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Scoala muncii. , 
În veacul nostru in occidentul in depărtat a primit 

!şcoala cel mai frumos, cel mai nobil botez: şcoala 11WfWii. 

ldeia fundamentală, răsarita În mintea pedagogilor 
celebri inlr'o forma primitivă, a trebuit in decursul tim
pului sa preocupe multe capete geniale până ce a ajuns 
la forma desăvârşita de asl:lzi. . 

Toate sistemele de educaliune începând dela popoa
rele din antici tate pâml astăzi, toate mijloacele, toate idea
lurile urmărite in decursul vpacurilor sunt cuprinse în 
esenţa lor în aceste 2 cuvinte lapidare: şcoala muncii. 

Aceasta şcoală in calea ei triumfala. sfarmă munţi de 
peatră, zdrobeşte portalnri de fer, ruineaza. temple cla.dite 
pe nisip şi decăpitează idoli mincinoşi, intronând în locul 
lor pretutindeni instituţiuni bazate pe realitate şi adevăr, 
cu pedestaluri şi monumente clădite pe seama noilor 
apostoli. 

Pe unde strabate aceasta !şcoală regenerează totul. 
Generaţiile de oameni sunt mai puternice, mai viguroase, 
mai oţalite, prin urmare mai acceptabile pentru lupta nă
prasnica a vieţii. Aceasta şcoală se poate mândrI, că ei ti 
aparţine cea mai mare, cea mai nobilă inventiune a vea
cului prezent: munca. 
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Şi, cum să nu cucerească aceasta şcoala, când în 
locul Ignoranţei veacurilor apuse, întronează lumina; in 
locul, pedanteriei, dragostea nefaţărită; în locul utopiilor de 
totfelul, copilul? Şi cum sa nu se extinda cu iuţeala ful
gerului, când aceasta şcoală a ieşit din pervanul îngust al 
celor patru păreţi, sub bolta nemarginita a cerului, unde 
Dumnezeirea ne vorbeşte prin mii de guri, !şi unde mi
riade de fiinţe îşi continua. muo'ca lor neintreruptă in cea 
mai perfecta armonie? l~ 'ar fi păcat strigator la cer, ca 
numai pe copil, Să-l izolezi de acest mediu fermecător şi 
datator de viaţă şi 8a.-1 înfnnzi ca pe un tâlhar In puş
'carie, care e pentru el cele 4 ziduri reci ale şcoalei de 
azi din cele mai multe ţări? 

Da, lumea pedagogică de astăzi din strălucitul occi
dent s'a convins, cit natura este mijlocul cel mai eficace 
penlru realizarea adevăratei educaţi uni. In mijlocul acestei 
grandioase naturi să petreaCă elevul cel mai mult timp 
jucânrlu-se, lucrând şi 'lnVtlfand, desvoltâodu-şi astfel în cea 
mai perfectă armonie facnltăţile corporale şi intelectuale. 
Natura cu pl'oductele sale e cea mai perfecta. carte, din 
care invaţa. elevul nu numai, cu plăcere, dar şi cu cea 
mai mare uşurinta. Iar muzeele, laboratoarele, fabricile 
formează istoria cea mai perfectă, in care se arală în ,lu
mina cea mai adevarata evoluţia omenimei. 

În aceasta şcoală, după cum e flresc, exista cea mai 
mare libertate, deoarece libertatea este cerul cel blând, 
sub care toate prosperează. Libertate in gândire, libertate 
în acţiune - iata idealul şcoalei moderne. 

în aceasta şcoală elevul este centrul tuturor preocu
parilor, el este idealul urmarit de educator in tot timpul 
şi în tot locul. Educatorul este povăţuitorul iscusit, pa.
rintele devotat şi prietinul adevărat al elevului; iar învă
ţătorul nu mai este sclavul veacurilor trecute, ci omul 
liber, conştiu de chemarea şi de răspunderea, ce o are 
inaintea lui O-zeu şi a oamenilor pentru odraslele în
credintate. 

DiG aceasta libertlrte indispensabilă, emaneaza. in mod 
natural roade mănoase pentru omenire. Din rândurile ele-
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vitor ies la suprafaţă lot mai multe individuaUUifi puter* 
nice, prin laborioasa activitate spontană ce izvoreşte din 
gimnastică, joc, lucru manual şi alte discipline şi dexte* 
ritclţi educative. Pentru educatori are intluinţă binefăcă
toare, că le mareşte simţul 1'ăspwuLet"ii 1nO'"ale, le cultivă 
in masură mai mare emularea nobilă şi peste tot le po
tenţează conştiinţa demnit(lfii personale, tot lucruri atât de 
indi5pensabile în educaţiune. " 

Aceste roade sunt atât de fireşti şi atât de evidente, 

I~ 

încât nu mai au lipsă de algumentare, când ne gândim . 1 
numai, că dIn sclăvie nu pot să izvorească decât lucruri 
~i acţiuni umilitoare. Sclavul ferecat în lanţuri, va săvârşl 
in mod firesc numai lucmri şi acţiuni cari ii iartă poziţia 
in care se află. Iar societatea, care a incătuşat libertatea 
indivizilor, să nu uite, că în ultima analiză, s'a pus pe 
sine in mod involuntar în cea mai cumplită sclăvie! 

P aezia poporală In colsetiunea IU,i V. Alexandri. 
, , 

E adevăr incontestabil, că poporul nostru are o fire 
poetica.. "Românul e născut poet". a zis-o bardul nostru 
dela Mirceşti, poetul V. Alexaildri. De ce închină firea 
poporului nostru spre poezie, nu să poate şti! Poate îm
prejurările climaterice intre cari trăieşte; poate referinţele 
sociale între marea popoarelor de rasă străină intre c, cari 
l-a aruncat soartea; poate şi alte motive psihice vor fi, 
cari il fac s[ fie ceva deosebit de celelalte popoare. Alât 
durerile, cât şi bucuriile, precnm şi toale sentimentele mai 
puternice din decursul veacurilor le-a fixat Romanul, In 
frumoase versuri, tot alâlea mărgăritare preţioase, ale gra
iului său dulce, cari au izvorit fără indoială din sufletul 
său nobil şi mare. . " 

Mult timp ar fi fost ascunsă în pulberea vremii această 
netăgăduită comoară a limbii româneşti, dacă nu s'ar fi 
aflat, nu tare de mult, pela mijlocul veacului al 19 un 
bărbat, care sub in(\uenţa unei inspiratiuni minunate, a 
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adunat aceste floricele tntr'un mănunchiu, publicându-le 
la anul 1866 sub titlul: "Poezii populare ale Românilor. (1 

Acest bărbat providenţial a fost V. Alexandri. El a înţeles 
mai bine puterea ce rezidă tn sufletul poporului nostru, 
a înţeles farmecul inspiraţiunei româneşti, şi a ştiut mai 
pe sus de toate, că precum din creaţiune poţi cunoaşte 
pe creatorul, tot aşa din productul psihic poţi cunoaşte 
mai bine poporul românesc. Deci, încântat de frumuaetea 
poeziilor popofale şi ca din ele să facă studiu asupra firii 
~i inteligenţii poporului nostru, întru şir de mulţi ani s'a 
ocupat cu colectarea şi coordonarea poeziilor poporale din 
ţările ro~âneşti, şi i-a succes a aduna intr' un preţios volum 
cele mai frumoase balade şi legende, cele mai duioase 
cântece improvizate de poporul român, ca tot atâtea scântei 
luminoase scăpărate de geniul sufletului românesc. 

Dacă vom deşchide aceasta colecţiune, vom vedea 
cum din fiecare vers transpira spiritul nefalsificat al Ro
mânului, investit cu cele mai nobile însuşiri, cari ar face 
cinste ori-carei naţiuni de pe rotogolul pământului. Vom 
afla că poporul Român e religios dela fire, ceiace ce do
vedeşte prin o mulţime de versuri tn aceasta materie, e 
evlavios, cu frica lui Dumnezeu, şi ţine mult la cultul şi 
aşezămintele bisericeşti. Necercetarea bisericii, dar mai 
ales nerespectarea Dumnezeirii şi lucrarea În zi de săr
bătoare, şi alte ob"ceiuri rele erau despre~uite în ochii 
Romanului. Aşa tn poezia poporala. Movila lui Burcei, unde 
Ştefan cel mare, înfruntă pe Şoiman Burcei c'a indraznit 
sa plugărească în zi de sărbătoare: 

"Să trăe)qti dacă ,,'ai tewmli 
lJă-ne nou(~ bumt seamă 
Cum de te-eli păcătuit 
Să te- ltpuci de plll yărit 
J10cma 'n zi de sărb(ltoare 
Tocmai în timp de fnchinare?fI 

Nu mai putin patriotismul, dar mai ales ambiţia" na
ţionala, conţin de descedenţa sa mobilă romAnismul şi vi
tejia, sunt trăsături marcante in poeziapoporala. Aşa În 
poezia «Românii de pe malurile Dunării.» 
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"Vii biîdiţă piatra 'n zece 
La ist uwl curând de-i trece, 
Că sUl1tem de soi romârd 
Ku suntem de nea~n strâirl f" 

Şi tn a.lt loc in poezia c Roman Grue Grozovanul. ~ 
"Alei mllri IItm B/itrfm 
O,.; tiU ştii că sunt "RomânU ! 

Eată dar o· frumoasă însuşire, care a facut pe poporul 
nostru, să nu se amestece în cunml veacurilor, cu po
pom'ele streine cu cari soartea la adus in nemijlocită 
atingere. 

Nu mai puţin valoroase sunt şi alte caliUHi morale 
{;u cari a inzestrat Dumnezeu pe poporul nostru românesc, 
precum, cinstirea şi illbire părintilor, şi reciproc iubirea 
de copii, care este atât de clasic fiXată în cunoscuta poezie 
"Nani nani copilaşi.; pecând castitalea familiară, este o 
insuşire distinctă a românului. Gradele de înrudire in că
sătorie, doar nicăiri nu s'a observat atât de scrupulos ca 
la poporul nostru. Iată in poezm «Soarele şi luna .. , cum 
respinge o fată, ofertul nelegiuit, al fratelui său de a o 
lua în căsătorie. 

"Alei frata luminate 
Tmpu$or fiiră păcate 
Nit se ajUi adevi"irat. 
Fntţi .~ă se fi C10I!W(~t, 
Gatit-ti tit de cerul Um 

. Şi e!t' de pt'imântul mw 
0' aIIa a vrut Dumnezeu !" 

Sentimentul de dreptate incă este o însuşire esenţială 
a poporului nostru românesc. Nerecunoştinţa in ochii Ro
mânului e una din cele mai urîte patimi omeneşti: 

Eată cum se exprimă el în poezia f DoIca. 

"Inima de vânzrltor 
Şi de nemulţumitor 
E venin otrtwitor" 

Românul nu vatămă pre nimeni. Iar dacă obsarvă că 
a vătamat pe nedrept pe cineva, nu e lipsit de nobila în
suşire de a-şi cere iertare. Cei a ce se vede şi constată din 
ospitalele cuvinte din poezia «Toma Alimoş.; 
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"Sti trlie~ti M rtne jărtate 
Dit-ţi mllnia, de pe spate 
Şi Sl~ bem în jumilt(lte". 

In poezia "Codreanuh incă putem afla cu priBosinţtt 
urma despre altruismul şi simţnl de mila, ca o frumoasă 
însuşire a poporului nostru. Iata mărturisirea lui «C04 

dreanu,» in citata poezie: 

Iar in alt loc 

"Eu cre~ti1' n'am OrtW1'Ît 

Cât în ţarii am voinicit, 
V"e-n1' creştin de Îtlflilneam 
Averile-i împi'irţiam." 

"Unde vedeam sih'acul 
I-mi ascundeam balta,flnl 
Şi-i dam b(mi de cheltllialr't 
Şi }wi1'e de primene(,llt" 

Pe lângă aceste calităţi nobile mai sus atinse, are 
poporul nostru o mulţime de alte însuşiri frumoase; cari 
le putem scoate din poeziile sale satirice. Nu este popor 
inzestrat de Dumnezeu cu un spirit de observaţie atât de 
fin, ca poporul nostru românesc. Românul e glumeţ 
dela fire, dar gluma lui nu vatăma' ci distrează, satira lui 
nu supără ci indreapta. Subiectul a.stor fel de poezii sunt 
de regulă unele dispoziţii mai mult, sau mai inconvenia
bile ca uritul, fala prea mare, lenea ş. a., cari sunt com
bătute de popor in nevinovatele sale poezii satirice ino
fensive, de un umor sănătos. Aşa ca exemplu voi aminti 
aci un pasagi din poezia poporală «Trandafir cu doua 
florÎ» , unde se combate lenea unei nurori; 

"Nora merge la fâ1'fâ1'li 
Cu dimaşa socrii -in mână 
jVa'ţi-o soacn'i, c(t-i splilată 
.5' o agaţă pe- o 1'Ula 
Cânii hârtle la 8(1." 

- Tot aşa e satirisata e femeia leneşă, care-ţii da fuiorul 
in sat să·l toarcă, pentru oaua şi făină, în poezia ur
mătoare. 
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~/)ar /IIÎI)l'lIl cum S'(t tors? 
Coborînd pe smn/ 'n jo,; 
CH trei OI/ii de giiiilll 
'5i cu sacul de fiiÎ/liî 1. 

A:stfel avem multe poezii poporale, ca 101 alâlea pro
ducte spontane ale geniului Românesc; avem o m.lţime 
de doine, cânlece improvizate de popor in oarele lui de 
suferin~e; avem hore, izbucnite din pieptul sau în oarele 
sale de bucurie, avem cântece bătrâneşti, balade şi legende, 
tot atâtea producte spirituale de o mare gingăşie, dintre 
ca-ri multe pelltru frumuseţa lor rar<1 a fost traduse şi 
scoase la lumină în limbi straine. Toate aceste dovedesc, 
că neamul nostru in decursul veacurilor, şi-a avut partea 
sa de bucurie, de intristare şi de înălţare. Şi toale pro
ductele sale sutleteşti, mijlocite de aceste imprejurări, ne 
face apOi să credem cu măestru V. Alexandri, nu numai 
că «Românul e lJl1SCUt poet,»· ci tot odată să avem nă

dejde de a păşI cu o mândrie lf:'gitima în viitor. 
Pecica rom. la 29 Aprilie 1911. 

l'~'(rem Jloldou(tr!. 
Invă\ător. 

Ce te legeni, codrule? 
(Poezie de M. Eminescu.) 

Scupul: a face cunoscută în Jiniamente generale viaţa 
marelui poet precum şi opera lui . 

.MUloar~Ip,: opera lui Eminescu, intuiţia intrrnlL 
Anunţarea ţântei: vom invăta despre unul dintre cei 

mai mari poeti ai neamului nostru, despre M. Eminescu! 
1. Analiza. Despre care poet am învătat în oarele tre

cute? (despre V. Alexandri). Ce poezie am invaţat mai pe 
urmă dela el? (<,Sfârşit de toamnă:.». 

1\/ote bio9ra~jice: Nu mai demult ca acum 24 ani trăia 
in România unul dintre cei mai mari poeţi ce a avut 
când va neamul românesc': M. Eminescu. 

M_ Eminescu s'a născut in anul 1850 tn Boloşani. 
Invăţă la lŞcoala primară şi la gimnaziul din Cernăuti, mai 
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târziu la gimnaziul din Blaj. Dela 1870 învaţa. în Viena 
Berlin. A fost re\"izor (inspector) şcolar şi redactor la 
«Timpul». A murit rn Bucureşti în anul 1889. 

Eminescu ca tâna.r s'a îndeletnicit cu literatura. In 
tinerete a calatorit mult prin ţa.rile locuite de Homâni, de 
unde aduna poezii poporale. El a scris poezii mai ales 
pentru clasa culta. In poeziile lui e cânlată eu multă 

maestrie: dragostea, iubirea de ţară şi de natură. A scris 
şi câte-va poezii în forma poporala de toata. frumuseţea 
cum e şi poezia: c Ce te legeni, codrule ?» pe care o în
văţam astăzi. Ascultaţi! 

II. Sinteza: Ce te leyeni, codrule? 

Ce te legeni, codnlle 
Fărâ ploaie, Firit vtÎnt 
eu c1'eflgile [Il p/imtÎnt 
- De ce nu m'at:i legtuu( 
Detcii trecI'; vremea mea! 
Ziua .~cade, nortplea creşte 
Şi fru nzi~ld se 1'(lre{lte 
Bate vârdul frunza în dungă 
Cânfiireţii mi-i a(lIt1yli; 
Bale L'â nt uZ dintr' o parte 
Iarna-j ici v(l7'a-i depnrte, 
Şi de ce să nu mă plec! 
Dacă pnsiirife trec! 

Peste vârf de ntmlwele 
Trec În sloi uri r{i n (ilmel e 
/}ucdnd gândurile mele 
Si norocul meu cu ele. 
Şi se duc pe rând pe rând 
Zarea lumii înfunecâno; 
Şi se cinc w clipele 
ScutI/rând aripele, 
Şi mit Iasii lm~tiitj 
Veste git ~i am01'ţit 
ŞI: cu dorI/-mi singu1'el 
St'i mă'ngan noaptea f/t el! 

Âp"olundl1l'ut în mafet'ii: Pe ce locuri petrece mai 
ales Românul? (pe locuri muntoase, printre codrii). Di
naintea caror popoare s'a adăpostit Românul prin codrii? 
(dinaintea popoarelor sălbatice). Năvalesc şi astăzi pela noi 
popoare sălbatice? (nu) Dar pentru ce-i place şi astă-zi 
a trai prin codri? (pentrucă duce o viaţă mai liniştită). 
Ce'} desmearda aici? (păsările şi cântecile lor), 

Care-i titlul pl)eziei? (<<Ce te legeni, codrule?») când 
începe să se legene codrul? (toamna târziu) ce fel de 
zice re e titlul poeziei? (z. intrebatoare) cine intreaba cu 
zicerea aceasta? (Românul) Pe cine tntreabă RomânuJ? 
(codrul) Pentru ce il intreaba Românul? (pentru că se .. 
leagănă şi să frământa). 

---
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Sa vedem ce·j raspunde codrul? cum sunt codrii 
peste eama? (goi de frunză). Ce sa iotâmp\ă. cu codrii 
prima.val'a? (înfrunzesc). Ce sa întâmplă cu ei toamna 
târziu? (să despoaie de frunza) când incepe să scada ziua? 

-c-- (toamna) Ce cade loamna târziu pe pământ? (brnma) Ce 
să întâmpla. cu frunzele dupa ce se la-5ă bruma? (cad jos) 
Ce face vântul cu ele? (le poartă dintr'un loc într'altul) 
Unde să duc pasările călătoare toamna? (în tări mai calde) 
Pentru ce să duc ele dela noi, ce presimtesc ele? (că 
vine earna). Cum rămâne deci codrul fară ele? (pustiu). 
Să vedem cum pleaca pasările? -' 

Pleacă oare pasarile una câte una? (nu, ci mai multe 
la olaltă) Adecă? (in stoluri) Penlru ce pleacă In sloiuri? 
(că să nu le fie tIrit) şi tncă penlru ce? (ca să se apere 
mai apere mai bine de duşmani). Pe unde zhoară ele când 
pleaca in tari slrăine? (pe sus pela vârful arborilor). Cum 

." să simte codrul ramas fară cântăreti? (nenorocit). Pleacă 
toale păsările deodată? (nu, ci pe rând) când pleaca ele, 
cum rămâne zarea în urma lor? (intunecată) Ce zbor au 
pasările, mai ales rândunelele? (zbor foarle repede) Cum 
înţelegem deci când zice poetul? «şi să duc ca clipele:. 
(Că zboră foarte repede) şi ce observam numai când zboară? 
(că scutura numai din aripi). Pentru ce zice codrul că 
rămâne «pustiit» repede? (pentru că e lipsit de cântecu\ 
paserilor) Pentl'U ce zice că e «ve"tejit,? (pentru ca e 
lipsit de verdeaţa.), Dar pentru ce zice ca e «amorţit?» 
(pentru că se apropie gerul, eama). Pâna când va fi co
drul tot aşa pustiu? (pâna la primavara). Ce se va în
tâmpla atunci? (va înverzI din nou, şi pasările earăşi sa 

ţ:;..- vor intoarce şi-l vor dezmerda cu cântecile lor) Cu' ce se 
\t. mângaie deci codrul? (cu gândul acesta). 

III. Asociaţia: Cu care poezie din V. Alexandri sa
mănă poezia aceasta? (cu «Sfârşit de toamnă)}) Ce e de
scrisă in poezia aceia? (emigrarea pasărilor, bruma, caderea 
frunzelor, nori cei grei, vânlul cel aspnl etc). 

IV. Sistemizarea: Să vedem care-i cuprinsul poeziei! 
1) Ce întreabă Românul? Pentru ce te lege,ni şi te 
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frământi iubite codrule? Că doară nici ploaia cea grea, nici 
vântul cel puternic nu-ţi pleacă crengile la pământ? 

2) Ce răspunde codrul? Cum să nu ma leagăn şi să 
nu mă framant iubitul meu tovarăş, că doar vezi bine că 
cade bruma groasă; vânlul i-mi scutură frunzele la pământ; 
paSările rând pe rând mă parăsesc; zilnic vad trecând pe;.;te 
mine stoluri stolllri în zbor repede. Până la primavară 
rămân PIlStiU, resled şi îngheţat. Rămâne să ma mângaiu 
numai cu dorul de a ne vedeâ la primăvara. 

Iubiţilor! Poezia aceasta să şi cântă. Popoarele cele 
vechi aveau un instrument muzical cu coarde, la care ii 
ziceau liră; de aceia şi noi la poeziile cari să şi cânta 
le zicem: poezii li1'ice. 

V. Aplicarea:' Ce simţim noi când să naşte cineva la 
casă? (bucurie) Ce simţim noi când moare cineva la casă? 
(durere, întristare), Ce simţim noi primăvara? (bucurie) 
Ce simţim noi toamna? (intristare), Ce face codrul (na
tura) peste earnă? (să odihneşte) Cum să simte omul după 
odihnă? (mai tare, întinerit) Bine-i că codrul (natnra) o
dihneşte peste eamă? (Bi ne) Pentru ce? (pentru ca în 
primăvara viitoare să înceapă lucrarea sa cu mai mare 
putere.) 

L :;, 

Cea dintâie gramatică românească. ca manual de şcoală
alui Radu Tempea 1797. 

de Traian lUager. 
(urmare şi sfir~it) 

Oltprinsul gramaticei. Se estinde pe 209 pagini odai' mic. 

..: 
I 

I 
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La Început pe 5 foi este J!refaţa. Incepând din nou cu pagina 1. ~ 
tractează pe rând: Etimologi(i, Sinf(t:ca şi OrtoY1·(tJÎa, Vom vorbi 
pe rând despre fiecare parte sepalat. 

Prefata. Părerile asupra cărţii sale şi le exprimă aici. Tot in prefaţă 
ne spune cum şi-a alcătuit gramatica sa zi când : "Vedeave-Î iubite 
cetitorule chipul împărţirii acestii Gramatici. Am întocmit-o după 
sistema Normalicească, din care prea lesne toată cuprinderea ei 
În tabelă pre o fată în scurt să poate arăta ucenicilor, din care 
mai multă desluşire şi tnlesnire la alte învăţături le va veni. Aşiş-
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derea după chipul intocmirii acestia după ce u.::enicii În scurtă 
vreme vor dobândi temeinica măestrie, ori Gfamatica latinească, 
ori germanicească (nemţeas:ă) cu aleasă deştep 'are vor putea It o 

. pricepe şi folosinţa spre care sfarşit o Învaţă a o dobândi, fiind 
că la fieştecare parte şi cap al acestii Gramatici, am adăogat şi 
terminunJe latineşti, ca când ar incepe ori-ce Român a învăţa 
limba latinească mai bine şi cu lesnire să poată pricepe şi invăţa",1) 
Face şi cronica cărţilor tipărite Înainte de el. Invinueşte pe Da
masc!lin, episcopul Râmnicului, că tălmăcind multe cărţi bisericeşti 
"cu stil şi graiu foarte luminat'· de altcum însă "cu multe cuvinte 
sloveneşti, puind vrlW/I~ in loc de fimp, s{II~/ii În loc de Hen), pri
cinii, În loc de elllaii şi altele-'. Tot acolo mai departe: "Urmând 
după stilul acesta şi vestitul Kcsarie Episcopul Râmnicultl, şi ur
mătoriul lui Filaret În Intoarcerea celor douăsprezece Minee sau 
obicinuit până în ziua de astăzi atât În toate cărţile Bisericeşti 
cât şi În vorba noastră de obşte a să întrebujnţa".~) Că a cunos
cut pe gramaticii de Înainte sa ne-o spune tot in prefată zicând: 
"Domnul Ioan Molnar Doftor şi profesor de tămăduirea luminii 
ochilor, in cartea S3. de Economia stupilor, şi În Gramatica nem
tească românească, iară mai vârtos aSI Retorică ce cât de curând 
va eşi din tipari, şi Ci: Păr: Samuil Klein dela Sad cu desluşirea 
Limbii româneşti, cu Tealoghia Moralicească, cu Jus Naturae (drep
tatea firii) cu Gramatica Daca Română: În Vienna." 

Şi intr'alt loc ,~ ... şi dumnealui [enacă Văcărescul aceia cu 
observaţiile gramaticeşti" Ba cunoştea şi lexiconul de Buda 
apărut numai la 1825, îl cunoştea În manuscript: "Dumnezeu după 
dreptatea sa săi întărească! spre a putea aduce şi Lexiconul românesc 
care l'au început (cu multă strădanie) la deplină săvârşire, din 
ale cărora izvoară mult m'am adăpat şi eu Întru Alcătuirea măe
striei grăirii româneşti". (Aciasta o zice în general despre toate 
cărţile amintite mai sus.) 

La fine zice: »După ce dară veti invăta fundamentul cetirii 
din Bucoavnă, primiţi aciastă osteneală a mea 7 şi vă folositi spre 
mai mari învăţături gătindu-vă." 

Incheie cu: "Şi acşa după ce veţi eşi dela întunerec la lu-
mină, veţi vedea şi raiul.·' . 

"Sibiu în 4 zile alui Dekemvrie 1797 R. T." 
După arătarea noţiunii gramaticii: "Măestria a pricepe Limba 

Românească, a scrie şi a grăi să numeşte Gramatică, sau Învăţă
tura grăirii';,B) după arătarea "slovelor Românilor de demult" (lit. 
laţi ne) În comparaţie cu cele "de acum;' (cirilele), impărţirea lor 

1) Foaia o. 
") Foaia 4. 
3) Pag. 1. 

5 
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In "glasnice" (vo::alc) şi "neglasnice" (consonate), "silabe" sau 
,.sloguri", trece la înpărţire2 gramaticei, începând tractarea cu 
Etimologia. Partea întâi: 

EtimoJogia. Se e~tinde dda pagina 6-172. Are nouă părţi: 
"articulul", .. numele" (sub "nume" intelege substantivele şi adiec
tivele: ,.nume sfarnice" şi "n. Mutarnice"), "verbumul" "partici
piumul", "prepoziţia", "adverbumul", "coniuncţia" şi "interiecţia". 

Cap. 1. Dela p 7-16 tractl:'ază ,.Artic/ilul". Defmiţia: "Ar
ticulul este cuvânt, care În limba Românească fnsemnează Închee
tură, pentrucă se încheie cu Numele şi arlită în ce cădere este 
Numele, căci in limba Românească, precum şi în cea Talienească, 
şi in cea Frâncească, numai articolul arată căderea." "Cădere" în
semnează "caz". ,.Căderi" la Români sunt 4. Nu le numeşte: 
Nominativelc. ci c. întâia, a doua ş. a. m. Arti~olul este "Bărbătesc" 
.,Fămee$c", "Hotărâtor" şi "Nehotărîtor". ,.Numeri" $unt doi: 
"Singura/ee", ~Multoratec" Apoi "Aplecarea" (declinarea) articolului. 

()I~p. 2. "De .. Yltme" Dela pag. 16-76. Definiţia: 'INumele 
este cuvântul care insemnează o Persoană, sau un Lucru, sau 
feliul unui lucru".· "Numele suut de două feluri: "Starnice", 
"Mutarnice" (N. substantiva şi n. adiectiva) Inpârţ rea aciasta o 
face după Înţelesul cuvantului: "starnice" adecă care rămân ne
schimbate, tot într'o stare d. e. om, etc, contrariul e ,.mutar
nice" care se mută, nu râmân În aceiaş stare. d. e bun, mai bun, 
rău, mai rău; adecă compararea; adîectivele se pot "compăralui" 
până când substantivele nu. 

Numele starnice sunt: 1) ,.Nume cuprinzătoare" (Nomina 
colectiva) 2. "Numele Neamului" (Nomen gentlae) 3) "Numele 
Neamului" (Norneo gentiae), 3) Numele părţii S3U a p ltriei şi a 
moşiei", 4) "Nume mieşorătoare" (Nomina diminutivu) Numele 
se schimbă în ,Jeliul (genul) bărbătesc şi fămeesc. Tractând 
"Numele Bărbătesc" şi "Fămeesc" după terminaţiune, trece la 
"aplecarea" acestora În legătură cu articolul pe cele "starnice" şi 
în legătură cu pronumele arătător, pe cele "mutarnice". 

Iată un exemplu: 
"Aplecarea N/tmeltti Fihneesc cu Articolul HoNirîto61l. u 

Chipul dintâiu cu Articolul: a. 
:iÎng II ratec. Mulloratec. 

Căderea 1. muiare-a Căderea 1. mueri-Ie 
2. a muiare-i 2. a mueri-Ior 
3. muiare-j 3. mueri-lor 
4. pre muiare-a 4. pre mueri-Ie 
5. o muiare 5. o mueri-Ior 
6. dela muiare-a 6. deja mueri-le 

Apoi continuă cu o seamă de regule pentru formarea "nu
mărului multoratec", despre facerea "feliului femeiesc" din cel 

I 

I 
J 

I 
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"bărbătesc". Aici are sub stea o notiţă interesantă: ,.Acest felu de 
închipuire a face este foarte cu anevoie, însă tot din cât ne-au 
fost putin(a a,n ales Reguli de căpetenie, Iăsându-se mai bunei 
îndireptări autoriului viitoriu." 

Mai vorbeşte tot aci despre "creşterea", şi "scăderea" nu
melor. (Nomina augumentativă et diminutiva), şi despre comparatii". 

CtJp :J P>lg. 77-102. "lJe:-;pl'e Pront/me»". Definitia: "Pro
nomen sau Pronume este cuvântul acela care se pune În locul 
numelui." " 

Pronumele se împărţesc în : 
1) "Personale" sau "Făteşti./i 
z) "Possessiva" sau ,. Stă~ ânitoare." 
3) n Demonstrativa" ~au "Arătătoare" 
4) "lnterogativa U sau "lntrebătoare." 
5) "Relative" sau "Răducăto:ue" 
6) "Improprii" sau "Neînsuşite. ". 
Aplecarea acestora 
Un exemplu: 

"Apler:area Pronumelui Personale':lj 
Persoana întâiu. 

SillYltrlJter. J/ultorCltec. 
Căderea 1. eu Căderea 1. noi .. 

2. al meu 
3. mie 
4. pre mine 
6. 
6. dela mine 

2. al nostru 
3. nouă 
4. pre noi 
5. 
6. dela noi 

Tot aici tractează şi nrtmiiralele sub numele de "Numeri." 
Numerii sunt: 
1) "Trmeinice" (Cardinalia) 
~) "Rând uitoare" (Ordinaria) 
3) 'INumărătoare" (Numeralia) 
4) "lnmulţitoare" (Multiplicativa) 
6) "Potrivitoare" (Proporţionalia) 
La ,.Numerii Temeinici" are o notă, lucru despre 'care se 

vorbeşte şi in introducere: "Precum au fost obicinuit pânrt acuma 
a srt scrie doi sau doattii, nu au fost bine, ci după orânduială tre
bue să se scrie duoi, sau duo, CăCl să trage dela muma limbii 
noastre latineşti, duo 1). 

Cap. 4. Dela pag. 102-169. 
"Deverburi Su/4, graiuri". 

"\ Pag. 79. 
') Pdg. 97. 
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Verhul este mai pe larg desvoltat în estîndere de 57 pag. 
Definiţia: ,.Verbul este cuvânt care Însemnf>ază vorbă sau 

graiu, şi să apleacă la fete şi la vr~mi." 
Adecă verbul se schimbă după persoane şi timp (numeri ?). 
1) ,.Verbul lucrătoriu" (Verbum activum s. transitivum). 
2) "Verbul pătimitoriu" (V. passivum) 
3) ,.Verbul neutru" (V. neutrum) 
4) "Verbul dcponent·, (V deponens) 
PărţHe verbului: "Verburile au şi chipuri, cari sunt cinci. 

Chipul are cinci Timpuri, iară Timpul duo Numere, şi Număr;.u1 trei 
feţe. E foarte uşoară de înţeles împărţirea aciasta, lesne de 
cuprins. 

A) "Chipurile" (modurile) verbului: 1) "Chipul arătării" 
(Modus indicativus 2) nChipul poruncirii" (M Imperativus) 3) 
"Chipul poftirii;' (M, optativus) 4) "Chipul împreunării" (M. con
iunctivus s substantivus) 6) "Chipul nehotărÎrii" (M. infinitivus) 
"Participia", ,.Supium", "Gerundia" deşi le foloseşte mai târziu 
însă nu le notează aci. 

B) Timpurile. 1) "Timpul de acum" (Tempus praesens). 2) 
"Timpul care trecea, sau cel ce era" (T. impetfectum). 3) ,.Tim
pul trecut, sau cel ce a fost," (T. perfectum) a) "Timpul 
trecut de sinw' (T. praeteritum perfectum simplex) b) "Timpul 
trecut adi'iugat" (Practeritum perfectum composi1um 4) "Timpul 
cel mai mult decât trecut." (T. plusquam perfectum) - a) "Tim
pul cel mai mult decât trecut dinUliw' (Praeteritum plusquam 
perfectum primum) - b) ,.T. c. m. m. d. trecut al ioilea" (Praeteritum 
plusquam perfectum secundu 11) 5) "Timpul viitoriu" (T. futur.Jm) 
c)' Tot timpul are, duo .J.Yllmere. '" "Singuratec", "Multoratec'" 

O) Tot numărul are It'ei feţe: S.: "eu", "tu", "el"'; M. "noi" 
"voi" "ei". Sunt 4 "aplecliri" (coniungativ). E interesant că Rad u 
Tempea are numai termenul "aplecare" atât pentru "declinare", 
cât şi pentru "conjugare". 

Deosebeşte: 1) "Verburi regulare" (V. regularia) 2) .. Verburi 
ajutătoare" (V. aUxiliaria) 3) "Verburi neutre" (V. neutra) 4) "Ver
buri deponente" (V. deponenta) 5) "Verburi nefăţeşti'" (V. imper
sonalia) 6) ,~Verburî pasive" (V. passiva) 

După ce conjugă mai multe verbe abstrage reguli generale. 
Un exemplu de "aplecare": 

"A d"oa Aplicare" 1) 
Are chipul nehotăririi, ,~ea" "ere". 

Chipul arătării. 
Timpul de acum. 

1) Pag. 130 
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eu tac 
tu taci-i 
el taci-e 

Sillguratec.. 

eu tăci-eam 
tu tăci-eai 
el tăci-ea 
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MlIltorc.tec. 
noi tăci-em 
vj)i tăci-eţi 
ei tac 

Timpul cel ce eri/o 

JlufkJ.rafec. 

noi tăci-em 
voi tăci-eati 
ei tăci-ea 

Timpul cel ce au (ost de sineş. 

. Sinyuratec. 

eu tăc-uiu 
tu tăc-uşi 
el tăc-u 

MI/ltorafec . 
noi tăc-urăm 
voi tăc-urăţi 
ei tăc-ură 

'. Timpul cM ce au fost adtwgat. 

Sitlg rW(tfec. 
eu am tăc-ut 
tu ai tăc-ut 
el au tăcut 

I
I Mnltrl1'atec. 

noi am tăc-ut 
voi aţi tăc-ut 
ei au tăc-ut 

'l'impnl cel mai mult decJt trecut dintâilt. 

Sin.f/urafec, 

eu am fost tăc-ut 
tu ai fost tăc-ut 
el au fost tăc-ut 

Jlfllltoratec, 
noi am fost tă;:-ut 
voi ati fost tăc-ut 
ei au fost tăc-ut 

Timpul cel mrti mult decât trecut d~ al doilea. 

Sitl[Juratec. 

eu tăc-usem 
tu tăc-useşi 
el tăc-use 

Sin[luratec, 
eu voi tăd .. el1. 
tu vei tăci-ea 
el va tăci-ea 

M/tlto,,(dec. 

noi tăc-usem 
voi tăc-useţi 
ei tăc-use 

Timpii l viitoriI(, 

.Multm'atec. 
noi vom tăci-ea 
voi veti tăci-ea 
ei vor tăci-ea 

Chipul poruncirii. 



taci-i tu 
tac-ă el 

Singuratec. 
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Jlaltomlec. 

să tăci-ăm noi 
să tăci-ăţi voi 
să tac-A ei 

Trecem peste "chipul poftirii" şi al "impreunării" până la: 
Chipul nehotărârii. 

a tăci-ea 
Timpul ('el ce au fost şi mai 111 IIlt decât trecut. 

a fi fost tăc-ut 

tăc-ând 

tăc-ut 

de a tăci-ea 
Întru a tăci-ea 
pentru a tăci-ea 

Participium. 

Supinul. 

Gerundia. 

TimpIti viilorill. 
tăcător, tăcătoare. 

Aşa conjugă el, ad~că "declină", observăm că nu e băgă
tor de seamă la trupina verbelor, la cari are să adauge sufixele. 
Dela a "tăcea", trupina e "tac" şi nu "taci", cum întrebuinţează 
el în cele mai multe locuri. De aici confuzia. 

~ Cap 5. Pag. 159-160. "De Partiţipii". Definiţia: ,.Partiţi
piile nu ar, trebui să fie parte a vorbii sau să se ţie, dar fiind că 
s'au obicinuit şi la limba latinească a să număra Între părtile a
cestea, şi mai vârtos căci nu face nici o sminteală, pentru mai 
bună rânduiaJă a părţilor de căpetenie s'au pus aieea în rând". 

A douaoară la intrebarea, ce este participia, răspunde. 
"Partiţipia este un nume mutarnic (Nomen adiectivum), care 

se naşte deJa Graiu, şi se apleacă ca şi celelalte nume mutarniee". 
Sunt de două feluri: lucrătoare (activum) şi plitimitoare (pas

sivum). 
Cap 6. Pag. 161-163. "De Prepoziţii saI' Puneri inainte". 

Definitia; "Prepoziţiile să zic puneri înainte pentru că să pun 
înaintea numelui, cu care se unesc, şi nu se apleacă, uninduse 
cu numele, cum este: întru inceput era cuvântul llt Dumnezeu. 
Aicea este Prepozitia întru, şi s'au pus înainte de începltt altă 
Prepoziţie la, şi s'au pus înainte de Dumnezeu, cu care nume se 
uneşte". 

Prepoziţîile se împărţesc după cum poftesc: 
a) "Căderea a treia", adecă dativ; exemplu: asupra impo

triva etc. 
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b) "Căderea a patra", adecă acuzativ; exemplu: la, după, etc. 
e) "Căderea a şasa", adecă ablativ; exemplu: dela etc. 
Cltp 7. Pag. 163-169. "De A dl1erlJii". Definiţia: "Adverbi

i1e nişte cuvinte care Însemnează chipul unuia lucru sau altei 
careva pricini cu care este încheiată, şi mai cu seamă să pun 
la graiuri, şi la nume mutarnice, iară la starnice foarte rar. ]iri 
fliln /o.~t bolmw". 

, Felurile adverbiilor: sunt "din fire.a sau (primitiva) şi trti
f/((lonre (derivativa). 

Adverhiile cele "din ji1'W Set" se împărţesc în: 1. "Ad. ară
tătoare locului", (Ad. locii) ex: aici, încolo, din jos etc. 2. ,.Ad. 
vremii" (ad. temporis), ex.: acum, îndată, etc. 3. »Ad. rândului" 
(ad ordinis), ex. : de aici, pe urmă etc. 4. "Ad. câtimii" (ad. can
titatis), ex.; destul, puţin etc. 5. »Ad. felului" (ad. cvalitatis) etc.: 
nebucuros, întors etc. 6). "Ad Iăsării şi înmulţirii (ad. remisionis 
et intensionis) ex.: depărtat, de mlj!oc etc. 7). "Ad întrebării" (act 
interogandi), ex.: pentru ce? de când? etc. 8). "Ad. affirmăluirii 
sau a tăgăduirii" (ad. affirmandi et negandi), ex.: în adevăr, 
poate fi etc. 9,. "Ad. indoirii U (ad dubitandi), ex.: doară, mai 
etc. 10. "Ad. de alte chipuri", ex.: munai, ni mic etc. 

Cap. 8. Dela pag. 169-171. "De conÎllnftii. Definitia: "Co
niuncţiile, (sau graiurile legătoare) sunt graiuri neschimbătoare, 
care leagă la olaltă sau împreună graiuri singure, încheeturi, sau 
Perioduri întregi". 

Unele coniunctii "au la sine C'hipltl ariitiirii", ex.: precum. 
decând, cât etc,; altele au "Chipul împreUn(lrii", ex.: că, dea că, 
să etc. Iară cele care n'au nici un "Chip" sunt: 1. "Copulative" Îm
preunătoare), ex.: adecă, Întocma etc. 2. "Disiunctive" (despărţi
toare), ex.: nici unul, sau etc. 3. "Adversative" (improtivitoare), 

. ex.: şi tot, dară etc. 4. "Causale~' (pricimitoare), ex.: afară de, 
drept aceea etc. 

Crtp 9. Pag. 171-172. "De interiecţii". Definitia: "Interiec
tia (sau graiul simţLtoriu) este o parte a vorbii care nu să a
pleadi, ci aratii pofta, mlîh nirul, bucuria, şi dorul din lăuntrul inimei". 

Felurile intercecţiilor: .!Int. ale "uYllrii, şi a imlemnih'ii" 
(interieconties rogandi et hortandi), ex.: o de I fui! 2. "Int. mi
nunătoare" (int. admirandi), ex: mare e Dumnezeu I 3. "Int. vă
ierătoare") (int comiserationis), ex.: o vai I 4. "Int. mulţămitoare" ~ 
ex.: laudă lui Dumnezeu: 

Partea a doua: Sintaxa. 
"De Sinta.ris" Se estinde dela pag. 172-194. Definiţia; 

,,~inta.ris este cuvânt grecesc care însemnează alcătuirea cuvinte
lor osebite la olaltă cu bună intocmire" ... 

• ) Sub "Chipc e-a se inţelege "mod". 5 
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Pe rând vorbeşte despre întrebuinţarea ]. articulului, 2. a 
numelor şi a pronumelor (sub acelaş cap), a verburiJor, a adver
biilor şi a prepoziţiilor, cât se poate pe scurt, indicând r{'guli 
generale numai. 

Partea a treia: Ortografia. 
Dela 194 -209. "De orfop'(yie ~~(tu drertpfrt ~cl'iere". Defini

ţia: "Ortografia... este o învăţătură, a scrie cuvintele drept, şi 
cele scrise bille ale răspunde, ale despărţi, şi prin cuviincioasele 
semne ale osebi". 

Tractatul dt'spre ortografie îl împărţeşte în şepte părţi. 
"lmJli'il'ţirea ÎntuÎIt U despre întrebuinţarea slovelor in scris. 

Pag. 194-196. Dă regule când să se scrie cu literă mare. Intre 
regulele care sunt valide până a.:um, este una neobicinuită. Zice: 
să se scrie cu literă mare "la Începutul cuvintelor de tistie (adecă: 
diregătorie) în loc de pildă: Impărat, Sfetnic, General, Arhiereu, 
Guvernator, Preot, Diacon u

• E naivă o definiţie a gramaticei, în 
vers, ca exemplu pentru scrierea cu literă mare la inceputul fie
cărui .ând: 

"Gramatica e meşteşug ce arat alcătuire". 
"Şi prin trânsa pot aWl toţi povăţui re" . 
Deşi observă în regule când să se scrie cu literă mare, totuşi 

În decursul cărţii nu o observă. 
lmpiil'ţirect a dO/UI. Pag. 196-201. Vorbeşte despre "între

buinţarea slovelor, care sunt la făptură osebite, iară în răspun
dere tot un sunet au", Aceste referitor la literile cirile. 

J,fl)Jiirţirea a t7·ei(t. Pag. 201 Despre .. induirea slovelor" 
Cun este: "a8, 00, ii, adecă: Avraam, Isaac etc;'. 

}1J/j!({J'(il'ea (t }mtra. Pag. 20~. Despre " ... Slovele cele trebu
incioase şi cele prisositoare". Iarăş despre cirite. 

Iml)(Ir(irw (t cince(~. Pag. 20~-205. Despre j, rândul slove
lor". "Slovele care să aseamănă una cu alta, să nu să schimbe". 
"Duo glasnice În răspundere Întru una să varsă, însă deplin şi 
auzit să se răspunză;'. Aci recomandă literizarea în locul slove
nirii, despre care am vorbit mai sus. 

Imp/i/'ţire{t et ~1M. Pag. 205 -207. Despre "dreapta împăr
ţire a cuvintelor în sillabe (sloguri)". "Ce este sillaba?u. "Slova 
singură glasnică, impreunată cu una sau mai multe neglasnice, 
răspunzându-se de odată, face o sillabă, sau slog adecă: Cresc, 
şterg". "Ce este cuvântul ?;'. "Cuvântul este arătarea gândului cu 
gura; Acesta să cuprinde dintru una sau mai multe sillabe; a
decă: Om, neam, dez-ră-dă-CÎ-nat". 

ImZJllrţirert a f/eptect. Pag. 207-209. Despre "semnele care 
vin inainte la cetire".l) 

1) Din exemplarul meu lipse~te foaia aceasta. 
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() r~ 1 G 1 () ~ S E. 
Două mijloace prin cari şcoala poporală poate Înarma ome

nimea cu cultura sufietească. 
([;rmare ŞI sfâr~it). 

P<'trinţi buni pnMci buni. 
Fiul unui om de omenie, regulat şi vrednic, Intru cat a 

moştenit aceasta însuşire ti vedem in regulă cu lucrurile sale de 
şcoală, ocupaţiunile de casă şi pesle Lot cu o purtare rleamnă de 
un şcolar, abstrilgand eventualele mişcări neliniştite la diferite 
ocaziuni, jocuri, peste cari in asemenea cazuri trecem la ordinea 
zilei, fiind acestea poftite de desvoltarea trupească a copilului. 
lngrigind numai ca acestea să nu exagereze; iar elevul să nu de
vină increzut. Aceste insuşiri bune le aprobăm, pe elev il Incurajam 
spre a şi continua purtarea pe calea începută, arălându-i urmă 
riie I)une şi folositoare ale acesteia, luand de exemplu pe tnsuşi 
părinţii săi, cari numai ..,rin purtal'e şi insuşiri bune au ajuns in 
poziţia de caae se bucură astăzi, 

Pârinţi buni, In'IUlei riii . 
. Dacă bi'tiatul unor părinţi vrednici de toali't cinstea tn toată 

privinţa, are :nsuşiri cu totul contrare ale acelora, e petulant, 
leneş, neregulat il vom indrepta prin aceea că fi vom arata, că 
viaţa regulată şi insuşirile cele bune a-le parinţilor lui i-au adus 
pe ei in aceea poziţie că sunt onoraţi de toti. - Prin aceasta 
nu greşim nici in cazul când, eventual şi părinţii săi în etatea 
sa au fost asemenea lui -- ceiace băiatul sigur ştie auzind aceasta 
nu numai odata din gura parinţilor - !;li numai mai tfirziu au 
lasat năravuriie cele rele inlocuindu-le cu cele bune, ba din 
contrii. ii dăm impulz, că fitc&ndu·j cunoscute urmat'He bune ale 
vieţii regulate şi tnsuşirilor bune, ca c~U de timpuriu, se abstee 
dela insuşirile cele rele, Inlocuindu-le cu cele mai bune, mai 
adaugând ca şi părinţii lui 'nainte vreme nu pătau atâtea naca
zuri, dacă mai de mult se lăpădau de insuşirile cele rele, ~i le In
locuiau cu cele bune, dar, conlinufind zice-vom, pe ei n'a avut 
cine sa-i sfătuiască la aşa ceva, pâna c~lnd de tine, iata s'au in
grijit părinţii le-all- dat la şcoală ca să ai unde Invăţa că pe ce 
cale să mergi, Părinţilor tăi nu le vei face cu nimic mai mare 
bucurie ca şi cu aceia ,că te vei şti feri de raul de care ei nu 
s'au pulut numai din cauza neştiinţei. 

P&rinţi n'ii, prunci n"ii. 
Dacă un băiat născut din parinli cu diferite patimi, necru

ţători etc. are aceleaşi însuşiri, ce o pulem vedea prin aceia, că 
5· 
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Indată ce are nişte fileri îşi cumpără zăhar ori alte lucrurv 
superflue, pană cand recvizite de scris nici când nu are, apoi e 
neregulat in toate af'iceriJe sale şcolare~ să-I oprim, să·1 ferim de 
acestea, căci ele sunt inceputurile patimilor celor mari. De 
exemplu aici nu-i vom aduce pe părinţii săi ci pe un X căruia 
tnsă îi atribuim toate scăzăminlele părinţilor să: - aşa chiar ca 
elevul indirect să cam inţeleagă derpre cine e vorbă - li arătăm 
că patimile lui X l'au făcut nefericit, constatăm cu el însuşi că 
sunt rele şi ti sfătuim ca el se absteie dela micile sale patimi, 
căci dacă nu, şi ele cresc cu el impreună şi ti vor neferici, 
respective îl vor duce la perire intocmai ca pe X. 

Piirin;i rtti, prunci buni. 

Dacă fiul unor părinţi pătimaşi are însuşiri bune i·la apro
băm, şi-! sfătuim să nu se las~ de ele, căci acestea îl vor" 
face pe el fericit fn viaţă, iar părăsindu-le, va deveni şi el ne
faricit intocmai ca X căruia iarăşi fi atribuim patimile şi insuşi
rile rele ale părinţilor săi. fn modul arătat şi prin alte modali
tăţi tot atat pe folositoare pe cari le poate afla educatorul, folo
sind ereditatea ca cheia educaţiunei, ceiace insă atârnă dela in
dividualitatee şi interesul cu care se ocupa cineva de cauză, Tn. 
acest mod cum zic vom putea l:Ijung~ la rezultate mai mulţumi
toare tn privinţa educaţi unei tineretului noslru şcolar, inarman
du-l cu cultura sufletească, recerulă ca fundament vieţii sale mo
rale de mai târziu. 

Esclusiv ~coala poporală cu c!t"sul si,u de 6 ani, nu poate înarma 
omenirea, CIt CUltUNt sufletească. 

Pentru a inarmâ tnsă omenimea cu o cultură sufletească 
solidă, esclusiv şcoala poporală cu cursul ei de 6 lini e insufi
cientă, ba zic mai mult, că esclusiv şcoala nu e in stare a o da 
aceasta omenimei pentru totdeauna, ba dacă munceşte intre Im
prejurările maştere de azi, nu e in stare a pune bază aceslei 
culturi. Şi oare pentru ce? Voi lua nişte cazuri concrete din viaţă. 
Vorbim tn şcoală elevilor despre viaţă morală, purtare cuviin
cioasă, cinstire faţă de bătrâni, milă şi ajutor celor neputic: cioşi 
şi lipsiţi. în viaţă şi respective in societate mai la toate acestea 
el la vede conlraru!. El participă la petrecerile tineretului, fie 
acestea aranjate chiar In o~pătării unde vede lucruri incompati
bile cu etalea lui. Acum să-şi dea ori-cine samă ce efect pot 
avea vorbele noaslre asupra elevilor. 

Dacă insă am rămâneA numai cu atâta pedică, tncă doat 
am putea-o rehabilita, dar societatea ('u opera sa de distrugere merge 
şi mai departe. Se vorbeşte elevilor despre părinţii sufleteşti ai 
Jor (preot inv.) apoi cinstea ~ recunoştinţa faţă de aceş.tia. 

l 
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Despr~ aceste cum zic aude In şcoală elevul, mt>rgând acasă, 
'poate că nu in fiecare zi, dar după cea mai mică ocaziune unde 
nescari neintelegeri lie de natură cât de uşoară intre părinţii 
sufleteşti şi trupeşti ai elevilor, apoi au ce auzi dela părinţi despre 
preot respective învăţător, aici parintple neştiind ce face şi oe 
strică, Iti aduce aminte câte toale şi adevăr şi neadevăr şi loate 
aceste le varsă asupra lor in familie între elevii celor despre cari el 
vorbeşte. In asemenea cazuri se şt.irbează apoi cat se poale rr.ai tare 
autoritatea invăţătorului şi pl'in ea se sdruncină cultura sufle
tească a tineretului, pentrucă precum zisei, mOl'avurile despre cari 
li se vorbeşte in şcoală, In viaţă tn cele mai multe cazuri le vede 
contrarul, ba apoi despre propovăduitorii acelor moravuri aude 
din gura părinţilor săi - autoritatea cea mai apropiată de ei
fel şi fel de lucruri, cari şi tn cazul cand ar fi adevărate, nu lrebue 
desvălite naintea tineretului, căci prin aceata se nimiceşte ori-ce 
rezultat al activităţii acestora tn interesul edllcaţiunei tinerimii. 

E analog cazul cu exemplul următor: Altoim o roză, o în
grijim, creşte se desvollă, pe cand sa lntloreasci'l vin nişte copii 

, nepricepuţi, străbat in grădina şi o rup - fără să ştie ce au 
fi'lcut - iată, s'a nimicit toată truda şi speranţa ooastră de a ne 
deleeta ill roadele-Î frumoase, deşi noi la timpul său ne-am Tm
plinil dalorinţa. 

Tocmai aşa stăm şi cu educatiunea, ba poate şi mai râu, 
căci atunci când părintele vede rezultatul nemulţumitor al edu
caţiunei - care de altcum e opera sa, despre care fnsă el nu-şi 
ştie da seamă - el slrigă, el e cel mai nemulţumit cu educaţia 
haiatului său, pe care a~oi o atribue şcoalei şi invatatorului, 
lăudo.ndu-se alunci pe sine că el n'a fost aşa. Aceasta e şi de 
crezut, dar că s'a putul ajunge rezultat mai bun nu e meritul 
excluziv a şcoalei ci e şi a societăţii de atunci. Nil caut mai 
departe, eu sunt mai tânăr, ca mai bălrân. Pe invăţătorul meu l'am 
ştiut superior tuturor superiorii ar. Nici când despre vre-o greşală 
a lui n'am ştiut, dar ni ei n'am auzit - măcar om fiind va fi 
având şi el. Intre astfel de imprejurări am ajuns etatea de 16 
ani până când sincer vă mărturisesc am ţinut de cel mai mare păcat 
a Injura pe preot şi Invăţător. 

Aşa a fost atunci. Astăzi, cea mai mică greşală a preotului 
şi a tn văţătorului se pertractează in familie, pe stradă şi ori 
unde convin cu acele ocaziuni 2-3 indivizi, bucurându-se In 
tot locul ca o'lpitanţi de elevi de-ai noştri, ba doar şi cu ei 
discută In chestie. Intre astfel de imprejurari zic eu, că exclusiv 
şcoală poporală cu cursul său de fi ani nu e in stare a pune 
bază culturii sufleteşti a omenimei. 
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Ca,re e cauza, eli ~coa{[t popo/'aIă, Cit cU/'RIiI SIIU de 6- ani, mI 

pOllle pune OaZ(/, clllturii sl~flete~6 a omenimii? 

O să crese eu o generatie prin şcoală, care la timpul săn 
are să fie cinstea societăţii la. care aparţine - zice in sine idea- \1 
Jistul pedagog - are intenţiunea cea mai bună şi nobilă, activi-
tatea sa bazată pe iscusinţă şi pricepere şi-a indreptat spre un -T">-
sublim scop pentru ajungerea căruia munceşte sărmanul o viaţă 
Intregă şi când crede sosit timpul1:te a se bucura de roadele \ .. 
activităţii sale cu multă durere vede, la adăncile sale bătrâneţe, 
că foarle s'a Inşălat in aspiraţiunile sale. lntenţiunea a fost foarte 
bună dar nu şi·a putut-o realiza, căci, Doamne, multe şcoli a 
cercetat, băiatul şi mulţi învaţători a avut de când a eşit de sub 
mânile sale. 

Emil sau despre educaţiune a lui Roussean este cum am 
lce evangelia pedagogeici, dar şi această educaţie contemplată 
de Rouseau e numai idejlism nerealizabiltnlre imprejurări normale. 

Rousseau in cartea sa a putut-o face, luand de elev pe r:mil 
un băiat orfan, pe care ti creşte izolat de societate, unde apoi 
şi ajunge cu el rezultatele cele mai mulţămitoare. 

Fiind cazul lui Rousseau extraordinar lot aşa e şi rezultatul, 
pentrucă alt pedagog practic intre împrejurări normale nu-I va 
putea ohţinea căci li. izola in practică elevii de societate e im
posibil. 

Punând aceste două cazuri faţă in faţă vedem că idealistul 
pedagog in mijlocul societăţii nu şi-a putut ajunge scopul pe lânga 
toată priceperea şi munca desinteresată. Rousseau izolfmd pe 
Emil de societate a ajuns rezultate mulţămitoare, ba cum zisăi 
rezultate, cari formează evanghelia pedagogiei. 

Din aceste doauă premisă rezultă ca concluziune că: So
cietatea e cauza, care lmpedecă şcoala poporală in ajungerea 
scopului său .le a inarma omenimea cu cultura sufletească solidă, 
ba nimiceşte şi baza acestei culturi pe care şcoala este chemată 
a o pune. 

Societatea trebue instruată cum se promoveze educaţia tineretului. 
AI doilea mijloc. _~ 

Activitatea extm-şco!(wii aînviiţlltoru!ui intru ajungerea acestui scop. " 

Faptul e trist dar adevărat, N'avem insă ce face, asupra 
faptului nu se poate sehimbll, căci precum zisei elevii nu-i putem 
izola de societate. Deci a vorbi de educaţie afară de societate 
n'are senz. Ci trebue să vorbim de o educaţie corectă In mijlocul 
societăţii, a cărei rezultat să fie cultura sufletească. Această edu
caţie are să frângă pedicile ce ti stau In cale, pentrucă numai 
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aşa lşi poate ajunge scopul. Şi ClIm vom putea invinge aceste 
pedici? ~ă reviu iarăş la exemplul meu Au rupt btleţii cei ne
pricf>puti ugiţa, dar nu cu intenţiunea să paguhească sau să nă
căjasca pe stăpânul ei, ci fiind nepricepuţi n'au ştiut ce fac. 
Cauza prin3ipală e a se cânta in neo:rija părintilor. 

Tocmai aşa stăm şi cu distrugerea educaţiei prin societate, 
să mi se ierte asămănarea, dar întocmai aşa ne ştie societatea 
- onoare excf.>pţiunilor - că in ce măsura lşi Inveninează odra
zla-i t~\năra alunci când in prf>zenţa t>i pertracteazii lucrurile mai 
sus înşirate şi câte şi m~i c,Ue, pe cari dadi le-ar inşira cineva 
ar umple,. c~Ueva pagini, afara de acelea cari nici nu s'ar putea 
pune pe Mrtie. 

Eu sunt convins insa şi poale fi ori· cine că acei indivizi, 
cari săvâl'şe~c lucrurile amintite, nu pentru aceia le fac, că in
tentionat să invenineze tinerile odrazl~, desigur câte odată le fac 
In năcazul lor, altă dală in bucuria lor prea mare şi mai ştiu eu 
in ce stare sufletească le fac, cllgelând ca prin ac€asta le dau 
nescari sfaturi folositoare pentru viaţa ce le slă nainte, fără să 
ştIe că acele vorbe să sapă de regula adunc In sufletul lor, fără 
să ştie că prin act>ste vorbe Impedecă activitatea ~coalei in t>du
carea tinerimii. 

Când face insă cineva ceva fără intenţiune, premeditată 
san chiar fără să ştie ce face, i se iar·tă, chiar şi naintea jude
cătorie o asemenea inprejurare fI usureaza poziţia ori·ce trasgre
sinne ar ti făl:Ul. 

Să uşurăm şi noi deci poziţia societăţii pentru fapta incon
ştientă şi in intere~ml binelui comun l'a luăm asupra noastră vina 
ce cade asupra părinţilor - pruncilor nepl'Îcepuţi - din negrija 
cărora s'a nimicit tr~llldafirul. 

Să n îngrijim deci ca societatea să nu facă ceia ce nu 
ştie, s'o luminam, să-i tragem atenţiunea asupra urmărilor faptelor 
săvarşile nainlea tinerimii. 

Iar pentru aceasta se cere ca noi să fim la lumea chemării 
noash'e, in toată privinţa. Să nu dăm ocazie nimănui a se ocupa 
in mod nedemn de persoana noastră. 

Să Iim intelepţi ca şerpii şi blanzi ca porumbii. Zisăi ca să 
luminăm !loci etatea şi aceasta putom face prin prelf'geri poporale. 

In sările lllngi a-le ernii ori In după amezările duminicilor 
şi a sărbătorilor să adunăm in jurul nostru oameni, drept că prin 
aceasta munca ni s'ar mai îngreuna, dar n'avem ce face, munca 
noastră cea atât de mare şi sublimă numai in acest caz poate 
fi complectă. 

Şcoala poporală numai in acest caz îşi poate realiza scopul 
urmărit Intru inarmarea omenimii. cu cultura sufletească. 
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Să aranjăm deci prelegeri poporale tn cari însă să nu măr
ginim numai cu inslruarea adulţilor, după cum susţin unii, căci 
iarăşi nu vom ajunge la rezultat, penlrueă tineriml'a de azi in 
etalea de 15-18 ani In general e foarte inchipuită se cugetă de 
tot intelepţi şi ca atari cred a nu mai avea lipsă de instructie, 
ci mai bucuros petrec acel timp in alte societatii şi atunci ne
având ascultători trebue să sistăm cursul; ci dilnd un oare·şi 
care colorit sărbătoresc, de distracţie acestor prelegeri, prin de
clamari, cântări, povestiri instructive din partea elevilor şcolari 
să atragem rn jurul nostru barbaţi şi femei, tinări şi bătrâni, 
căci pe unii îi vor atrage declamările. pe alţii cântarilf', pe alţii 
poveştile ca astfel din eX'lm piui bătrâni lor să invete şi tinel'Îi, 
nu tocmai modeşti, să se alipească de acestea prelegeri, la ce 
mai Hlrziu sigur ti vor îndemna chiar şi păI'inţii lor. 

In aceste prelegeri le aoiu arăta: 
1.) Insămnălatea şco alei. 
2. R~zultatele ce le-au obţinut a;ele popoare, cari au Im

brăţişat cu dragoste şcoala. 
3. Le vom arăta, că cum le poate fi şcoala lor folositoare, 

prin ea li tnpretini m cu şcoala şi cu Invaţălorul. 
4. Luăm apoi: Şcoala in raport cu familia. 
6. Şcoala in raport cu societatea. 
6. Le vom arăta: cum să-şi crea:-;ca băeţii până la etatea 

şcolară. 
7. Ce atitudine să aihrt faţă de băeţii In timpul când aceştia 

<:ercetează şcoala, o imprejurare, care intluinţează foarte mult 
chiar asupra progresului şcoalei in ce priveşte cultura intelectuală 

8. Ce au de făcut când băetii lor au eşit dela şcoala.. 
9. Să"j îndemnăm a pune deosebit pond pe cre!;'terea tine

rilor d~la 10-18 ani de cari ei de regula nu se prea intere
sează, de!;'i acesta e timpul In care se tncuibă In suHetul tinerilor 
diferite patimi cari pe mulţi li şi nefericesc pentru viaţa intreaga. 

10. S!'l le arătăm prin fapte concrete !nfluinţele rele aduse 
de faptele lor incollştiente săvârşite in fata tinerimii. 

11. Cu un cuvânt să le slăm la dispoziţie şi să le dăm 
sfaturi ca ei In tot timpul şi intre toate Illpre.lurările, sa fie in 
stare a controla şi a Indrepta creşterea tinerimii, care zilnic se 
Intoarce in mijlocul lor. 

12. Şi Incă multe, mlllte, subiecte instructive şi folositoare, 
tot din cadrul educaţiunei işi poate alege, cine serios are la 
inimă interesul binelui comun. 

Acesta ar fi programul muncii noaslre extra şcolare, iar în 
cazul când rezllitalul nu va s05i aşa curand pe cum eventual am 
cugeta -.;; fiind poate munca noastră prea târziu începută pentru 

~. . 



73 

societatea de astăzi - să nu desperăm că munca e prea vastil 
ci să muncim cu Dumnezeu inainte, căci şi dacă noi cei de azi 
nu ne vom bucura de roadele activităţii noaştre, să Iim liniştiţi, 
că am pus omenimii b<tza cea mai solidă, pe care urma!;d noştrii, 
continuând munca noastră vor putea edllicâ. marea operă li ome
nimii: cultura Hulletească, care e baza fericirii omeneşti, -

Educaţinnea pe bltza eredităţii ca chee a ei, fn şcoală, Acti
vitatea' exh'a şcolarii. a Invaţalorului Indreptată spre a continua 
educaţiunea săvarşită in şeoală pe de o parte; iar de altă parte 
spre a inslrua/ societatea ca ea 1 nsăşi să şti e şi numai promova 
educaţi unea tinerimii, sunt cele doauă mijloace, prin cari cred 
eu că şcoala poporală va putea înarma omenimea cu cultura 
sufletească. 

Teodor Mrtri~. 
Invtl.\ător. 

REVISTE . 
."Şcoala 1,iitomltti" in Nr. 9 publică la loc de frunte cu

vântarea diui praf. un. D. OIlCÎul ţânut În sala ateneului din Bu
cureşti la a 2-lea congres al soc. ortodoxe naţionale a femeilor 
române 

Din aceasta cuvânlare memorabilă rostită de cătră unul dintre 
cei mai mari îndrumătcJri ai vieţii noastre sufleteşti, reese, că so
cietatea din chestiune în decurs de 2 ani a câştigat aproape 2000 
membri, a înfiinţat 5 grădi~i de copii, o şcoală de adulti, 18 bi
blioteci populare, ear acum de curând o şcoală de fete în capitală 
cu internat. Cât a fost de neces'iră aceasta şcoală să vede din 
comunicările dlui Oociul, din cari rcese, că şcoala numără 143 
eleve, din cari 98 inferne, vre-o 100 cereau ca să fie primite dar 
au fost refusate nefiind loc. Totodată. dt Onciul arata şi marea în
semnătate ce au astfel de instituţiuni pen:ru cultura noastră na
ţională - iar paralel de aceste arată ravagiile ce le face în de
trimentul acelei culturi multele şcolle private străine din România, 
cari să nizuesc din toak puterile ca să Înstrăineze tinerele vlăstare 
de aceea cultură şi să stâr.gă În germene orice schinteie de pa
triotizm adevărat în tara proprie a Romănilor. 

"Flacăra" in Nr. 15 publică Ull frumos articol din peana 
fruntaşului nostru scriitor N. Gaoe, In'> care să cuprind inflăcărate 
reminiscenţe din tinereţa sa, de pe timpul când printul Carol, 
gloriosul rege de astăzi să stătornicise pe acele plaiuri, ear Turcia 
din aceasta cauză voia să-i declare războiu, şi când o mână de 
tineri În frunte cu N Gane, Leon Negruzi. Mihail Cornea, Scarlat 
Capşa ş. a. au săvârşit, fără Îndoială, cel mai frumos gest de 
patriotizm,îmcriindu-se de voluntari în cuul unui războiu cu Turcii. 
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Articolul are şi o importanţă educa1ivă, formând un memento 
pentru generaţia tânără de astăzi, ca să urmeze aceloraşi nobile 
indemnuri când va suna buciumul de chemare şi patria se afla 
în primejdie. 

"Ramuri" în Nr. 2 cuprinde un articol interesant sub titlul 
sugestiv "Hoinănnd prin Bulffaria" slJbscris de dl N. Dunăreanu 
ne face cunoscute multe institltuţiuni culturale ale Bulgador, 
cari ş'au concentrat aproape toate puterilor În timpul din urmă 
pentru desvoltarea celor două instituţiuni: şcoală şi armată. 

Partea Cpa mai însemnată însă a articolului, să incepe În 
momentul când dl Dunăreanu face psichologia neamului bulgar în 
acărui inimă ferbe ura neimpăcată În contra neamului românesc. 

în aceasta călătorie dl Dunăreanu face mai multe cunoştinţe, 
Între altele cu un locotenent de infanterie, cu numele E., care 
Într'o' convorbire despre armata română îi replică diui D. urmă
toarele cuvinte, cari cad ca trăznetul: 

Mă tem că soldatul Dv. n'are să fie cel dela 18'77. Şi mai 
la vale: 

- Scuzil-mă dar azi el n'are pentru ce lupta, el n'are pă
mânt şi drepturi. Ciocoiul îl omoară. Revolutia dela 1907 a do
vedit ce prăpastie desparte la D-voaslră două clase care sunt fiii 
unui şi aceluiaşi popur . 

După cuvintele aceste aruncate cu atâta hotărâre din partea 
unui oficer, care ne spion pază slăbiciunile e numai firesc, că dl 
Dunăreanu retras în singurătatea odiei sa'e dela hotel să condudă 
astfel: 

"De unde şi ce imprejurare îl făcuse să vorbiască astfel de 
poporul şi armata noastră 7 Şi, odată cu întrebarea ce mi-o făceam 
mie insu-mi, prin minte mi-a trecut o mulţime d~ gânduri .. Mi-am 
adus aminte de oastea zarzavagiilor care seamănă văile cele mai 
bogate ale ţării, la covrigarii, simigii, bragagiii, care trăesc în preajma 
cazărrnilor, taberilor, forturi!or noastre, şi-şi desfac marfa, şi stau 
de vorbă cu tăranii nostri, ascultă, observă, fără opreală. Şi iată 
că prin minte, un gând mai mai ciudat mi-a trecut cu o scăpare 
de ură: Dacă E. bunul meu E a fost şi el vre-odată, imbrăcat 
ca bragagiu, la vre-una din taberile noastre, ori chiar poate la 
vre-o grădinărie, şi-a căurat să semene in sufletele săteniior nostri 
sămânţa urei şi a ră~coalei'? Oare n'ar fi fost cu putinţă 7" 

Cronica. 
["a'''gurarea tllOmmtentultli Itli Iom, ilIaioresclI. In ziua 

de 7 lanuar anul acesta s'a inaugurat cu mare solemnitate în 

'd 
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Craiova monumentul lui Ioan Maiorescu. -
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Fostul dascăl ardelean, C3re a aparţânut celor dintâi ante
mergători ai culturii noastre naţonale, ca ori care om mare a fost 
prigonit, huiduit şi calomniat în vieaţă. A trebuit să se scurgă un 
jumătate de veac în neant ca să vindece pe deplin patimile ome
neşti şi ca să vină generaţia recunoscătoare de astăzi ca să ridice 
un monument aceluia, care întresga sa viaţă ş'a pus-o În serviciul 
neamului. 

In faţa acestei rrăreţe faple· de gratiludine, din care a izvorit 
acest simbol, ochii nostri nu pot decât să picure o lacl'cmă de 
bucurie,'.,că au ajuns să vadă şi aceasta glorie postumă. 

SiirhătorÎrea cetdellarului lui Grigore Alexa1ldrescu. 
în seara de 20 ianuarie s'a sărbătorit Într'un mod înăItăţor la Ate· 
neLlI român din Bucureşti prin societatea scriitorilor Români de 
sub înaltul patronaj al M. S Reginei centenarul celui dintâiu mare 
poet al neamului nostru: a lui Grigore Alexandrescu 

. La aceasta sărbătorire au făcut aprcţieri competente asupra 
opert'i lui Alexandrescu domnii Bogdan·Duică, E. Lovinescu, M. 
Dragomirescu şi Delavrancea, scoţând fiecare în relief importanţa 
intrinsecă a operii ce să revarsă asupra culturii naţionale şi asupra 
CUltUl. ii peste tot. 

Comemorarea lui Eltlioxl" Hurllltlsachi. La împlinirea 
unui veac dela naşterea lui Eudoxiu Hurmuzachi fraţii nostri din 
Bucovina au comemorat într'un mod demn şi înălţător amintirea 
marelui patriot, vrednirului ante!uptător pentru drepturile naţionale 
şi neobositului culegător de documente referitoare la Istoria Ro
mânilor. 

Cuvine-se ca zilele de praznic ale fraţilor nostri să ni le 
imprimăm în sufletele noastre şi acolo să ridicăm monumente ne
peritoare tuturo bărbaţilor mari, cari au cOlltribuit cu un pas mai 
departe la realizarea visurilor şi aspiraţiunilor noastre. 

< Bojdenca şi Obiectlll Itli /011 Creagă în zilele noastre 
s'a săvârşit fără îndoială cea mai mare ingratitudine faţă de me
moria marelui nostru scriitor poporal Ion Creangă, când pressa, 
care nu cruţă nici ce este fifânt, a scos la licitaţie publică lucrurile 
rămase În urma lui, cari ar trebUI privite de neamul nostru ca 
totatâtea lucruri sfinte, formând proorietatea neamului întreg. 

Ne revoltă faptul, că nu se află instituţiunî crlturale cari să 
scape din ghiarele peririi bojdenca gata să se dărîme acum, 
unde s'au plăsmuit atătea mărgăritare ale literaturii noastre precum 
şi relicviile ce au venit in atingere cu genialul scriitor, care e 
fără păreche în literatura noastră poporală. 
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INFORMA ŢIUNI. 
Wilhelm Wundt renumitul psicholog german cu ocaziunea al1l

versării de 80 ani dela na~terea sa a fost ales membru de onoare 
al institutului de Pedagogie şi PsihJlogie experimentală de cătră 
reuniunea Învăţătorilor din Lipsca. 

Expoziţie. În expoziţia din Şviţera ce va avea loc În anul 
19i4 va fi reprezentat într'o grupa apartc şi învăţământul. Pro
gramul provede introducerea practică în conoducerea grădinilor de 
copii, şcoala de menaj, joc, gimnastică ş. a. 

Expoziţia internatională de zidire din lipsea din anul 1913 
va îmbrăţişa pe lângă mai multe chestiuni importante de higienă 
şcolară şi o grupă specială despre zidiri le-şi jocurile copiilor. 

Apărarea copiilor. Noua lege din Olanda opreşte ocuparea 
copiilor în industrie sub 13 ani. Tjnerimea nu poate să intre la 
lucru dimineaţa înainte de 6 oare şi sara după 7 oare şi nu este 
ertat ca ocupaţiunea să dureze mai mult decât ; ° oare la zi. 

Gravaminele învăţători mii făta de noul proect de salarizare a 
ministrului de culte şi instrucţiune publica. 1. Faţă de avanzarea în 
salar proiectată În paragrafi i 5, 6 şi J 0, care e cc,ntemplată a se 
face prin cvalJficare din partea inspectori lor de stat şi confesionali, 
ne simţim obligaţi să protestam cu toată tăria sufletească. Aceasta 
cvalificare, În Împrejurările noastre uşor poate fi condusă şi dintr'o 
parte şi dintr'alta, de motive financiare sau person!.lle sau chiar 
politice şi astfel conziderantele pur şcolare pot fi slcriflcate altor 
conzidnrante străine de ş:oaIă, ceeace ar atrage demoralizarea 
noastră. 

Forurile controlătoare au destule alte mijloace de a disciplina 
pe cei negligenţi ori pe cei cari nu au o tinută şcolară şi socială 
conform chemării lor şi nu de-a dreptul detragerea dela gura fa
miliei. E deci şi neumană această măsură grea penh'u eventuale 
întrelăsări, ce pot deveni trecătoare. Prin urmare ne rugăm, ca 
dispozitiile paragrafilor acestora cu cVJlificarea şi cu mentele să 
se şteargă, rămânând ca învăţătorii numai p in sentinţă disciplinară 
ridica~ la valoare de drept să poată fj impiedecaţi dela Înamtarea 
din o clasă de salarizare într'alta, iar În lipsa aceilteia. să Înainteze 
automa1ice. 

2. Cu privire la durata timpului de serviciu recentt in 
proiect pentru înaintarea în clase şi în gradatii ne plângem, că 
nici noi învăţătorii nici invăţătoarele confesionale nu suntem trac
taţi asemenea învăţătorilor de stat, deşI facem tot acelaş serviciu 
ţării şi depu,1em cel puţin aceeaş activitate şi osteneală,. atât noi 
cât si colegele noastre, în serviciul instrucţiei Si educatiei publice 
Ne rugăm dară a interveni ca să schimbe diSpoziţiile acestui pa-

/ 

-..: , 

....,.. , 
I 

i 



77 

ragraf astfel ca Învătătoarele să Între în clasa a III-a de salarizare 
deodată cu bărbaţii, in gradaţii să înaintăm şi noi şi ele, ca în
văţătorii de stat, tot la 4 4 ani. 

3. in §. 6 al acestui proiect se stabileşte relulul de cortel 
al învăţătorilor confesionali aşa, că noi şi la 40 de ani de serviciu 
primim relutul ce-} are Învăţătorul de stat În anul al Iz-lea de 
serviciu. Disparitatea aceasta ni-ar cauza durere sufletească cu 
deosebire unde suntem intr'o comună cu .:olegil dela stat. Cererea 

I noastră ar fi dară ca relutul de cortel să fie şi pentru învăţătorii 
. confesionali asemenea ca peatru cei de stat, iar confesiunea sus

tinl.toare de şcoală, din lipsa de mijloace. unde nu are cortei În 
natură cu dimensiunile recerute şi cu deosebire la oraşe, n'ar 
putea servi acest relut, să-I deie statul. 

4. 24 al noului proiect de lege dispune ca emolumentele 
pentru serviciul de cantor ale învăţătorului confe~ional să se 
compute în salar, dacă salarul stabilit de susţinătorul de şcoală e 
mai putin de .1000 cor. in §. 23 se zice Însă că În venitele În
Învăţătorului de stat nu se pot computa şi competinţele, ce eventual 
le primeşte făcând servicii de cantor. Am dori ca nici nouă să nu 
ni-se socotească în salar venitele cantorale. 

5. Ajutorul familiar ce l-au primit învăţătorii de stat, ne ru
găm să ni-se deie şi nouă în formă de ajutor de stat. 

6. Timpul de serviciu înainte de 1893 nu se ia În conside
rare la avansarea În salar în proiectul acesta de lege, nici pentru 
un învăţător, ceeace constituie mare nedreptate faţă de toţi invă
ţătorii, cari au servit preste 20 ani. Fiindcă învăţătorii, cari au 
mai mult de 19 ani de serviciu sunt mulţi şi formează grupa celor 
cu familie grea, deci mai greu atinsă materialiceşte, dorim ca 
dispoziţiunile cuprinse în § 27 al acestui proiect să se modifke 
astfel: 

lnvqătorii, cari Înainte de 1 Octomvrie 1893 au servit 5 ani 
să se împărtăşească de un adaus personal de 200 cor. anual, cei 
cu 10 ani de 400 cor., şi cei cu 15 ani de 600 cor. din partea 
susţinătorilor de şcoală ori prin ajutor de stat. 

7. Făcându-se schimbare În salarizarea Învăţătorilor ne rugăm, 
şi pentru învăţătorii pensionari Înainte pe prima Iulie 1913 precum 
şi pentru văduvele şi orfanii de învăţători, să se compute diferinţa 
pentru timpul de serviciu conform noului proiect de lege şi dife
rinta să li-se servească. 

8. Una dintre plângerile cele mai mai greu simţite ale învă
ţătorilor confesiunilor noastre este Încassarea şi licvidarea regulată 
a saJarului. Poporul de rând românesc Îşi plăteşte dările de stat. 
şi comunale resignet şi fără multă vorbă, când ajunge să plătească 
cultul, prea adese se revoaltă şi îşi varsă amaruI în proteste şi în 
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amânări odioase pentru ambe partidele. Atacurile, ce le !'uferim 
şi noi şi şcoala, în asemenea împrejurări triste, credem că s'ar 
putea evita, dacă repartiţia cultului s'ar incassa riguros şi deodată 
cu dare:. directă. iar învăţătorul să-şi primească salarul regulat şi 
anticipative dela organele bisericeşti. Imprejurarea aceasta l-ar face 
să-şi vadă de lucru în liniştea sufletească, ce o reclamă natura 
oficiului nostru şi efectul dorit de toţi. 

9. In fine mai insistăm şi în calitate de membri ai organisme
lor noastre biseric~şti, ca § 28 al acestui proiect. să se modifice 
aşa, ca invaţătorii cu plânsorile pentru s'ilar, ce le au fată de sus
ţinătorii de şcoale în prima linie să se adreseze cătră forurile con
fesionale şi dacă acelea în termin de 30 zile nu li-ar delibera 
cauza, să se adreseze comismnd administrative. 

Solvirea taxelor: Taxa de membru: Traian Debeleac 8 cor., 
Nicolae Ştef, Justin Moroşan şi Vasiliu Augustin câte 4 cor., Ioan 
Crişan, Silvia Popoviciu, Ioan Halmajan, Aurelia Halmajan, Petru 
COlţău, Elena Roja, Gheorghe Petrişor, Ana Sebeşan, Dimitrie Cio
hota, Petru Roşu şi Emilian Cătana câte 2 cor. Abonamente: 
Traian Debeleac 27 cor., Elvira Cioara, Petru Nica câte 20 cor., 
Vasiliu Augustin IO cor., lustin Moroşan 8 cor., Gheorghe Petri
şor, Ana Sebeşan, Dimitrie Ciobota, Nicolae Ştef. Nicolae Nico
rescu, Silvia Popovicu, Aurelia Jorz, Ioan Halmajan, Petru Colţău 
şi Elena Roja câte 5 cor, Traian Givulescu 3 cor. 40 fiI. 

Bibliografie. 
:leall laqtles Rousseau, ideile sale pedagogice şi critica 

acestora. Discursul, cu care neinlrecutul proft'sor de pedago
gie dela preparandia din Arad ])r. Petru Pipo5, a comemorat pe 
marele pedagog tn adunarea generală a tn\'ătătorilor aradani din 
prilejul bicentenarului naşterii serbat în vara Lre'cută, a apărut 
acum intr'o broşură. de toată frumsetea, edita de "RNwÎI/tiea 
înlJ/iţiitorilo'r dela şcoalele poporale co,'.!esionct!e gr.-ort. romlÎne din 
prot()Jlopiatele aradaue 1- V Il". . 

Continutul discursului, ce a pus în admiratie tnvăţătorimea 
ş: pe distinşii oaspeţi din cele mai alese pături ale societăţii ro
mâneşti din Arad şi împrejurime, esLe următorul: 

lJeSC?'Îe1'ea fe.~fivitiitilor bicentenare din Pranta si Ilel/letia. 
C(lracterizm:ea vieţii culturale şi a epocii it,' c~re a tl:iiit 

Rousseau. 
Garacterizcu'ea educaţiunii ~i a ~coalelor din secol/ti X VIII. 
Bio.rJrafia lui Rousseau. Originea familiei. Lipsa educaţi unii 

din partea mamii. Tatăl nu educă hine pe fiul său. Educatia lui 

J 
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Rousseau în casa preotului Lambi'rcier. Sub protecţiuneaDoamnei 
Warens. In oRpiciul catiicumenilor din Turin. Ahjugarea religiunii 
calvinisle. Autodidaxia lui Housseau. Housseau ca educator prac
tic rn 1."00. HOU<;,.;f>RU in saloanele Parisului. Ca sflcrelar de 
ambasad'ă în Velwpa. Halatiunile lui Rousseau cu Tereza La
vasseur. Tatal, care-şi p(lrăseşle copiii. Legăturile cu enclClope
dişlii. Colaborc.rea la ,.Dictionarul cnci-:lopedic". Tezele Acade
miei din Dijon. Rousseau ahjul'ă religia calolicii. "Noua Eloiza". 
"Contractul social". Housseau compune cea mai bună operă a sa: 
,,~~mil, sau despre edu(~atillne". Ca oaspe la filozoful Hume. Anii 
din urmă a vieţIi lui Rousseau. "Confesiunile sale". Retragerea 
totală de lume şi decesul marelui cugelălor. Hudeniile. Elernizarea 
memoriei. 

:ii~temuf pedayoyic al l/li Ho!(.~seall. Ideile conducătoare 
ale natUl'alismului pedagogic. Indicarea conţinutului operei "I<.:mil.l. 
Prefata operei "l~mil·'. I'~nunţarea principiului conducător a toată 
edlH~Hţiunea naturală. Cartea 1. a operei "Emil": (f'ducaţiunea 
plină la finea anului al 2-lea). Partea a Il-a a opl-ll'ei "Emil": (dela 
anul al2-lea pană la finea anului 12-lea). Carlea a !II-a li opere, 
"I<.:mil"': (dela anul al 12-lea până la al la-lea). Carlea a IV· a 
a operei "I<.:mil": (educaţiullra dela anul al lh-Iea inainte până 
la ::!O de ani). Cartea a V-a a operei ,,~:rnil": (educaţiunea 
femeii (Sotlei). închierea !'ducaţiunii lui Emil şi li Sotiei' 

1 .'ritira si~te/lwllli de ed w:ariu nea lui ROIJ.~swll. Defectele. 
Calitălile. 

j"jectele w.til'ift"ttii lui ROl(.~sea/{. Eff'ctele ideilor pedagogice. 
Efectele generale ale intregii aetivităţi literare ale lui HOU8~eau. 

Dt Dr. Petru Pipoş a relevat norocos aHlt defectele cât şi 
avantagele sistemului de educa\iune a lui Housseau, care deşi 
este în contrazicere cu sistemul de gândire a lilozofiei religioasei 
din punct de vedere istoric cultural merită a ti cunoscut şi de 
publicul nostru ceti lor. 

Reuniunw Învt'iţi'lt01'ilor del<~ ft!"ortlele 1JojJontle fJt" ort. 1'0-

mâne din prololJolJia/ele rtm,(a;v 1- VII, care an de an hnbogăţe
şte literatura noastră didactică cu câle un op de asemellea va
loare~ rrieritâ. sprij Inul societăţii româneşti. 

Bro!;1l1ra se poale (procura) comanda la prezidentul 1'e
uniunei 10$lf Moldooan director şcolar In Arad. Preţul 1 cor. 
plus 10 fi!. porto. 

T:>t acolo se poale comandă !ilÎ tI Dr. W. Rein /li activit(ltea 
sa pedagogică" de acel aş autor, cu preţul 50 [ileri. 

Primim din Bucureşti escelenta revistă "Convorbiri Ştiitt.ţi
fice şi Filosofice" cu următorul interesant sumar: 
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Corpul· omului: Celula Dr. E. peGlUt. Suflete tari şi suflete 
slabe. Rene Descartes. Cauza somnului. Emile Gautier. Ce este 
sufletul omului'? E Haeckel. Moartea liberă. Fr. Nietzsche. Po
vestea unei picături de apă. Th Moreux. Laplace V. Anestin. 
Viaţa plantelor. Dr. L. Caze. Lavoisier: Omul şi opera G. Vasiliad. 
Conceptul Energiei. W. Ostwald. Savanţi şi filozofi iluştri *** 

Ilustraţii: Copernic, - Descartes, - Laplace. -- Lavoisier, 
Celule nervoase, - Higroscop, - Higrometru, - Picături de apă. 
Un an (12 numere) Lei 4. Un număr 30 bani. Redacţia şi ad
ministraţia strada Ca'onfirescu 7, Bucureşti. 

Gabriel Compayre "Pestalozzi şi Educaţia elementară" Bi
blioteca pentru toţi 768-769. 

Una din broşurile cari ar putea interesa corpul didactic de 
orice grad, fără Îndoeală e şi această traducere in româneşte a 
Dlui T. PopoviCi. 

Autorul a scris această carte pentru a contribui la omagiile 
de recunoşti nfă şi admiraţie datorite celebrului autor al romanului 
"Leonard şi Gertruda", neobositulu.i învăţător şi neintrecutului re
velator al desvoltărei naturei copilăreşti Acest fapt desigur l-a 
condus pe autor a ne prezenta In o broşură, deşi mică dar inte
resantă, un tablou complect aproape de peripeţiile multiple ale 
vieţii, carierei şi operile pedagogului şi metodicianului Pestalczzi, 
cum şi critica numeroaselor scrieri, fac broşu;ă să prezinte mai 
mult interes. Preţul 60 bani. j( se cere la librăria editoare Leoft. 
Alcalay Bucureşti. 

Sumarul: 
Redac/ia: "Şcoala muncii"; Efrem Moldovan: "Poezia po

porală în colecţiunea lui V. Alexandri": /. S.: "Ce te legeni co
drule 7" (prelegere practică); Traian Mager: "Cea dintâie grama
tică românească, ca manual de şcoală - alui Radu Tempea 1797" 
(urmare şi sfârşit). Partea oficioasă. Teodof Mariş: "Două mij
loace prin cari şcoala poporală poate înarma omenimea cu cul
tura sufletească" (urmare şi sfârşit); Reviste: "Şcoala viitorului;" 
"Flacăra"; "Ramuri"; Cronica: "Inaugurarea monumentului lui 
Ioan Maiorescu"; "Sărbătorirea centenarului lui Grigore Alexan· 
drescu"; "Comemorarea lui Eudoxiu Hurmuzachi"; "Bojdenca şi 
obiectele lui Ioan Creangă"; Informa/luni. Bibliografie. 

Tiparul tipografiei diecezane gr,-or. române din Arad. 
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