiritului sau. - Forma e de 2 feluri: 

1. .Uonologică, când invătalorul enarează conlinn, iar 
elevii îl ascultă, ea are 2 sub specii: a) acroamatică, când 
învăţătorul propu ne fară intrerupere şi b) deicUcă, când 
inv. cele enerale le şi arata prin obiecte concrete, iar 
elevii le inLt:esc. Forma acroamatică are loc la istorie, 
religiune, c,Jnslituţie elc., iar cea deiclică la istoria naturală 
cetire, scriere elco 

A lI·a forma a invătamântului e~le cea Dialogică, 
când învaţatonll conduce pe elev prin întrebări la allarea 
cunoştinţelor noi; sub speciile ei sunt: a) erotematicil, 
când învăţatorul întreabă, iar elevii ră:5pund şi b) C01t

verzafiH'i, numită şi Socratică, dela maestrul sau Socrat, 
care a inlrebuinţal-o cu deosebita dibăcie, despre ce voi 
arâia un exemplu, dar mai nainte sa ne r,efnprospatam 
puţin in memorie biografia lui. - SocTat s'a născul la 
470 nainle de Crislos în Athena. La inceput a Î[)vaţal 
sculptura, măestria tatălui său, mai Uirziu insa. a parasit 
aceasta meserie. Impartăşindu-se de o creştere buna şi 
oCl1pându-se mult cu filozofia, î:;;i aleas& ca devira vieţii 
sale: »Cum trebuie sa trăiască. omul, daca. din punct de 
vedere moral voieşte să trăiască bine şi fericite. Pentru 
aj ungerea acestui scop, inslrua pe toţi, dar totuşi şi-a că:;;
tigal multi contrari. ldeia principala. a invăţăturilor sale 

'. " " : ~~ ! '. ,1, 

f',' 
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a fost, că ordinea ce există în natură dovede~te, ca. trebuie 
sa fie o fiinţa. puternică, înţeleaptă, care a creat aceasta 
lume. 

InvatAturilor lui· i-au urmat mai mulţi Învătăcei, cari 
au şi elernizat înv<1ţăturiie sale. Socrate însuşi nimic n'a 
scris, ci invAţaturile sale la preda cu graiul viu, pe pieţele 

Athenei. - Pe câ-l îl iubiau elevii, pe atât îl invidiau 
duşmani, cari neputându-şi razbuna contra lui altcum, con
tinu 11 batjocoreau. 

Figura lui se zice, că era foarte acomodală spre bat
jocură. Capul era ple:;;uv, lat, nasul. pls / şi întreaga. inf<l
ţişarea externa era diformă, mersul greoi; când mergea, de 
multeori stătea în loc şi cugeta; in a:itfel de momen le pe 
nime nn observa. Ca soldat se zice, că odata. oprindu-se 
Într'r:n loc, o zi intreagă nu s'a mişcat de acolo; soldaţii 
stateau tn jmul lui privind curio~i, dar el nu i-a observat. 

Batjocurile indreptate contra lui er~u numai rezultatul 
invidiei, mai târziu toţi s'au convins despre înţelepciunea 

lui, ba chiar şi pe altarul ml1 nlh;li rei din Deltj era scris 
principiul lui Socrate: .Cunoaşte-le pe tine însuţi «. Duş
mani ş'a câştigat Socrate, fiindcă în prelegerile sale sbi
ciUia pe contimporani pentru credinţele deşarte, despre 
zei. Pentruce mai târziu fiind acuzat, ca contrar zeilor, 
fu silit a bea păharul cu venin. ' 

In prelegeri folosiă metodul analitic cu multă dibacie, 
combatând pe to~i; ei singur presupunea despre sine, că 
nu ştie nimic şi voieşte a invaţa dela ascullatori. 

Ca exemplu despre prelegerile sale, ne serveşte, dintre 
cele multe ceia avută cu Arislodemos, care nu credea în 
zei, cătră care - întălnindu-\ odată - grăieşte astfel: 

Spune-mi Aristodemos, ' există astfel de om, pe care 
tu tl admiri pentru bravura sa? 

Da, există. 

- Ia numeşte-mi, rogu-te, un atare. 
- D'apoi pe Homer ti admir pentru poeziile epice, 

pe Sophokles pentru tragedii, iar pe Polyklelos pentru 
sculptura tn piatră. 
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- Oare pe cine admiri tu mai mult, pe aceia, cari 
Pl'oduc chipuri fară minte şi simtiri, sau pe aceia, cari 
produc fiinţe raţionale şi acli\'e? 

- Nalural, pe fllptuitorii animalelor vii, dacă acestea 
nu din întâmplare, ci minte raţionalll le produce. 

- Sunt unele lucruri a căror scop productiv nu se 
poate cunoa~leJ dar sunt ~i de acelea, a căror folos e pu
blic, pe cari le conzideri produse din întâmplare şi pe 

"cari ca producte raţionale? 
- Fără îndoială acele, cari au scop folosi lor, sunt 

producte raţionale. 
- Nu crezi dar, că acel, care a creat pe cel din tăiu 

om, i-a creat, spre scop folositor, diferitele simtiri? Ochii, 
pentruca lucrurile vizibile să le vada.; urechile, penlrucă 
cele auzibile să le audă. Ş'apoi mirosurile - oal'e ce 
folos ar avea, dacă n'am avea nas? ::ltiream ce e dulce 
şi ce e acru, cuooaşleam plăcerea gusturilor, dacă limba 
n'ar decide asupra lor ? Mai departe nu crezi, că prove
dinta ne-a îngrijit ochii, acest slab organ pleoapele, cari; 
ca nişte uşi, să deschid, când trebuie sa. vedem, iar câod 
domnim, se inchid. Cu genele, c& şi cu o sita. i-a apărat 
contra vânturilor, de asupra lor a aşezat sprincenele, ca 
sudol"ile, ce curg de pe frunle, să nu-i vateme. Urechea 
conlinll ab~oarbe tonuri şi nici odată nu să umple? Dinţi 
din nainte la toale animalele ~ervesc spre sfaşiel'e, pe când 
mâselele spre meslecare? In fine gura, cu cal'e toate ani" 
malele îşi iau nulremântul necesar, a aşezal-o În vecina
lalea ochilor şi a nasului, din contră toale Înteslinele 
faţa. de cari omul are aversiune le-a aşezat departe de 
orice simţ. - La toată aceasta bună îngrijire poţi dubiUl, 
că e numai din intâmplare sau e product raţional. 

- O nu, daca aşa privim omul in adeva.r, se vede 
a fi creaţiunea unui mlleslru înţelept şi iubitor. 

- Pe tine te ţii fiinţa inţeleaptă, aşa e? Dar· afară 
de tine crezi, că alt undeva numai exista minte?i 

- Ştii tu, că din pra.vuşul inmenz ce pă.rticică ne
insemnafă să ană tn tine şi din umezala mării cât de 
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punn; tocmai aşa şi din celelalte, din multimea colosala. 
a lucrurilor cât de putin e îmlscut în tine? 

- E de cl'ezut dar, ca. altundeva mai multă minte 
nu există şi din întâmplare tu ai răpit toata. mintea pentru 
tine, iar ordinea nenumaratelor corpuri cereşti susţine 

un ce fara. minte? 
- .b:u in adevar aşa cred, pentrucă nu le văd con

ducătorul, până când aici, jos, la toale le vad maestrul. 
-' D'apoi ca nici sufletul nu ţi-I vezi macar e slă

pânul şi conducătorul trupului tau, După acestea şi 
aceia o poţi zice, că nici tu însuţi nu faci nimic în mod 
raţional, ci numai din tntâmplare. 

- Linişte:şte-te Sacrate dragă; nu neg eu existenta 
zeilor, dar ii privesc, cu mult mai superiori de cât să fie 
avizaţi la cinste din partea mea. 

- Pe cât sunt de superiori, totuşi te tin demn a-ţi 
purta grija, cu atât mai vârto:'! ar trebul să-Î cinsteşti. 

- Crede-mă, dacă a-ş putea crede, că zeii să inte
resea7.ă de noi, cinstea faţa de ei n'ar Întârzia. 

- Dar tu aşa crezi, că nu sa interesează de noi? 
Dintre toate animalele omului i-au dat statura cea dreapta. 
a corpnlui, ca sa. poată privi nainte, sa. pOdta. privl la 
ceriu şi ca mai uşor sa. se poată apara contra tuturor 
înpedimentelor: picioare a daruit tuturor animalelor, dar 
mânÎ numai omlll are, cu care face toate, prin ce sa deo
sebeşte de celealalte animale; limba. de asemenea avem 
cu toţii dar numai limba omului e fn stare, ca. mişcându-se, 
să producă tonuri, cu ajutorul cărora exprimă ceiace voieşte 
a impărtilşl altora. 

Zeii nu s'au tngl'ijit numai de trupul nostru, ci ce e 
mai principal, ne-a dăruit suflet prin cal'e avem idee despre 

. existenţa zeilor, cari sunt alcătuitorii acestei lumi fl'Umoasa 
şi regulate. Cari animale cinstesc pe zei afară de om? 
Care sullet ştie a lua inceputul foamei şi a setei, a frigului 
şi a· căldurii? Care şti,e vindeca morb, augmenla puterea 
corporală, a desvolla ştiinţa sau a-şi inprimă.în memorie 
ceiace vede, aude sau invată. 
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- Nu vezi, cil omul aşa tr1\ieşte intl'e celelalte ani
male - ca un zeu - atât difere de ele corporal şi spi
ritual? Penlrucil dacil al' şi avea atare animal, cu trup de 
bou, mintea. omului - voinţa lui şi aşa nu ş'ar pute-o 
îndeplini. Şi dacă ar avea careva mAni, fară raţiunea 
omeneasca, ce ar căştiga cu ele? Apoi tu, căruia ţi-a dat 
ambele facultăti, totu~i susţii, ca zeii nu se interesează de 
noi. Ce sa facil, ca sa te poala convinge despre ocrotirea lor? 

- Trimită-mi şi mie, precum zici despre tine, sfă
tuitori, cari să-mi aduca la cunoi:?tinţă ce am de racut şi 
de ce să mă las? 

D'apoi, dacă ei răspund la înll'ebarile Atenienilor Pl'in 
povestiri, nu crezi, că şi ţie iţi sună? 

Şi nu-ţi sună şi ţie, când grecilor şi omenirei intregi· 
prin semne extraordinare le prezintă viitorul? Poale 
numai de tine nu '5.1. intel'esază şi numai pe tine te eschid 
de sub oCl'Otirea lor? S'au aceia susţii, că zeii ar li plantat 
in noi credinţa. numai că dela ei depinde soartea bunil 
ori rea şi ce crezi, dacă ar fi aşa sub decursul timpului 
toţi oamenii s'ar fi înşelat în aceasta fară să fi observat? 
Nn vezi, ca instltutiunile cele mai stabile ale omenirei, 
statele şi asociaţi unile de popoarii, ţin mai credincios la 
zei şi cel mai inteligent ev e totodată şi cel mai temător 
de zei? 

- Cugetă dragă Aristodemos, că şi suflelul lAu dupil 
placul lui îşi conduce locuinta, adecă trupul tau, toL ase
menea cred, că mintea aşezată în univer3 toate le rându 
eşte conform chipzuinţei sale. Nu-ţi pară că ocl1iul tilu 
poate vedea 2 siudii, iar zeii nu sunt in stare a privl 
toaie cu o privire, că sufletul tău sil poate cugeta odata 
despre ce să înlâmplă în jurul nostru in Egipt şi în Sicilia 
(cele mai depărtate ţări cunoscute de greci), iar mintea 
zeilor nu e tn stare se cugete d~spre toate odată, 

Daca însă aşa, ca la oameni, bunavointă cu bunavinţă, 
cinste cu smerenie, înţelepciunea cu cererea de sfaturi, ai 
urmat-o şi la zei, ca prin acea:-:;ta oare nu ţi-ar da sfaturi 
asupra lucrurilor tăinuite oamenilor, vei experia, că zei· 

25 

-
'. 



368 

tatea e o putere supremă, că într'un minut toate vede, 
aude in tot locul, e prezentă şi tuturor le poartă de grije. 

Aşa, zicea el şi aşa efect a avut asupra p,'etinului 
silu, că nu numai naintea oamenilor, ci şi În singuritale 
se reh .. ea dela lucruri contrare zeilor, urAle şi fară drep
tate, pentrucă s'a convins, că omul nici o lucrare de a 
sa nu o poate ascunde din nainlea zeilor. 

Dacă vom căuta, că dintre formele tnvăţamântului, 
care este mai recomandabilă pentru invaţator, vom afla, 
că fiecare formă, aplicată la locul selu, va produce efectul 
dorit. Fară indoială însă, ca forma dialogică e mult mai 
superioară formei monologi ce, nu pentrucă doară elevii ar 
înţelege mai bine prelegerea, ci pentrucă prin intrebari ti 
conducem, ca ei Însuşi să afle adeVărul, adeCă le dăm 
teren de cugetare, îl învăţam a cugeta independent, prin 
ce desvoltăm mai intenziv inteliginţa şi lucrarea spontană 
a elevilor. Nu sunt primul, care arat superioritatea acestor 
forme, ba chiar aici, în sinul nostru, am auzit de nenu
marale ori vorbindu-se despre însemnătatea ei şi chiar 
pentruca am auzit vorbindu-se despre ea am cugetat, că 
arălând prin exemplu la ce rezullat a ajlln~ cel care ştia 

întrebuin~a aceasta forma, să ni-I luam de exemplu, nizu
indu-ne a ne apropia macar de dlbacia cu care Socrale 
întrebuin!~l această forma a imălămâl!lului în prelegerile sale. 
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Istoria şcoalei române din Măderat. 
Schiţă monografică. 

(Con tin llare,) 

încăt priveşte malerialul propus la diferite clase precum 
şi timpul cum s'au propus acel material vom lăsa să ur
meze schiţarea lui, luând de mihmnl aceşti 26 de ani din 
urmă şi cu puţina osebire l ) vom nota progresul dela toale 
clasele: 

Materialul de învăhlmânt a fost propus după »ol'dul 
oarelor« staverit de Veneralul Cons. diecezan din Arad 
îocă in a. 18n) şi In acelaş mod s'a impărţit timpul până 
la a. 1888, propunându-:-;e : 

1. Religia. . . . . . . . . . . . . la săpL 4 ore. 
2. Exerciţii intuitive . . . . . .» li 2 » 
3. Limba româna, Cetirea şi Gramatica.» » 5 » 

(4. li maghiară.... » li 3 » 
5. Matematica . . . . . . . . .. » » 6 li 

6. Geografia şi Istoria patriei. . . . .» » 2 » 

7. [stol'ia naturala, Fi zica şil~co nom ia . » ~ 11/ 2 » 
8. Cântal'ea (bisericească şi nationala) » » 1 1

/ 2 » 

la olallll» »2;) + 1 ol'ă de gimnastică dela martie-iunie. 
Materialul de învăţământ - afară de anii şcolastici 

1884/6 şi 1885/6 - a fo::->t eshauriat după cum a prescris 
planul de învăţământ edat de forurile diecezane. 

in anul şcolar 18H4/;} au fost inmatriculaţi 116 
pruncF) cari au fost împărţiţi in 4 clase şi anume: el. 
1 50 elevi, cl. Il 28 elevi, ci. III 22 elevi, el. IV 16 elevi, 
cari au rămas până la finea anului şcolar ce s'au luchiat 
ta 11/23 iunie fii nd prezenţi 52 elevi 3) 

') Str!mutându-se lnv!l\:Uoarele dela ~coala dE' fete adeseori, datele sla
tislice ori s'au negligat ori s'au perdut, căci nu se afl! urlUa pentru toţi anii. 

~) Tot ce s'a spus mai tnainte. 
3) Numărul de 02 el€'\'i pre~pnţi apare curios fală de cel lnmatriculat, 

dar aşa e, il. datina mai inainte, că ori să lîe la examen de lot puţini elevi, 
ori nici un u!' 

25* 
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Notele finale au fost următoarele: 
Clasa 1, 2 elevi cu !(wd., 12 cu bun, 21 cu Sl~t: şi 15 Jlesuj. 

:t II, 4 » :. :. 9» , 1 O» }) :. 5 :. 
» III, 3 » » » 6»» 8» :. » 5 » 
» IV, 2 » » » 7»» 2» » » 5 » 

In toate clasele (I-IV) 11 elevi cu laud., 34 cu bun 41 
cu Sl~t: şi 30 Jte:';l~r 

în decursul anului şcolar au fost 312 (156 zile) pre
legeri A cotidiane, iar repetiţiune cu adulţi nu s'a ţinut. 

In allul şcolal" 18r'''~:)/(j au fo:'\l înmatriculaţl la şcoala 
de baieţi 120 şcolari, cari au fost împărţiţi in 5 clase şi 
anume: el. 170 elevi, el. II 23, el. Jl[ 14, el. IV 10, el. 
V 3, cari au ramas până la finea anului şcolar, ce s'a 
Încheiat la 9/21 iunie, fiind prezenţi la examen 57 elevi. 

După capacitate au fost cla:-;ificaţi în următorul mod: 
Clatia 1, 7 elevi cu Ifwd .. 20 cu bun, 18 cu SIt/. şi 15 nes/(/~ 

» III 2 » » » 1 O» » 8:t » » H » 
» III, 3 » , » ():.» 3» » » 2 » 

li- IV, 2 » » » H»» 2» » »- » 

» V, 1 » » » 2:.» ~-. » :. - » 

în toate clasele 15 elevi cu la mla bil, 44 cu blln, 41 SI~/. 
şi 20 Uf'sul. 

Prelegeri cotidiane s'au tinut llHi de zile (sau 3H2 
pl'elegeri), iar absentii au fost 7712. Dinlre elevi unul 
singur a fost care n'a abseutal de loc nici o zi, iar şaple 
cari au absentat mai puţin de o săptămână, ceialalţi an 
absentat toţi, având altul ~i 160 de absentii; deci cerce
tarea. prelegerilor a fost de mijloc. 

in acest an s'a început a se ţinea şcoala de repetifie, 
înscriindu-se 12 elevi. De tot au fost 30 prelegeri de re
petiţie. 

Tot in acest an s'a început ~coala privată cu limba 
de propunere maghiară la care au fost 2 elevi. 

În anul fColat 188lÎj7 au fost înmatriculati 122 elevi, 
imparţiţi in 5 clase precum urmează: cl. 1 H7 elevi, el. 
Il 28 elevi, el. III 15 elevi, cI. IV 7 elevi, şi el. V 5 elevi, 
dintre cari În ~ecursul anului au răposat 2, iar 8 au tl'ecnt 
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În decur~ul anului la şcwl!a jlrÎl'af((, au mai rămas deci 
112 elevi, dintre cari tn ziua de 11/:2.'3 iunie alt fricuf 
f.I'(lJl/enul de incheiere 60 elevi. 

Elevii, dupa. capacitale, au obţinut următorii calculi 
annah: 
'Clasa 1, () elevi cu llt/ld., 16 cu bun, 25 cu 84. ~i 14 Ilesuj: 

.'ii Il, 4 ~ »- 'ii 5)) ~ 10)} 'ii » 7 » 
,. III, 1 » 'ii » 3 'ii » 9» 'ii » - » 
'ii IV, 2 :t » » 3»» 2}) » 'ii - 'ii 

» V, 2 'ii »- )} 3 »- »- - 'ii ,. »- - »-

in toate clasele 15 elevi cu lfl/(dahil, 30 cu bun, ~6 cu 
8l1jicif!td şi 21 cu ~mmticient. 

. în decursul anlll~i s'au ţinut 320 pl'elegel'i cotidiane. 
AbsenPi În decursul anului an fosl 7316 la cari au 

conlribuit toţii obliga(li nefiind nici unul, care să nu ab
senleze. Cercetarea prelegerilor a fost mijlocie. Cea dela 
repetHie a fosl slaba, ţinându-se abia 20 prelegeri. 

In anul şcolar 1887/8 au fost înmall'iculati 120 elevi, 
împărţiţi in 6 clase şi anume: cI. [ 5() elevi, cI. II 25, 
cl. III 16, el. IV 15, cI. V 5, şi in el. VI 3 elevi, dintre 
aceştia H au răposal, iar 18 au rămas dela şcoală din 
cauza vilrsatului ~i a difteriei. 

Laţindu-se epidemă vărsatului prelegerile s'au sistat 
la 1 iunie, dar cu toată sistarea, s'au ţinut in decursul 
anulni 320 prelegeri (1 tJO zile) şi, tocmai era [ăcuta cla
siiicarea finala a elevilor, care a fost următoarea: 
Casa 1, fi elevi cu laud., 6 cu (J1m, 19 cu suf. şi 9 nesllf. 

» II, 8 ,. » 'ii 1 O» »- 2» 'ii :t 1 » 
» III, 4 » » » 5»» ti» ,. 'ii - )} 

)} IV, 5 » » » 7,.» 2» » »- » 
)} V, '2 » » ,. 2»» 1 'ii » ,. - » 
'ii VI, 3 » 'ii » -)} » - »- » »- ,. 

în toate cla::sele 28 elevi cu laud., 30 cu bun, 30 cu 13/~/. 
şi 10 nesuf. 

In anul 1888 s'a cores "planul de ÎIt1'lf{fl/J/âni H inlro
dLlcându-se malerial de limba maghiară mai mult ca in 
cel vechi şi după ordul ol'elol' prevăzut in acesta s'au 

.!.; 

:. ; 
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predat şi materialnl până in 1 B04, când a!Joi s'a introdus. 
:il Planul de invătământ« votat şi aprobat de »Congresul 
national« din Sibiin la 8/21 octomv. 1903, care e obli
galor pentru întreaga provintă mitropolitană. Materialul s'a 
pl'OpUS astfel: 

Religia . . . i:J1) ore la săplamâml. 
Exercitii intuitive ') » » » ... 
L. rom. (Cetire şi Gramat.) 5 » » » 

Limba maghiară 3 1
/ . 2 » li- l> 

~Iatemstica . 5 » » » 

Geografia. . . 1 » » » 

Istoria şi Constitutia . 1 1 ( » 12 » ~ 

Istoria naturală 1 » » » 

Fizica . . 1 » li- » 

Economia 1 » » li-

Cântarea 1 » » » 
---~--

Total 25 ore la saptămâna.. 

în anul şcolar 1888/9 s'au ţinut 32H prelegeri (163 
zile) cotidiane şi 48 de repetiţie. Examenul final s'a finut 
la 5Jli iunie. 

Cu finea anului an ra.mas 97 elevi împărţit în 5 el. 
Şl anume: 

Clasa 1, 7 elevi cu laud., 21 cu Imn, 7 cu 81~l. şi 13 Ilf's/Ij. 
:t II, 5 » » » 6 » :il 6 » » » 2 » 
li> m,4 » » li> 7 » » 3 » :il » 2 » 

» IV,5 li- » 1> 4 » » 2 1> » » 1 :il 

:il V, 1 » » » 2 » » - , » » - » 
------ ~~-- ----~--~--- -----

Suma 21 elevi cu laud., 40 cu bltn, 18 cu suf. şi 18 nesl~f. 
Elevi de repetjţfe au fost H6 (ci. VI 9, cI. V 10, el. IV 
5, ci. III 8 şi cI. II 4). 

În anul s('(dastic lă8!)/!IO au fost inregislrati 117 elevi , , 

împărţiţi in 6 clase, dar ivindu-se de nou 1nol'bul'ile viir-
satul şi dl/teria, iar mai târziu şi il~tluen!a, prelegerile s'au 

1) In lunile de primăvară in fiecare săptămână au mai fost cate lor! 
gimnastică, 1 calltare şi desemn încll 1 oră. 
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si~tat pe 2 rândUl'i; s'au ţinut numai 129 prelegeri coti
diane, iar exame.n final n'au fosl. La şcoala de repetiţie 
s'an tinut 35 prelegeri. 

in anul ,~c()laJ' nWOrll au fosl înregistraţi 112 elevi, 
cari toţi au n1.mas până la finea anuhli şi au obţinut ur
mătoarele note: 

7 cu bille, 19 cu 811/., 17 cu 1/1""1/., = 52 
7" " 6" " 14" " = 2fl 
7" 7"" 6 ,,=20 
3" 11- 2,," " ,,,. = 8 
8" " ,) ;;;;= 3 

Clasa 1. 8 elevi cu /"11/'/" hjw', 

" li, 2 " " " " 
" HI, - " " n " 

" IV, 1\" " 
\' -" \'1: 1" " ~= 1. 

n"'~ .... ~~ ~'"" 
do toţi 14 " "27",, 34 "37,, = 112 

Zile de prelegere au fost 1 n4 (328 prelegeri) la coti
diană, iar la repetiţie 42 prrlegeri cercetate de 47 elevi. 
Absenţii au fost L1.875, dintre cari numai 1301 au rost 
scuza te. Examenul s'a pnut la B iunie. Prezenţi au fost 
76 elevi. 

in al/ul şeolfU' D·m 1 /2 au fost inregistraţi 108 de copii 
tmpărţiH în ti clase şi anume: el. l 47 elevi, el. Il 28 
elevi, el. III 20 elevi, el. IV 7 elevi, cI. V 5 elevi. cI. VI 
1 rlev, iar la repetiţie 20 elevi, împăr~iţi în 4 clase (I-LV), 
cari la finea anulu~ au ob~lnul urmatorii calcult: 
Din rel~)!:ie 38 f. hille, :'\1 bine, 31 suf., 8 nesuf.l ~ 10 r. bine tI bine, 7 sul'. 
L. ruman;1. ::l1" " R4 " 40 " 13" .~ J" " 12 ., 4 
L. ffiHjl:hiară 2" " 10 " 21 " 10" :g 3",,, 1 " 9 " 
}~r.itn1l'l~ca l~" ,,43 41" 9 1 8 il" " 10 " 7 " 
heogra ha 3" " 7" ~)" 1-:\'" «1 -" " -" " 
Istoria 1"" 3" 4" H" Cd 2 " " 6 ,,11 " 
IsI. naturală 1" " 2" t)" 2 " f 8 ---
Fizicii' 3 2 :Il-Ec()n~mia 6:, : 8:. 1'5" 3 n :şcoala de repel1ţle. 
D('semn ,,2.. 11 " \ 
Cânta re 7 ~ " 27 " 20" 
Gimnaslidl. 10" .. 38" 12 

Prelegeri s'au ţinut 338 (lH!l zile) colldiane şi 44 de re
petiţie. Absenţii au fost 10.183. Prezenţi la examenul 
ţi nut la 2 iunie an fost 84 elevi, (din cari au raposat 5). 
In acest an s'a pus bază "Bibliotecii poporale". 

in'" anul 1 H92/3 au rost inl'efJistra(l: 129 bateţi impi1r
ţîţi in 6 clase, anume: el. 1 50, cI. II B~, el. III 21, cl. 

t 
I 
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IV 16, ci. V 3, el. VI 2, = 124 elevi. Sislându-se pre
legerile din cauza morbului epidemie, examen nu s'a tinut 
Prelegeri au fost 310 cotidiane şi 45 de repetHie. Absenţii 
au fost 11333. 

in amd şcolal' li.!,lJ.'] 4 au fost Înregistrati 185 şcolari 
impărOţi 1n 6 clase Pl'ecurn urmev.ză: el. 1 55 elevi, el. 
Il 36 elevi, el. III 20 elevi, cI. IV 20 elevi, ci. V 2 elevi, 
el. VI 2 elevi, cari toţi au rămas pâncl la finea anului, 
obţinând din felurite obiecte de invăţilmânt calcl1lii ur
matori : 

Religia 38 cuj. bine, 43 cu vine, 41 cu 1!I~t~ şi 13 cu neHu/. 
Limba romană 23 It " 33" " 01" " "28,, " 
Limba maghiară 6" It 2f)" It 25" " "29,, " 
Exerc. ~i Gramat.19 " " 41" " 44" " "36,, " 
Aritmetică 2~.,,, 31" " 41 JI " ,,36 ti " 

Geogt'afie 9"" 1 1 " " 1 ti" " " 8" JI 

Istoria patriei 7" li 7"" 6" " " 4" " 
IsLoria naluralăl 3 I 1 
Fizica J" ~ "" """ " " 
Economia 7"" 1 5" " 2l li " " 1" " 
Caligr. şi desemn 1 t" " :~O" " 33.. " li " ti 

Cânlare 9 '1 " 18" " 17., " " " " 
Gimnastică El"" 42" " 18!1 " " li " 

Prelegeri s'au ţinut: H 18 cotidiane şi 41- de repetitie, 
acest€a cercetate de 35 elevi fmpătjiţi in iJ clase (Il-VI). 
Prelegerile <fu fost cercetate de 71 0

0 regulat, de 20'5 0
0 

neregulat, iar 8'5 nici decât din numărul obligatilor de 
toate zilele. Tot aceştia au absental la olaltă 1 HiBR ab
senţii din care 4755 scuzate, iar G883 nesctlzale. Penlru 
absentare nemolivată au fost arâtaţi 50 elevi, cari au fost 
pedepsiti cu suma de 81 cor. 1';.ramp.llul s'a finut la 18 :25 
iunie. Prezenţi HO elevi. . 

Anul 1jcolol' 1 S!I):) a fost cel mai bo~at in obligati, 
caci a avut 152, dintre cat'Î au rămas până la finea anului 
151 copiii. Au fost impăltiţi in () clase: el. 1 53 elevi, 
cI. II 33 elevi, el. III 34 elevi, cI. IV 15 elevi, el. V 9 
elevi şi in cI. VI 2 elevi, cari cu finea anului şcolar au 
obţinut următoarele note: 
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Religia 34 cuf. rJine, '07 cu lline, 42 cu 'l.1~f, 
Limba romană 29" " ""'6" It 62" " 
Limba maghiară 4" " ~2" " 50" ,. 
Exerc, şi Gram, 33" jt [l!" ., 42" " 
Aritmetică 26"" 48" " 46" " 

şi t 6 cu neS/~(. 
" 22 ., 
" 22 ., 
" 23 " 
" 29 " 
" 9" 

" 
" 
" 
" 
" Geografie 9" It 21" " 26" " 

Istoria patriei 4" " 6" It 9" " " 2" " 
Istoriă natura Iii \ 4- 7 12 
Fizicii , ,." "" """ " " 
Economie 5"" 27" " 32" " " " ., 
Caligr. şi dpsemn 14" " 47" " 36" " Il 1" " 
Cânlal'e 12"" 23" " ~8" " " 2" " 
Gimnastică ] l" ,. 22 ~ " 26., " " ,. " 

Prelegeri colidiane au fost 352 (176 zile) cercetate regulat 
de 78'0°

0
, nereg. de 19°1.0 şi nici cum de 2'4 din numitrul 

elevilor. Prelegeri de repetitie au fost 51, cercetate de 3H 
elevi, (el. VI 10 elevi, el. V 9 elevi, cI. IV 11 elevi şi 
cI. Il[ 6 elevi), reg. 46'5° 0 , nefeg, 17'8 şi 35'7" o nici 
decât. Ab:5en~ii cotidiane au fost 10'284, scul.ale 4174, 
nescuzate 6110. 

EJ~al!lenul .final :/a (inut În (j 1" iunie .fiind prezenţi 
188 ell'vi (el. 1 45, cI. II 28, ci. III ~H" ci. IV 14, el. V 
9, cI. VI 2). 

(Vll urma). 
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INFO RMA ŢIUNI. 

Reuniunea noastră la Dtornlântullui Şaguna. 
Duminecă şi Luni, 4/17 şi 5/18oct. a. C., să vor tjne~\ in bihiiu 
şi lle~inari frumoase sărbări din incidentul implinirii unui cen
lE-nar dela naşterea Marelui Arhiereu Alldreiu Banm de ,~(lgltna. 

La aceste sărbări Reuniunea noastră Invăţătorească incă va fi 
reprezentată prin prezidentul iosif Jloldovan şi secretarul general 
Dimifrie Popol,iciu. Tot asemenea vor fi reprezelltate acolo şi 

Reuniunile surori dela Caransebeş prin prezidentul său Oheo1'!lhe 
Jian, dela Timişoara prin prezidentul său Juli" Vuia şi dela 
Oradea-mare prin prezidentul său V(lsile ~al(,. 

Asupra acestor sărbări mari şi frumoase vom publica raport 
amănunţit in nomărul viitor. 

Excursiuni didactice. Corpul didactic a învăţăto
rilor primari din judeţul Prahova-Rom~lnia a făcut in anul acesta 
o excursiune didactică-istorică in Bulgaria, la locurile unde s'au 
purtat acum 30 de ani crtlncenile ba tăi, in care au curs şiroiu 
atâta sânge românesc, ca se elibereze pe alţii (?) de sub jugul 
greu ... al robiei, din care şi ei au avul O parte... Nepreocupat 
judecând acestea excursiuni, îţi vine să faci concluzia, că au cu 
mult mai mare înţeles, decât anumite conferinţ" ş; congrese unde 
se desfăşură patimi şi se arată ambiţiuni fără de nici un rost. 

Invătătorii prahoveni au fost primiţi !n triumf pret.utindenea, 
atât in ţară, la Giurgiu - loc memorabil din 1878 - câl şi in 
Bulgaria, unde Intru adevăr au fost primiţi ca fii acelora, cari 
aU vărsat sângele din acârui aburi şi grăsime a răsărit liber
tatea poporului bulgar şi independenţa Bulgariei. - Plevna şi 

şi Griviţa, cu imprejurimile, au reamintit zilele de vitejie şi la
cri~i de durere pentru cei remaşi fără de ai lor. 

După atâ~a ani Insă - Bulgarii - au dovedit ce poale să 
facă un popor doritor de inaintare şi pl'opăşire. Câmpiile sterpe 
şi râpele sălbatice de pe atunci, astăzi sunt prefăcute 1n tot 
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alâlea grădini de admirat, iar arm6turile remase, pe cămpul de 
resbel, desff'ltează ochii. Celea ale Invingătorilor - Ruşilor şi 

Hom.i.nilor - imhogătesc muzeele aşezate pe acelea locuri, iar 
ale Turcilor asupritori, tmpodobesc grilajele şi portile grădi

nilor, ca să vadă lumea cum se schimbă cursul vremii, căci stă

pânilorul poate să ajungă şi călcat. 

După cum aflăm din ştirile publicate in revistele de dincolo, 
in Bulgaria - r s'au pus fraţilor excursionişli la dispoziţie lot 
- gratis - tremuri, osptttaril, nutrire, aşa, că s'au simţit ca la 
danşii acă~f'l. - Revizorul - s'au cum am zice noi, inspectorul 
de şcoale judeţian, i~a condus ca pe fratii f'ăi, ba poate mai 
mult, ca şi pe fii săi. 

Şi, judecAnd serios, să nu-ţi vină să condamni momentul 
când cugeti, că tu, Invătf'llorul român de aici, eşti lăsat In v:>ia 
sorţii: Să faci ce vrfai, şi, ~ă facă alţii cu line (·e le pla(e? 

Adunarea generală a reuniunei învăţătorilor români 
gr.-or. din dieceza Caransebeşului a fost convocată la şedinţa pe 
ziua de 28 sepl. (11 oct. n.) tn comuna Cacova. 

Programul - imp1irţit pe două şedinţe - e desLul de vast şi 
inleresant. Ni-ar plftcea, dacâ delegalul reuniunii Invâţ~torilor 

aradani ni-ar face un raport cât mai lămurit despre activitatea 
acestei reuniuni surori - mai bătrâne. 

Şedinţe de contitet. Comitetul central al reuni unei 
tnvătMoriior bihoreni a fost convocat la şedinţâ In Oradea-mare 
pe ziua de 17/30 sept. peptru a rezolva afacerile de urgenţă şi 

a defige ţinerea adunării generale. 
Tot la 17/30 sept. şi-a ţinut şedinţa şi comitl'tul central al 

1·elmiu..nei înm/ţiitodlor artldani, din dreapta Murăşului, pentru a 
rezolva deciziunile aduse de adunarea grnerală ţinută în săptă

mânile trecute. 

Adunarea Kenerală a fondului de tpaLru român s'a 
ţinut In Alba-Iulia la 12 sept. A participat lume mullă. Cu 
aceasta ocaziune s'a tncas'!8t pe sama fondului 19.700 cor. din 
care singur d .... I. Mihu preşedinte a sol"it 10000 cor. 

Congres didactic. lnvăţătorii aromă ni din Turcia. au 
ţinut primul congres didactic. A fost o bucurie nemărginită 
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când s'au văzut toţi luptătorii laolaltă. Pană nu de mult, nu se 
puteau intălni doi cu doi fără ca să nu fie luaţi la ţintă de 
cătră duşmanii neamului lor, - astăzi, av&nd şi Turcia constituţie, 
popoarele resună mai uşor, având teren liber, ca fiecare cetăţean 
să se culliveze cum ti place. Congresul s'a ţinut in 8i1oli1l., -
cenlrul provincelor locuite de Aromani - sub conducerea ins
pectorului general al im'ăţăm<lntului dl V. Tăul şi au luat parte 
aproape ţoţi membrii aromâni ai corpului didactic. 

Descoperirea "Pol ului nordic". Face mare sen
zaţie comunicar(>a exploratorului american dr. F. Cooch, cumcă 

după mare greutate şi cumplite ostenele ar fi descoperit "polul 
nordic" - la 21 apr. 1908 - după care mulţime de indivizi de 
de zeci de ani se luplă să-I afle şi nu le-a succes; ba unii, ca 
Andree şi lohLlsohn au pl;'Hit cu "ieaţa cutezanta lor. Expediţia 

s'a făcul pesle insula Greinlanda, pe ghiată, În sănii trase de câni 
şi însoţite de eschimoşi, pe un frig teribil de pesle 40 grade. 
Până la pol - care la putut cunoaşte după instrumentele de 
observare şi invârtirea curentelor de aer - au ajuns in 90 de 
zile, iar Indărăpt - d,lnd peste abslacule de necrezut au călă

torit 9 luni de zile, deci i-a trebuit dus şi re'ntors un an de zile. 

Tot pe acest timp, alt cutezător, anume, PNtr!! tol american 
- de . allcum duşman de moarte alui Cooch - a plecat pe 
dealta parte la "Pol" şi susti ne, că dansul l-a descoperit, con
testilnd lui Cooch, că ar fi fost vre-o dală ptlnă la pol, ci că 
numai 'şi aroagă vrednicii, cari nu le merită. De aici apoi lumea 
savantă s'a impărtit in douA tabere: una pentru Couch - ascul
landu-i istorisirile de expediţie, iar alta care sprijineşte pe Peary 
zicând, că acesta e adevărat ... 1 exploator. La ce sfârşit vor ajunge 
discuţiile nu se ştie ... 

Cucerirea aerului. Acuş nu vom mai avea lipsă, ca 
să mergem pedestrii, dar nici cu trenurile ori autobusele, pentrucă 
ne vom Colosi de invenţiile cele mai nouă, de maşinile de sburat, 
de aşa numite ae1·oplane. Ne vom gândi ceva la moment şI 

numai decât ne înălţăm in carul de foc, iar In al doilea moment 
cine ştie unde vom ajunge. Neamurile streine au atâţa at1iatori 
ca şi când invenţia ar fi de zeci de ani. Sancto Dumant, Bleriot, 
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, 
B'arman etc., pun lumea in mirare... Noi Romanii, afară de har-
nicul aviator Vuia din Paris, avem numai pe oficerul llGolescu'" 
ing. E. Mărdarescu şi Vlaicu (Orestia). 

Societatea de lectură a c:lesp. ped. dela insti
lutul gr.-or. rom. din Arad, s'a constituit pe anul şcolar 1909/1O, 
in şedinţa ţinută la 9/22 sept. 1909, sub prezidiul P. C. S. DI 
Homan R. Ciorogariu, dif'eclor seminarial, fn modul următor: 

Preşpdinle: Avram Sedean profesor, v.-preş.: George Olariu 
ped. c. IV, secrelar: Grigorie Ardelean ped. c. III, notar 1: Mi
haiu Bocşa ped. c. IV, nolar II: Vasile Drincu ped. c. III, cassar: 
Petru Dulhaz ped. c. III, controlor: Teodor Baloşiu ped. c. IV, 
bibliotecar: Ioan A. Costan ped. c. IV, arhivar: Emilian Cătană 
ped. c. III. Comisia literară: Iosif Chişiu ped. c. IV, Eugen Spi
nanţiu ped. c. IV, Crăciun Lerinţiu, Conslantin V. Fărcaşiu ped. 
c. III, Mihaiu Pleşiu ped. c. Il, Teodor Selejan ped. c. I. Comisia 
muzicală: Virgiliu Lugojan ped. c. IV, Miron Hel'eţiu ped c. lll, 
Valeriu Popovici il ped. c. II, Nicolae Barbu ped. c. 1. Comisia 
revizoarli: Augustin Pop ped. c. IV, Ioan Pelroviciu ped. c. 1lI. 
Arad, la 16/29 sept. 190\:1. George Olariu v.-preşedinte. Grigorie 
Ardelean secretar. 

"Corul tipogratilor rOlllâlli din Arad" a donat 
Heulliunii noastre învăţatoreşti 35 cor. din venitul cural al unei 
petreceri ce a arangiat, ca premiu, penlru acel în vă tltt,Df, carele 
In anul şcolar curent să va distinge intr'u inslruarea analfabetilor. 
Primească mulţumitele noastre sincere, penlru interesul cald ce-I 
poarta, nizuinţelor noastre, pentru' cultura neamului. 

Indreptare. In numărul trecut al acestui organ -- la 
informaţiuni - s'a strecurat ştirea greşită, că la tnmormântarea 
preolului Drăgancea din Galşa ar fi c.lntat corul leologilor din 
Arad, - până când faptice a cânlat corul improvizat al invăţă

torilor din lractul Şiria, condus de inv. Liviu R. Papp. 

Coulpletare. fn raportul nostru general, publicat în nr. 
S al acestui organ, s'a strecurat o mică greşală, neamintindu-să, 
că tn despărtămantul protopopesc Boroşineu cassal' e Ioan M(,rta 
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Inv. In Şeprf'uş şi bibliotecar V(~silie AU!lltsli:f, inv. in Boroşineu, 
cela-ce prin aceasta compleUim. 

Solvlrl. Abmwmer,te au solvit: Cornel Lazar protopop 8 
cor. Enea JoJdea· 12 cor. Ioan Ardelean, Vasile Augustin, Ioan 
Cădar, Nicolae Lazarescu Şiria şi Mihaiu Mihutiu câle fi cor. 
AureJ Micloşi 1 cor. 25 fiI. 

Taxe de membrii: Enea Joldea 10 cor. Vasile Augustin şi 

Mihaiu Mihutiu câte 2 cor. 
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Revistă pedagogică. 

PI'dtt(JO(li(t e:X'jJm·imentală. Anul 11. Nr. ·4. Redactori: 
I. Ciocârlie şi G. A. Antonescu, Are următorul sumar: Permu
tarea învăţătorilor ca pejeapsă de N. Co.~('icescu, Desemnul in 
şcoala primară de 1. Ciocârlie. Cărţile de cetire de G. A, Anfo
nes/·u. Noua programă a desemnului pentru invătămilntul primar 
in Franţa de Colllie. Superioritatea exemplului tn·educaţiune, faţă 
de percepte tn mărime de ElelH~ Th. Pdrescu. Presa pedagogică 
didactică de A.Cronica invăţămilnlului primar etc. Informaţiuni. 
Poşta redacţiei şi administraţiei. 

SUtruinţa, apare tn Ploeşti. Nr. 4-6. Anul IL, are urmă
torul sumar: Aplicarea principiilor psihologice În predarea dife
ritelor obiecte de invăţământ de M ... \'ir:ole,~C1t. Hadu Novian de 
Rtulrllescu Motrl!. O excursiune istorică de C. lonescu-Lun!lu. 
Inpresii din Bulgaria de G. Petresc'/t. Invăţământul din Olanda de 
M. l'imllş. Invătătorii şi politica de V. BiIdlwescu. Vacanţa Cră
ciunului de G. Popescu. Cutremurile depămtlnt de G. AldeRcll. Jocuri 
şcolare de Paul l. P/~vloo, Framseţa poeziilor popolare de Ana 
Pilt~(tite,~cl~, Luxul e săr~cie de AleJ'a~tdrinfl POpCiWU. Tuberculoza, 
conferinţă de D. l'i'icolmt. Pe drum In lume (schiţă) de P. G. 
Hadltle.~c!l, Ştiri D. C. l. L. 

ratra şcolm'iI, (sosiţi târziu numai doi numeri). Nr. 6. 
Anul 11, are următorul cuprins: dr. Petru Şpan, - Vacanţele 

P. Cociş - lndeterminismul şi delerminismul la vointa omului 
1't', Ş. - Din psihologia neamului. AV1'aJn S(~'rb. - Din vieaţa 
~colară. - Din experinţâ. Informaţiuni. 

1 

i 

1 

I 
" 



.. 

372 

Revista literară. 

Jum.imea lUerarel,. Anul VL Nr. 9. Are următorul sumar: 
Poetul Bucovinei (Rolica-G. Rotariu tnvăţător In Câmpulung) de 
Vichw Morariu - Buletinul comisiunii monumentelor istorice 
de GUWgB Tofan. - Dr. Aurel Mureşan de Georye Codreun. -
Cărţi, Reviste, lIuslraţiile noastre. R. 

Convlrbi,oi ('''riUce. NI'. 7-8 Anul. 1Il. Sumar: Ion Dra
goslofJ. - Stafia (nuvelă) N. Em. Feohuri . . - M. Sadovean, ca 
novelist şi romancier. Corneliu Moldova,.. - Venus şi G~oconda 

/<;lena Bacaloglu. - Temniţa de femei de Salvalore de Giacomo 
M. Smolak!f. - Două credinţe. Jlihail Lun.llian. - Poslelnicul 
Cumpăna (nuvelă). .tI. lliesclt. - Emil Gârlean (scbiţă critică). 

Ion Grindină - Intr'o sară de S.-Petru. Alexandru Stam'lţia" 

- Azi s'a Jmplinit cuvântul (poezie) },;. Fismţa - Zorele (poezie) 
E. SIătenean. - Eros funebru, (poezie) G. D. - Ochii tăi. (po
ezie). Popoviciu-Bliniiţeanu. - Aseară (poezie). 01'e~te - Ruinele 
sufletului (poezie). Fiarea 8 f oenescu. - Din Properliu. E. Lovi
nescu şi Mihail Dragomirescu. - In jurul . impresionismului tn 
criticA etc.·' 
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