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Reuniunea învătătorilor 
Apare odată În lună. 

rroprîotar QJ.itor : 

Reuniunea inv3ţătoriior romani 
dela şcoalelr. popor, conL ort. din 
protopoplatele arădane 1--VII. 

HIWACTOH: 

IOAN GRIŞIANU 
lnv~ţ;\tor, 

ManURcriptole şi (,Alfospondc-nţa 
S~ vor trimite rcdact.in SZt:k.ud~ 
var IA-rau m.) iar abonamcntele 
cas::;arului Iuliu Grof~orean 1n 

Galsa-VlljQos. 

GOffil'tetul de rerlacţt'g" Dim. Hoarill, ( HorllJa, IIctBilla Cudal"iu~ ~ic. Clistea~ TcodoT 
. Cherechcan. Petru Coiteu, PHvcl F. n,'rlea, lulin (;,of;orc"". 

Tcodor ::-.t ari'l , J05if Moldovan. Dim Olarit!, Dim. Popo\'idn~ 
Geor,rc Plcş, Avra.m S-~~dcatl, JORif Stan~a ~i Petru Vanr:tl, 

Abo1nament: pentru Ungaria 5 coroane. - Străinătate 7 coroane. 

Zorite rdl1~iqrii. 

Divul imperator, despre ale clirui mari ispnlci ne 1;0/'

'beştp ('olumna din Hrww, slobozită hl blocuri de mm'uwn'i, 
a tâsat - ca 1Jatrimoniu - unn(lsilor sdi virtuti ...... jle 

,j • 

cari a(~eşti(( şi-le-au validitat Cu o putere şi CIJIt8et'I'en(((, ce 
a }lcut epod1. ..... În istoria gf!lwlui omenesc. 

}';/'olu(ia popoare/OI' lnsâ, salt Ulai bine r!l-sfinul, şi-a 
l1/ÎrÎl dei/elete tn viafrt tiaâtiî a flN':Stui popor şi peste un 
secol şi jumătate: chiar alunti, dind de8(~endell(lI: şi-au ajuns 
apogeul înjioritei, e:cprirnat priu forma lal,idarâ »Dacia (e
li.ce - invaziunea lllllldltUii-a decimat. 

~Fofta m(~i()ră a lucrat şi aici şiînră C2t ~/ect AUI'e
lian, a cărui amintite duioasii se prlstre(lzâ până ali În le,
gelldele noastre - a dat ordinul de retra,llere. Partea cea 
mai mare rlimasă aici: strilmoşii - pt'in aceasta ?'Ianpere 
fatală - s'au, desb/:nat de mama [OI': Roma, carea i-a 
ocrotit. Adi/postul lor n'im(tn muntii şi veme. .dceasf.a îm
prejurare a fost deajuns, ca neamul nostru sii jie cUJlziderat 
de dispă1'ut sau nee.rhlent. Conviugerea gin(ilor imprejmui
toate - în aceasta pât1in(ă se intef' tot mai mult, de
oa1'eceistoricii mârunti .... l.ncetal'ă de a-si mai instrna Iim. 

I ) 

Cel mort Însă a ÎnFiat! 
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După trl'cenm alot' aproape zece secoli, iafă că se ivesc 
+'alnidi desrendenfi ai "Cetătii pteme<. Din' fetOmul le este J' , , 
mic .... Radu Npgru, mai trlrziu Bogdan Vodă, Îşi Îndt'l'apUi 
ochii 101' de mlttl,..... şi m(h'es(~ orizontul 1'omânes~ sprR ră~ 
sărit!! Pe un mument românimea duce o viatii multumitoare. , , , 

uneori presărată cu 1I0roc. Cantrcul insel llU fine mult. 

Vremile de "esfrişte, U1',gia pofesfâ{iLot', mai, miâ şi 
mai mari, a/sltit dind mai slrlh, când mai tare in obiditul 
popor aşa fel, eli (Il - pe 'ilînyiJ toate aspiraţiile lui 1/0-

bile - a Iust mtll/ai tolerat. 

AsUel au inteles omnipofen(ii evallglllJ lia lui ~Mesia ! .... 
Su, lumi·nu, ci mai vârfo,'? îldunerecul de v(>{(curi a străbătut 
coliba romanului. :;;/ - pe când e/'(~ ca hezna u cig(1toa re 
set-şi întindi( mai tate şi mai sinistru aripele sale, de pe 
mica inzu/r'i Corzicil licâreşte o Lmninită ... cat'e, potnt(ân
du-şi jlflcărn, produce un cat'1clism contineutf/l, nt urmări 

faroYabile pentru 'toate naţiunel!', cm'i au ÎnStltat după 
luminri. 

Preceptele dh;inulU/: Dascâl, pro)JoN'iduite de opfs)Jl'e
zpce seroli, abia acum Încpp să se tntnmeze mai cu, zor în 
1nassa POPOI/]'P{01'. 

Ca, lu('p(~jllri pe orizontul rom/inismului - apar 
marcantele jig,ui ale nnnuritol'ilor 1Jlal"i dascăli: Samuil 
Clain, Pttru J,l!'llor şi Ghl'orr7he 8incai. Acesti mari br'iruati 

., t , 

sunt pfecurso"ii lnvlipăifl(i ai redeştl'pfării naţionaLe. Aceşti 
mari bllrbafi furmează t,.iniiat"a noastră rm numai natio-

) , 
nolă, d şi culturală. Ei au dat prim~d impulz de desvol-
tare şcoalei romlÎne. Ei au fost apo8folii, cari, Cit cuvântul 
j<:;i cu peana, au deşteptrd şi apărrtt cultura şi simtul na
JionaL. 

Zori se ivesc, soarele ra;aare, 
Nu-i cu putinţa noapte' sa mai fie 
Apune ceata ce ne domnea tare 

Ridică-ţi capul şi priveşte 'n Il1me, 
La naţii ce odată 'n negura zaceau, 
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Cearcă, ispiteşte, cum de pe al lor nume 
S'a putut şterge ceaţa ce-i acoperea. 

~ 
• I • 

Astfel a câniat bardul national: Andrei Mu,reşan, su
getat de curentul ce a schimbat mai spt'e bine modul de 
manifestare al geniului j'omânesc, - pe care batd alt lu
ceafăr al cugetârh 1'omâneşti: Mihaa Eminescu, în ., Epi
gOlli«, îl nUlneste: 't Preot deşieptă1'ii noastre, semnelor '01'13-

mii profl!t«. 
Cheorghe Lazlir, alt luceafă,' al deşteptării şi 1'eîmlierii 

noastre naţionale, tt'ece munţii şi deschide cel dintâiu fo
cldar al cultu1'ii nationale. Atmost'era se curăţă mereu,' de 
if~fiuenta şi puiet'ea wlturii stă lne, care a năpâdit-o. Era 
fanarioM apune. 

Dincoace, 11Joise Nicoară, cu inima şi sl~t{etul său mare, 
btcrează pentru, desrobirea neamului (lin întunerecul aU/eol 
l/in!ătur. De numele lui se leagă şi 'infiinţat'ea celui mai 
putf!fnic focular cultural al Homânilor din acestea ţinutlu'i: i, 

tntemeiaJ'ea Pl'E!!!1"andi~i t'onl~ne dh,-- Amd, al cărei eente- ~ 
nm' se va serba În curând, 

CQ1'oana acestor mari lucealâri o formează nemuritoru,l 
metropotit Şaguna, cm'ele a desvoltai o acţiune p,'odiglOasă 
pentru concentrMea fortun'lot' noastre nationale: biserica fi 
fcoala, lată deci tot atâlia bârbaţi mari. can: prin munca 
lor Wanică, - au precipitat l:virea zorilor relnl'ierii eul
tu,rei poporului românesc, a acelui popor, care fs'a luptat 
mai mu,lt pentru limbă decât pentru vi((.(ă. In aI:estea zile 
mari: l> Să ne curăţim simţirile« şi pl'ivind trecutul nostru. 
sbuciumat, să ne Închiniim acela)' mari (Jmbre, cari ne-au 
lumi/~at mintea şi lIobilitat inima! 

Ioan Crişianu. 

t Dr. Petru Şpan. 
(1860-1911). 

" o podoabă a corpului nostru didactic, distinsul ŞI 
simpaticul profesor dela Seminarul Andreian din Sibiiu, 

7-
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Dr. Petru Şpan, nu mai este intre cei vii. Chiar în ziuc:t 
precedentă morţii Lui, intâmplată la 15 Martie n. a. ~., 
primim numărul trei al revistei ]) Vatra Şcolară«, redactată 
cu atâta aparat ~tientific pedagogic de dânsul, ~i devoram 
cu spiritul meu munca depusă acolo cu atâta tact şi iată 
- cu 24 ore mai în urmă - sirma telegrafică şi aduce 
trista veste a dispariţiunii Lui pe alte plaiuri.. .. »unde DU 

este durere nici intristare« . 
. .lfoartea nă.praznică: aceasta ultimlî analiză rl jilozo

fiei omeneşti, l-a rapit chiar atunci, când era fn toinl muncii. 
Şcoala rom.lnă pierde prin moartea lu'i Dr. Petru 

Şpan pe unul din dascălii să.i cei mai hamici, mai iscu
siţi şi cu cunoştinte mai vaste pe terenul educaţiunei şi 
instrucţiunei. Ca elev a faimosului profesor: Dr. Rein din 
Iena, a fost un aderent intransingent al principiilor lui 
Herbart şi Zilier. 

A condus şi redactat cele mai bune reviste de spe
cialitate, anume: »Pedagogia nouă~, d"oal:a pedagoyicâc (in 
colaborare cu Dr. Daciil P. Barcian) şi in timpul din urmă 
~ Vatra Şcolară«. A scris mai multe opuri pedagogice de 
valoare şi manuale şcolare. Prima sa lucrare în limba 
germAnă. este: »Die Fortbildung det PaedagofJik J[erbal'ts 
durch Ziller« 1) carea totodată. i-a fost şi teza de doctorat. 

Din toate scrierile defunctului ai putut constata nu
mai decât pe adevăratul pedagog: psiholog bun, cu un stil 
limpede, dar in acel aş timp elegant, miezos} exempt de la
cuna pleonasmelor. Despre acest adevăr ne vorbesc ur
ma.toarele sale lucra.ri: 

1. Uei p"eg(Uitoare ln pedago.qie. 
2. Treptele tohnale ale lnvâtâmântului. 
3. Lecţii de didactică. 
4. Lecţii de psihologie. 
5. Lecţii de ppdagogie. 
6. Poveşli pentru anul 1. şcolar. 
7. Viata şi actilJl'tatea lui Dt. Daniil P. Barcian. 

') Dosvoltarea (ulterioară) a pedagogiei lui H~bart prin Zilier. 
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8 . .şcoala lui Şa,guna. 
Numai cine va fi cetit operile acestui pedagog român: 

va cunoaşte sufletul şi va şti aprecia mintea luminată a 
lui Dr. Petru Şpan. 

Ca manuale şcolare dela raposatul ni-a rămas: 
1. Noul abecedar. 
2. Cade de ceti"e a II-a şi ca manual auxiliar (la 

abecedar): Călrluza noului abecedar, cari lucrari asemenea 
ne pun in lumina. pe desloinicul cunoscător de sutlete. 

Dr. Petru Şpan a fost nu numai un distins pedagog, 
ci şi un fervent cultivator al literaturii româneşti, scriind 
articoli lilerari-şlienţifici la diferite foi ale noastre, ca Lu
ceafărul, Biserica şi Şcoala, Tribuna, Telegraful ele. 

~ Dt. Peint Şpan a fost omul, carele a ştiut încuraja şi 
apre(ia munca serioasă şi deamnă de atentiune a dasdilului 
1'omânesc şi aceasta subsc:isul o ştie -- în mod deosebit 
-- din propria-i experienţa: când m '-s'a dat prilej Stt cu
nosc 1tObilele-i intenfiuni. , 

11 avut -- la studiile sale -- un captivant şi sftgestiv 
dar de predare, aşa, că l-ai fi tot ascultat şi aceasta o ştiu 
şi mai bine foştii sai elevi, cari s'au perondat in cei 20 
uni cat a întreţinut locţ,l sacru al cltltun:i şi iubirii de 
neam la catedra din Sibiiu. 

Cu adevărat comuna-i natala Lupşa (colt. Turda Arieş) 
poate şi trebuie să condoleze perderea acestui distins fiu 
al ei, iar corpul nostru didactic cu atât mai mult are să 
facă aceasta, căci Dr. Petru Şpan a fost un.ul din acei 
rad factori, cari au contribuit în mod simţitor la lumi
narea §i însujleţirea bietului dascăI romdnesc. 

O lacrimă depunem şi noi pe recele-i mormânt! 

Dotmi în pace ''Sujlet nobil! 2) 
BUJecanul. 

') Prezidentul Rpuniunii noastre tnvAţi\.t.)re~ti, cu ocaziunea morţii ne
uitatului profesor Dr. Petru Şpan, a espedat pe adresa p, C. S, D. Dr. Euse
hiu Roşea, director seminarial 1n Sibiiu, urmAtoarea telegramă: "Reunilloea 
lnvăţătorilor români ort. din protopopiatele aradane 1-VII deplânge moartea 
distinsului pedagog Dr, Petru Şpan," 

-
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Răsplata unei munci cinstite. 
împlinirea cu scumpătate a datorinfelor trebuie să 

fie idealul fiecărui bărbat ce se respectă. Cât pentru noi~ 
învătătorii, aceasta se impune. Caci adevărat, nicăiri 
tnlrelasarea împlinirei datorintelor nu are, nu poate 
avea urmari atât de fatale, atât de dezastruoase, ca toc
mai in şcoala. in tol locul intrelasa.rile se mai pot co
rege. În şcoala. insa. nicidecâl, sau foarte cu anevoie. Ac
tivitatea dascaJului este activitatea medicului. .Mai mult! 
Caci pâna când activitatea medicului se rapoarta mai ales 
asupra corpului, pâna atunci, invaţatorul trebuie sa deie 
atentiune, in egala ma.sura., atât corpului cât şi sufle'tului. 
Caci "mens Saua in cOl'pore stlno". Minte sânatoasa in corp 
sânatos. Şi ce lucru, ce munca grea şi istovitoare de nervi 
este aceasta! Numai cine are a săvârşl o astfel de 
muncă, este şi poate fi in stare a înţelege deplin ros
tul şi greutatea acestei mu oei. Dacă este greu, ori daca. 
este merit a vindeca sau a şti vindeca corpul, care cade 
sub senzuri, de o mie de ori e mai greu a cultiva, sau 
mai bine zis a desvolta, a da directiva. sânatoasă sufletu
lui, care nu se poate vedea şi prin urmare nu cade sub 
senzuri. Până când medicul ajuta omenimii pentru un timp 
oareşi-care numai, pâna atunci dascalul da viaţa şi prega
teşte omenimea pentru toate timpurile. Şi cu toate aceste, 
ce deosebire este astazi inca tn lume tn aprecierea muncei 
invăţa.torului in comparaţie cu a altor factori. Caci pâna. 

. când şi lucrul cel mai neînsămnat al altor factori este 
apreciat cu multă larmă, cu mult sgomot, până atunci 
fecunda muncă a dascălului, căruia omenimea are să-i mul
ţumească în cea mai mare < parte, aproape toale bunurile 
de cari dispune, daca şi DU este disconziderată, .Ia tot 
cazul însa este lăsata., de cele mai multe-ori, tn umbră şi 
foarte puţin apreciata. Şi cu toate aceste dasciUul sustine~ 
că împlinirea cu scumpatate-a datorintelor sale este pentru 
sine un ideal. Nu laudele, nu vorbele sgomotoase, facute 

! 
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în jurul lui, sunt pentru el ţinta activitătii sale, ci munca 
şi iară munca, inainte şi tot inainte, fară preget, căci el 
ştie pentru cine şi pentru ce munceşte. 

Sunt tnsă timpuri, când şi pentru fnvătălor împlinit'ea 
datorin(elof f'ste deadreptul un mait. Numai cine nu cu
noaşte activitatea' dascalului şi tmprejunirile grele între 
cari a trebuit şi este silit să muncească acest modest 
plone]' de 36 de ani şi cu deosebire de 4 ani incoace, 
va contesta adevăml acestei asertiuni. Caci de 36 de ani 
~i cu deosebire de 4 ani încoace, pe lângă toata munca 

. sincera şi desinteresata a dascăllllui, pe lânga tot zelul 
şi abnegatiunea sa nobila, acest factor indispenzabil şi de
cf:l mai real folos pentru tăria şi viitorul neamului nostru, 
nu ştie de a lucrat, ori de a muncit în deajuns şi mai 
ales nu ştre cum şi când a putut satisface datorinţelor sale 
in masura, de a putea raspunde şi imposibilului ce i-se cere. 

lată de ce şi pentru ce ne bucul'am noi, invatatorii, 
când, pe lânga toată modestia, nota caracteristica. a acestui 
valo~os şi mattlr corp, am pulut aHa, că în butul vremilor 
grele şi în condiţil1nile cele ml),i cinstite, unul dintre cei 
mai distinşi şi mai bine meritat coleg şi dascal al nostru: 
Iosif j}[oldovan, direclorul şcoalelor noastre rom. ort. din, 
Arad ţi prezidentul general al Reuniunei noastre învaţa.tore~ti~ 
este iraintat de Comisia administrativa a oraşului Arad, 
la propunerea Mag. Sale dlui inspector regesc, Val'jassy 
Al'pâd, conzilier regesc, înaltului ministru de culte şi in
strucţie publica. spL.,e distinget·e. în adresa sa catră înal
tul minÎ)tru de culteşT Tn~lrucţie publica, Comisia admi
nistrativ~ a oraşului Arad, la propunerea Mag. Sale dlui 
inspector şcolar, Varjassy Ărpad, conzilier regesc, cere pen-

r tru distimul nostru coleg, Iosif Moldovan, un adaus per
:! sonal anml de 200 cor. drept răsplata. pentru activitatea 
. ! sa de da,căI neesceptionabila. şi devotamentul cu care 
\: a ştiut sfrvl şcoala in decursul lungii sale activităţi de 
1 peste 29 d~ ani. . 

Mulţi, 'oarte multi cunosc pe acest harnic şi valoros 
reprezentant al şcoalei noastre româneşti. Şi cu toate a-

, , 
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ceste, poate, vor fi mulţi şi de aceia, cari sa. nu-I cunoască 
mai de aproape şi după adevărata lui valoare. 

Cine este Iosif Moldovan? El este unul dintre acei 
modeşti dascăli români, carele indemnat de acele frumoase 
şi mult vorbitoare cuvinte ale unui flIozof german, eă :tcul
tura şi ştiinţa fac pe om liber« I de peste 29 de ani mun
ceşte din greu, de multe, foarte de multe ori făcând din 
noapte zi, pentru a putea răspunde cu cinste şi demni
tate frumoasei, dar grei ei sale chemări. El este acel de
votat şi credincios fiu al bisericei şi neamului său, careie 
fără multă vorbă, fără sgomot, totdeauna, tn cursul acti
vitătii sale de peste 29 de ani, a mişcat şi mişcă to'u\ 
ce a putul şi poate, a ştiut ŞI ştie, pentru binele şi pros
perarea lor. Şi nu odată, pentru munca şi desinteresul 
său, altii şi nu el, a secerat laurii. 

EI este colegul cred incios, totdeauna mândru de co
legii săi, este dascălul probat, cu multă experinţă de 'data. 
şi pedagogul abil şi distins. Şi tocmai pentru aeeea, 
Veneratele noastre superiorităţi diecezane, nu odaU. au 
lnat in conziderare probalele sale experinţe pe terenlli şco
lar. Iar noi, învăţătorii, pe lângă drago~tea ce i-o pă5tră~, 
după trecerea la cele vecinice, a in veci neuitatului nostru 
fost profesor şi prezident de pie memorie, Teodor (eontea, 
i-am incredinţat destinele Reuniunii noastre invătî!toreşti, 
alegftndn-I de prezident al acesteia, pe carea de o grămadă 
de ani o conduce din progres in progres. 

Dar ce a facut Iosif Moldovan în cursul acU viăţii sale 
de peste 29 de ani pentru şcoala românească ş: invaţă
torul său? Aici, Doamne, multe, foarte multe at: avea de 
zis. Ma. restrâng însil numai la unele. înainte ,e toate a 
dat bisericei şi neamului silu atâtia şi atâţia fii mni şi cre
dincioşi. Un Dr. Tiberiu Bredicean, secretar la .. Albinac 
din Sibiiu, Dr. Caius Bredicean, advocat in !.ugoş, Dr. 
Emil Sfetcu, advocat, Dr. Isac, medic, Dr. DirJitrie Truta, 
candidat de advocat, Aurel Nadra, funcţionar la căIle fe- [, 
rate etc. etc., tot elevi de ai sai, fac astăzi cinste biseri-
cei şi neamului nostru. Unde mai sunt apoi mulţimea de 

l 
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ţarani, industriaşi şi comercianţi, cari toţi, toti lui au să 
/ mulţămească, în cea mai mare parte, buna starea şi stima 

la care au ajuns? A scris, in colaborare cu alţi distinşi 
colegi, atât ea manuale de şcoală, cari 'azi, in aceste vre
muri atât de nepriincioase, fac reale servicii şcoalelor şi 
învăţătorilor noştri. Distins cu increderea superiorităţii 
diecezane !;Ii a marei societati româneşti, ca membru în 
Conzistor, câte 5ervicii n'a adus, in aceste v:remuri grele, 
şcolii şi sarmanilor noştri colegi-dascăli? Ce să mai zic 
apoi şi de multele şi pl'eţioasele creaţiuni din sânul Reu
niunei noastre Ynvăţa.toreşti; creaţiuni, cari in mare parte, 
sunt nutrite de spiritul selu ager şi prevăzător şi ~egate de 
numele selu. 

Şi cu toate aceste, acest merituos bărbat de şcoală., 
nici când nu a căutat lauda prestaţiunilor şi a activitaţii 
sale. Iar noi dascălii, daca cu prilejul distingerii ce i-s'a fa.cut, 
fa.ra a umbla după ea, ii aducem publice felicitarile 
şi urelrile noastre de bine, o facem, pentrucă vedem răs
plătindu-se prin aceasta după merit munca cinstită a unui 
om de bine şi cinstit, aUDui dascăI merituos, a unui caracter 
integru, lucru atât de rar astăzi in viata noastra. publică. 

Iată, In trăsuri de tot generale, cine este şi ce a 
lucrat Iosir Moldovan pentru şcoala. şi prosperarea ei! 
Ne bucur'am din tot sufletul, că activitatea laborioasă şi 
onestă a acestui vrednic şi distins dascăI român esle as
tăzi nu numai recunoscută, ci şi răsphHită după merit şi 
din partea superiorităţii lumeşti. 

La mulţi ani! 
Dimitde lJopmridAt, 

lnvăţător rom. ort. 

Elqmqnle de cultură ~i educatiun, ln 
" Uhralura profani. 

, J. 
Filozofii tuturor timpurilor s'au ocupat cu predilicţie 

de problema sufletului omenesc, care pare ca o enigmă 
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vecinic nedeslegată. Din cercetarile asiduie şi continuie, 
totdeauna însă iese ceva la luminiş, [a.ră să se poata 
ajunge la rezultate defînitive, precum se înlâmpla aceasta· 
in lumea materiala, Greutalea, - incontestabil - pro
vine dela complexitatea şi modul de funcţionare <lI sufle
tului omenesc. 

Daca este Înteresant 3ă se ştie cum functionează su
fletul omenesc la oameni cu mintea normală, cu alât mai 
interesant este sa. se ştie, cnm funcţioneaza. la oamenii, 
cari prin darurile harăzite dela natura, sa. ridica peste 
multime: la genii. la artişti. 

Geniile sllnl foarte profunde, precum profunde sunt 
şi artele, ce le reprezintă, Daca de"ehidem istoria răI

boalelor, gasim genii militare; daca deschidem istoria ar
telor, gasim genii muzicale, genii în poezie, genii in pic
tura, geni i fn scdptura. 

Ar fi o munca zădarnică a discuta superioritftlta unei 
arte, faţa. de alta, precum zădarnic ar fi a discuta supe
rioritatea unui geniu (artist), faţa. de altul, în ceeace pr~- ' 
veşte idealul ce-l urmareşle lJecarele, Toalt~ artele tind 
la perfecţionarea şi nobilitarea sufletului omenesc; toate 
lucreală fntreolaltă tn cea mai perfecta armonie, complec~ 
tându-se una pe alta, şi ar fi nespus de greu a afla linia 
de limitate unde incepe şi unde sfarşeşte rolul edu
cativ al fiiecăreia: 

* * * 
Ca oameni de specialitate, dintre toate al"Cele, pe noi 

mai mult ne interesează productele poeţilor, fie aceia ver
sificatori, fie prozatori. 

Fiind vorba de poeţi, credem de necesar a aminti 
in treacat, ca la aceştia, dintre toate facuItăţile, cea mai 
desvoltala este janiazia, iar în acţiunile lor sunt conduşi 
in cea mai mare parte de sentimente. 

Judecând dupa importanţa educativă a sentimentelor, 
credem a nu greşi, dacă punem pe planul în1âiu sentimen
tele 1'eligioase, deoarece credinţa este busola vieţii, care 
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conduce pe om prin mijlocul marii înviforate la liman, 
să ilustrăm faptul acesta prin o pildă literară. 

Pe Anleea, o nobila romană - din romanul .. Să-I 
urmam! c, al celebrului scriitor polon Sienkievicz, o ur
măreşte ca o fantomă urâta: Hecala (zei ţa nopţii). Ca să 
se vindece de aceasta boală sufleteasca, nu e de ajuns 
hecalcomba, daruita zeilor de Boţul ei Cina, patrician ro
man. înzădar sunt cântăreţii egi pteni-beduini cu fluerile 
lor de pamânt; cântecele lor resunatoare nu asurziau pa
şii fiinţelor nevăzute. înzadar pustiite din împrejurimile 
Menfisului, umbra piramidelor Inalte n'o scapa de vede
niile înspăimântatoare. Cu atât mai puţin ti ajută vraji
toarele şi magii, cari o incnnjurau zilnic in Alesandria. 

Ce n'a putut să vindece nici darurile aduse zeilor, 
nici câniecele beduinilor, nici piramidele înalte, nici far
mecele vrC:1jitoarelor şi a magilor, a vindecat credinta ne
clatila in Isus Christos, ce s'a infiltrat in sufletul ei în 
momentul răstignirii. Compatimirea celui osândit, recu
noaşterea nevinovaţiei, desnădejdea amară a lui Cina, in 
momentul ultim, că nu s'a folosit de ocaziune să·i vin· 
dece soţia, pâml a fost Isus In vieahi, toate o inta.reau 
in credinţa, care i·a adus vindecarea. Din acel moment 
Hecata a perit ca prin minune. lnspirată de credinta 
dumnezeiască, in locul fantoamei urâte, momentul invierii 
j-s'a arătat în toata. splendoarea sa. Eată cum de:5crie ce
lebrul scriitor acest moment: 

»Era amiazi. 
Deodată Anteea deschise ochii şi zice cu o voce 

ciudată: 

Caius, dă-mi mâna! 
. EI se ridică iute, cu sângele ingheţat in vine: îngro-

zitorul moment al vedeniilor s'apropia. 
- Vezi tu - zise tina.ra femee - acea lumină, 

care se adună colo in aer? Cum tremură, schinteiază şi 
vine în spre mine ..• 

- Anteeă, nu privI într'acolo, striga Cina! 
Dar minune! Fata sa nu arâta nici o groazil. Buzele 
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îi se deschiseră, och[i deveniră din ce in ce deschi~i, mai 
mari ~i o nemăsurată bucurie scăldă faţa ei. 

- Un zid de lumină vine cătră mine, zise ea. Văd 1. •. 
EI este !. .. E Isus din Nazaret L .. Surâde 1... 0, blAndul r ... 
Milosul L •. Mânile lui străpunse, să întind spre mine ca !;ii" 
ale unei mame 1... Caius! EI îmi aduce sănătatea, scăpa
rea 'şi mă chiamă la dAnsul!.., 

Cina, foarle palid, răspunse: 
- Daca ne chiamă, să-l urmăm 1 .. /' 
Ce moment mai inalţător pentra intărirea credinţei 

<:reştine 1 Ce descriere plastică şi ce mijloc eminent de 
aprofundare a sfintei evangelii! Pare că azistăm de faţă 
la mărita inviere. 

* * * 
După sentimentele religioase, din punct de vedere 

edacativ, incontestabil, cele mai importante sunt senti
mentele părinţilo1' faţă de copii, ori invers, a copiilor 
faţă de părinţi, proprii chiar şi popoarelor selbătice. De 
astfel de sentimente - precum e natural - e destul de 
bogată ~i literatura noastră. Reproducem din acest soiu 
2 strofe,. cari sunt adevărate mărgăritare ale poeziei ro
mâne: 

I. 

"Erau trei sărman ii... doi copii ş'o mamă, 
Şi pâne ? .. Un singur codru 'otr'o măramă; 
Mama-l frânge 'o doauă şi dete pe rând 
La fieştecare câte-o părticea. 
- "Mamă!" atunci copiii ziseră plângând, 
"Ţie ce ţi rămâne ?:, - "Voi" - răspunse ea. 

Ales. Depărăţiamt. 
II. 

,,0 mamă, drtZce mamă, din negură de vremi 
Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi; 
Deasupra criptei negre a 8f{(~~tului mormânt 
Se sculurA salcânii de toamnă şi de vânt, 

r 

i 



113 

Se bat incet din ramuri, tngână glasul tău ... 
Mereu se vor tot bate, tu vel dormi mereu". 

},f, Am inescu , 

Câtă gingăşie, câtă iubire' sfântă, se reoglindează din 
aceste crâmpeie! Ce pilde vecinic grăitoare, demne de ur
mat,. pentru heneraţiunile din ce în ce mai egoiste !şi cu 
viaţa familiară tot mai moartă 1 

* * * 
înrudit cu aceste ~entimente este iubit'ea fa{â de ro-

pUl cei 'mici, un sentiment, care in formă de instinct, e 
foarte desvoltat chiar şi la animale, Un astfel de senti
ment avem concretizat in forma cea mai perfectă a artei 
la poetul Gog<t, in poezia »Clilcaşi i«, unde sunt descrişi 
nefericiţii de c1ilcaşi, cari muncesc din greu în razele do
goritoare ale soarelui, fară să le fie iertat sa-,!şi şteargă 
macar sudorile, pe când alaturea, într'un răzor, pe un 
biei de stra)u, sărmana mamă îşi alăptează copilul.. Senti
mentele ce urmează sunt proprii ale poetului, dela care 
mai ales noi, educatorii, am avea foarle mult de învăţat. 
Ascultaţi! 

"Cutremurat de clipa asta sfântă, 
Un gând sirnţiam cum suftetu-mi frământă, 
Cum mă supune gândul şi mă 'ndeamnă, 

Poruncitor cum drumul mi-l arată: 
Ca un proroc cu faţa 'nbujorătă 

Să cad la poala mamei din ţărână 
~i sărutandu-i inasprita mană 
Şi haina ei de sfântă preacurată 
Genunchii mei să-i plec de închinare! 
Şi pe copilul ce zimbeşte 'n pace, 
Înfăşurat in scutece sărace, 
Eu să-I 1'l:dic cu bmţele amâmlomti'i 
In strălucirea arsiţei din sia vă, 
în razele ce cad dogoritoare, 
Să-l înfrt'iţesc cu Mtlturul din Za1'e 
Şi să-I cunun cu doina din dumbravâ t" 

·1 
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Câ.ta. abnega~iune, cât a. coborîre din sferele senine şi 
inalte ale artei, pentru nobilul ideal de a ne ingrijt de un 
copil lăsat in grija sorţii. Prin ridicarea copilului, cu ~ braţele 
amândoaua«, poetul ne indică un intreg sistem de educa
eaţiune: de a ridica întreg poporu,l din robia, mizeria şi 
bezna în cate zace de 1!l!acuri. Cine nu se va înfiora, ce
tind aceste versuri în fata realită.ţii crude, inţelegând rostul 
momentelor istorice, in cari ne zbatem? ,Şi cine nu se va 
nizul, în raport cu puterile sale proprii, ca cauza sfânta. ' 
a neamului sa.u sa o scoală cu un pas mai nainte la 
liman? 

* * * 
Un inalt sentiment nobil este şi iubirea de fară şi de 

neam, care il ridică pe om peste vederile şi interesele sale 
inguste, izvorite din egoism, imoţindu-l cu semenii sa.i, la 
bine şi la rau, pentru realizarea intereselor mai inalte, 
umanitare. 

l. Stmwa. 

Regele ~latei. 
(Lecţiu.ne practică din istorie). 

* Ţînta generală: Azi vom invă.ţa despre dreptul i\Iatei. 
. Ţîl1ta specială: Mai nainte va voiu spune, cum 's'a 

întâmplat aleMerea de rege a lui Matei şi că cum a domnit 
el in anii cei dintîi ca rege. 

Predarea: Muri Ladislall al V -lea. La care an? 
(1457). In anul urmator, pe la inceput, s'a şi conchemat 
adunare pentru alegerea de rege. La aceasta adunare s'a 
dus şi un unchiu al lui Matei cu numele Mihai Szilagyi, 
ducând cu el şi 20.000 de soldaţi la Buda, unde era să 
se tină alegerea. Ei erau hotăriţi, ca pe Matei să-I aleagă 

• Fiind tema cam lungA, o tmpll.rtim In unitll.~i metodice. In oara de 
(;etire premergătoare vom alege astfel de pieze de cetire a cAror conţinut se 
refere la tema aceasta. spre pildll.: Lupta de pe Câmpul pânei. Regele Malei 
in Cluj ele. . 
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de rege. Alegerea in adunare a mers cu greu, fiindcă Matei 
avea duşmani pe Cilley şi Ujlaki, cari IHl voiau ca el să 
devină rege. Vazând Szilagyi, cu oamenii sai, de pe Du
nărea înghetală, că domnII cei mari nu se pot inţalege 
pe cine sa. aleaga, fiindll-Ie şi frig, incepura. a striga: 
"Traiasca regele Matei t" Auzind aceasta domnii cei mari, 
alesera şi ei pe Matei de reg~. 

Matei era nnmai de 15 ani şi era inchis la Podiebrad, 
regele Bohemiei, pentruca dupa moartea lui Ioan Hunyadi, 
duşmanii Hunyadeştilor an facut pe regele Ladislau de pe 
Matei, fiul lui I. Hlmyadi, l-au prins, iar la un alt fiu al 
lui 1. Hunyadi i-au taiat capul. Pentru aceasta fapta a re
gelui, ţal'a s'a infuriat şi rl:'gele a fugit În Praga, ducând 
cu el şi pe Matei, unde Podiebrad l-a inchis. Dupa ce fi 
ale::;ara pe Matei de rege, a mers o depula~ie ""- adeca 
mai multi oameni ale~1 pentru aceasta - dupa. el, cari 
l·au şi adus pe Matei cu bucurie acasa. 

De câti ani zise-i ca a fost Matei? (15). Cam tinăr 
rege. Pentru aceia au PU5 lăn~a el de guvernalor 
pe ullchiul sau Mihai SzMtgyi. Aceasta îm:ă n'a succes, 
adecă n'a izbutit aşa bine pe cum se credea, pentrucă 
Mihai Szilagyi a fost un om cam tare de fire şi cu Matei 
trata ca şi cu un prunc. Matei insă, deşittnăr, era inţelept, 
cUl'agios şi bun de inima şi ştia cugeta ca şi un om de 
25 de ani. 

Ce credeti voi, oare placutu-i<-a lui Matei cum < trata 
Szilagyi cu el? Nu i-a plăcut, ci el voia sa ca.rmuiască şi 
singur, de aceia, când Szil{tgyi facea ceva, ce nu-i placea 
lui Matei, ii spunea şi il facea bagator de sama. 

Aceasta iar nu-i placea lui Szilagyi. Vazând aceasta 
Matei, l-a inchis în cetatea Vilagos (::3il'ia). Mai ta.rziu, îm
pacându-se cu regele, iar l-a slobozit. Apoi s'a dus la 
hotarele ţării, ca să le aoere contra Turcilor, cari insă 
Jdata.' ti prinsa.ră şi ducându·l la Constantinopol, lui Szi
lâgyi i-au tăiat capul. 

Reproducere: Când a murit Ladislau? Când s'a ales 
Matei de rege? Cum s'a tnta.mplat alegerea lui? Unde a 

. ~ f 
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fost Matei atunci? Cum a ajuns el închis la Podiebrad? 
La inceput numai singur a domnit? Ce s'a întâmplat între 
Matei şi Szil(q;~yi mai târziu? Ce s'a întâmplat cu Szilagyi, 
după ce a scăpat din închisoare? 

Aproftmdare îll materie: Ce credeti voi despl'e 
alegerea lui Matei, de ce a dus Szilagyi pe cei 20.000 de 
soldaţi cu el? 

Dacă el era sigur că adunarea va alege pe Matei, 
avea atunci lipsă de soldaţi? Nu ~ Aşa dara pentru ce i-a 
dus? (Pentrucă, dacă adunarea nu ar fi voit să-I aleagă 
pe Matei, S<1-o silească el cu soldatii, pe cum a şi facut-o).' 
De unde a ştiut Szilagyi ca nu vor voi toti pe Matei de 
rege? (Fiindcă Hunyadeşti aveatI şi duşmani pe Cilley şi 
Ujlaki). Merilat-o J. Hunyadi să aibă duşmani, caci el a 
fost om drept, viteaz şi apară tor de tară? (Pentruca 
oamenii rătltacioşi totdeauna invidiaza. - le pare rău -
inaintarea altora şi dacă au câştigal-o cn vrednicia lor.) 
Ş'apoi se temeau şi de aceia, că dacă .Matei va deveni 
rege, îşi va razbuna contra lor, deşI I Matei aceasta n'a 
făcut-o, fiind un om bun de inimă. D'apoi ce ziceţi voi la 
asta? - Matei om bun de inimă şi totuş a închis pe 
unchiul săn in temniţa. (Pentruca aşa trata cu el ca şi 
cu un prunc). Da, şi pe lânga asta s'a fost făcut pretin 
cu duşmanii lui Matei şi lucrau contra lui. 

Sisfemizarea ulIitâţei prime: Mai mulţi şcolari 
povestesc cele inlâmplale. Cine mi-ar şti spune, în câteva 
cuvinte, că despre ce vorbiram pâna acum? Despre 
alegerea de rege a lui Matei. Despre domnia lui impreună 
cu Szilagyi. Aşa 1 Scriele aceste pe tablă 1 

l:nitatea a II. 
Ţiuta: Acum vă povestesc despre rezbelele lui Matei. 
Predarea: Avul-a Matei duşmani? (avut.) Avut zeu 

şi încă neimpăcaţi, s'au inpretinit şi cu Szilagyi, ca să 
poata. lucra contra lui, dar neputând aşa, s'au dus la 
Frideric, impăratul germaniei, şi l-au chemat sa vină să 
ocupe (se iee) tronul lui Matei. 
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Frideric i-a şi ascultat şi a venit contra lui ;VJatei cu 
armata şi l-a şi balut. Iar contrarii Ini ~Matei, ce credeti, 
ce au facut? (s'au bucurat.) Ha şi lor le-a [o::>t ru~ine de 
lucrul lor şi s'au întors de cătJ'a Frideric, catra Malei. 
Matei incă. i-a iertat, apoi au luplat inpreuna cu .Matei şi 
au batut pe Frideric, care s'a şi re'ntors în tara sa. 

Reproducere: Ce facura duşmanii lu Matei? Şi cum 
~j'a terminal resbelul acesta cu Frtderic? Cu cine a avut 
dar Matei mai nainte resbel? (cu Fl'ideric.) Scrieti pe 
tablă: Frideric. 

Nu numai cu Frideric a avut Matei resbe!. EI baltI 
si pe Giscra, un conducator ceh, cu care mai pe urma s'a 
şi împacat şi apoi Inpreuna. s'au luptat contra Turcilor', pe 
cari i-au şi batut mai de multeori. După aceste invingeri 
a reocupat Bosnia. Prin atâtea invingeri s'a marit puterea 
şi cinstea lui Matei. Apoi luă şi dela Frideric coroana 
maghiara, cu care apoi la anul 1464 s'a şi încoronat. 

Reproducere: Cu cine a avut Matei după Frideric 
resbel? Şi cum s'a terminat? Apoi contra cui 

, s'au luptal? Dar asta cum s'a terminat? Când a luat 
coroana dela' Fr'ideric? Scrieti dar pe tablă: Giscra, Bosnia 
şi lMH. 

După incoronare, la 2 ani. s'a incUI'cat M'alei în resbel 
cu Podiebrad aşa: Podiebrad a fost de religiunea husihl 
şi numal penlruca se poata fi rege, s'a racut catolic, dar 
pentru aceia el tot mai mult ţinea la religiunea sa, ba 
aSllp,'ea pe calolici. Papa a parti nit pe catolici şi a pro
vocat pe Frideric sa. apere pe catolicii boemi fată de 
Podiebrad. Frideric insă. n'a voit şi nici n'a cutezat să 
inceapă resbel cu Podiebrad. Atunci papa s'a întors cătră. 
Matei, cerându-i, sa. apere el pe catolicii din Boemia şi sa 
alunge pe Podiebrad de pe tron. Matei a şi atacat cu ar
mata sa pe Podiebrad şi s'au şi luptat mult, dar totuşi nu 
l-a putut invinge. In timpul acesta Podiebrad a şi murit 
şi dupa el urmă pe tron fiul său Vladislau. Cu acesta însă 
l\blei nu s'a luptat, ci s'a impăcat aşa) că Moravia şi 
Silezia le-a adaus ca.tră Ungaria. 

8 
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Reproducere: Cllm s'a încurcat jlatei cu Podiebrad 
[n resbel? Şi cum s'a terminat. Dar cu Vladislau (fini lui 
Podiebrad) cum s'a împăcat. Cu cari ţări a mărit Matei f 
Ungaria? Scrieţi pe tahla: Podiebrad. Vladislau. 

Câte resbele zi'Saram că a avut Matei? Hesbelele 
aceste insa. costa mulţi bani. iar banii lui Matei incepură 
a sa găta. Pentru aceasta Matei pusă porţie pe nemeşi şi 

pe preotimea înaltă (mare). Pentrtl aCE'asta, aceştia s'au 
supărat pe Matei şi vorbindu-se la olallă au mers in Po
lonia şi au chemat pe fini regelui polon, pe Cazmer, să 
vină să ia tronul dela Matei. Anzind Matei aceasta a venit 
acaB[ din Boemia şi când a venit Cazmer cu resbel contra 
lui, l-a bătut şi pus pe fuga. 

Reproducere: Cum.a acoperit Matei speselece le-a 
avut Cll resbelele? Pentru aceasta ce au facut nemeşii şi 

preo~ii? Dar ce a facut atunci Matei? Scrieţi pe tabla: 
Cazmer. 

Pe timpnl lui Matei s'a mai întâmplat o Învingere 
stl'ălucită (mareata.) pe Câmpul pânei, lânga SZ{lsZVelrOs 
(Oraştie). Aceasta s'a înlâmplat aşa: 

Turcii intraseră in Ar"deal, pustiind şi ucizând tot ce 
le stătea în cale. Stefan Bathory, voevodul Ardealului, 
i-a aşteptat pe Câmpia pânei, unde începându-se lupta, 
oastea lui Bttthory fiind mai mica, începu a slabi. Ba.thory 
însuşi a fost ranit. Dar, când primejdia a fo~t mai mare 
şi lipsa de ajutor mai al'zatoare, a ajuns viteazul ban al 
Timişului, Pavf>1 Kinizsy, care prin vitejia sa a mântuit . 
cinstea ţarii. »Bathory unde eşti?« striga viteazul Kinizsy, 
pogorând de pe munţi. A vând în amândoua mânile câle-o 
sabie, s'a aruncat asupra Turcilor cu atâta furie şi vitejIe 
încât a nimicit o mare parte din oastea turceasca, iar pe 

'cei rămaşi i-a pus pe fuga. Câmpul de lupta era acoperit 
de 8000 maghiari şi 300.000 de turci morţi. După aceasta 
învÎngere, oastea maghiară a prăsnuit aceasta zi stralucita. 
Din trtlpurile turcilor morti au facut mese şi pe acelea au 
cinat. Dopă cina vileazul Kinizsy a jucat peste trupurile 
Turcilor morţi cu doi turci subsuoară şi cu nnul în dinti. 
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Despre Pavel Kinizsy se zice, că a fost un om foarle tare. 
Tatăl sau a fost morar, el încă a invatat maestria tatalui 
sau pâna cam la etatea de 20 de ani. Despre târia lui se 
povesteşte următoarea întâmplare. Odata, când era el tn 
moara tatălui sau, a trecut pe acolo un domn de pa.mânt 
'nemeş şi fiindu-i sete a lrimi::.; cocieşul in moara. ca se 
ceară apă. Pavel văzând cui ii trebuie apă şi, neavând in moară 
ceva farfurie (taier) pe ce se pună paharul - căci la 
domni mari aşa e cu cinste a le duce apa - a luat o 
piatl'a, de moara pe palmă, pe aceasta a pus paharul şi 
L-a du::! dlui de pa.mânt sa bea. Acesta s'a minunat de 
tăria lui Pavel şi l-a indemnat să se facă soldat. Pavel 
1-a ascultat şi făcându-se soldat, prin viLE'jia şi pUI·tarea !Sa 
·buna. a ajuns la rangul de ban al Timişulni. 

Tot pe timpul acesta, Matei însuşi a condus o armată 
contra Turcilor, pe cari i-a bătut şi izgonit din ţară a~a, 
ca mai mult nici nu mai avură poftă sa atace pe Matei. 

După aceasta iaraş s'a încurcat Matei in rezbel cu 
F!'ideric, fiindcă acesta a început a pustii marginile ţarii. 
Matei II bătu şi-l scoase afara din ţara şi ocupa. dela el 
Au~tl'ia şi Viena. Pe urmă la anul 1490 muri in 
Viena. 

Reproducere: Ce învingere stralucita s'a întâmplat 
pe limplIJ lui Matei? Ce ~tiţi de~pl'e Pavel Kinîzsy? ln
suşi ~latei contra cui a condus armata? Şi C\lm s'a t~r
minat? Nainte de moarte cu cine a a\'ut l\Iatei l'esbel? 
Dar acesta cum s'a terminat? In care an şi unde a mu
rit Matei? Scrieţi pe tabla: Câmpul pânei. Isgoneşte pe 
Turci afară din ţară. Ocupa Viena şi anul 14BO. . 

AProflllldare îll. materie; Acum se vedem ce\'(l 
despre resbelele .Iui Matei. Cu cine a avut l\latei mai nainte 
resbel? (Frideric.) Dar mai pe urmă? (Fl'ideric.) Aşa dară 
de câte ori a avut resbel cu Frideric? Ce a fost cauza 
resbelului prirn? (Du~manii lui Matei, ca să-I alunge din 
domnie.) Succesu-li-a? Dar acum ce ziceti voi? Frumos 
şi bun lucru au făcut duşmanii lui Jlatei (nemeşii), când 
aH mers la Frideric să-I cheme contra regelui lor? (Nu-i 
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frurr.os, daca. au avut ceva contra regelui lor, să fi impăcat 
cu f J treburile acasă.) Dar cum au tOCr.:1it nemeşii lucrul 
lor cl>l rău? (S'au împăcat cu l\Jlatei şi înpreună au luptat 
coo!r,t lui Frideric). Deşi mai nainte Încoronasera. pe 
Fridf'l'ic cu coroana maghiara. 

J)<ll' abzis-a după aceasta Frideric de dorul de a de
veni I f'ge ungar? Nu, ea ci catra sfârşitul domniei lui 
Matei, iar l-a atăcat (pe !\Iatei.) Ba eu cred şi aceia, că 
de aceia nu s'a dus contra lui Podiebrad, la rugarea papei, 
căci !:'ocotea ca va merge Matei ~ pe cum s'a şi în
tâmplat - şi aceia o ~lia el, că Matei cu Podiebrad va
li vea J ucrn greu şi care pe lânga. asta îl va costa şi bani 
mulţi; iar după acestea slabind Matei, va merge atunci 
contra Ini. AceElt cuget al lui se întari, când după res
belnl ce l-a avut Matei cu Podiebrad merseră să cheme 
pe Cazrnel' contra lui Matei, căci el cugeta, că iar il vor 
chema pe el. Dar precum resbelul prim nu i-a folosit tot 
atât de pnt:n i-a folosit şi viclenia aceasta cu care s'a 
purtat faţa de Matei; iar resbelul al doilea ii fu chiar spre 
pagLl hă, caci perdll Austria ~i Viena. 

Dar lui Giscra, cum i-a venit în minte sa. vină contra 
lui Matei? EI a fost indemnat de vaduva regelui Albert, 
care a domult naintea lui Matei şi avea un fiu pentru ce 
nu s'a putut împăca cu soartea, ca fiul ei să. nu ne rege, . 
deşi nu avea drept, fiindcă maghiarii acum aveau drept sa 
aleaga rege pe ori cine, caci regii din familia lui Arpad 
~'au fost stins toţi. Bine a fă.cut deci Giscra că a as
cultat de sfalurile altuia, mai ales când a ştiut că acesta 
nu are drppt? Pentru aceia ce a paţlt? Cum s'a impăcat 
l\Jatf'i cu el? 

Acum :-ă vedem luptele contra Turcilor. Cine s'a şi 
lllplal contra Turcilor. (Giscl'a, Stefan Bâthory, Kinizsy şi 
:\Ialei [[)suşi.) Şi ce a fost resultatul acestor lupte? (Tot
deanna a batut pe Turci şi i-au scos afară din tară.) Se 
vedem, cnm a fost Matei ca conducator de armata.. De 
câte ori a ataC<lt pe Turci . . . (totdeauna i-a batut.) 
,A~adaI'ă el a fost un rege învingător, curajios, viteaz şi cu 

I 

[ 



~.&-------------------------------------

121 

minte. fiindcă. În resbele invingea mai mult cu mintea, 
cugelând toate celea ce puteau veni 'nainte înca la înce
putul J'esbelului. 

(Y:t urma.) 

Jnhresul pedagogic. 
- Expuucre critică, _.

Continuare şi lin!', 

T . .llfariş. 

Ajungând şi la aceasta punte de trecel'e, uşor putem 
în(elege, cum s'au formal şi desvoltal În noi sentimentul 
de mită, bine ştiind, că un om mare, un 0'1l malnl', câte 
prilejuri n'a aVllt să cunoasca, să vadă în viaţa ~a. pen
truca sa se emotioneze şi numai când aude roslilldu-se 
cuvânlul - milr'i, 

Unde să. mai punem apoi, ca noi, aceşti trecuţi· peste 
etatea copilăriei, mai peste capul fiecăruia a dat câte un 
nacaz, pacoste .... destinate de cl'llda şi nemiloasa soarte. 

Deci dar la experientele vazute la alţii, - irelevant 
că-i cunoaştem ori nu - din nenorocire - ll'ebuie să 
adaugem şi pe ale noastre proprii, ca noOunea milă să 
fie completă!. .. , j 

Suferinţa altuia îmi reîmprospatează suferin(f'le mele 
proprii, cum ai zice, şi astfel sunt uşor predlspus a con
simti cu seamănul meu. 

JYrezmful art corespumle la acel JlI'OCPS psihic pe care 
noi 11 manim aso('ia(ia 1'e/,rezelltatiltuilo1'. *) 

Dupa aceasta geneză psihologiCă, carea s'a impus 
uşor, putem Intelege »simţul nostru de milcl« şi .revol
tarea si m ţuIui no~tru de dreptate«, amintite în primele 
doauă exemple dela început. 

Ce priveşte explul al treilea - tot acolo -- autorul 
înll'eabă: tnu este posibil, ca aCEstea noţiuni (adresarea câ
tor\'a ,cuvinte soldaţilor) sa producă atunci, la moment, 

"') PHiholo~ia de 01'. P. Pi['os' 
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nişte sentimente atât de puternice, încât pe' urmele lor 
luptătornl cu dispreţ sa. Infrunte moartea«. La ce autoru t 
răspunde: ~ Rvident că nu,«, iar eu raspund: Ecidmt cii d,l. 

Aceasta e tocmai aşa, ca şi când ai merge la delta 
(gurile) Dunării şi privind aicI, ai admira-o pentrn aflnenţa 
şi splendoarea curgerii ei maiesloase, fără să-ţi dai seama 
despre micul şi neÎnsemnatlll ei izvor, care licare:;;te mo
dest din Munţii Schwarzwald. 

Şi jertfirea pentru iubirea de patrie nu formeaza in 
individ un patrimoniu moştenit din naştere. Nu 1 Iubirea 
cu ardoare a patriei îşi are altă baza, anume in casa scundă. 
poate in bordeiul dela margine, îşi are baza: in iubirea 
casei părinteşti, iar de aici flrul de continuare se concen
trează pe lângă iubirea, atragerea faţa. de locul natal, care 
e un fel de .paifie{{ În miniatură ... , Lucru de sine inteles, 
că ambele iubiri nu se transplantează tn individ numai 
ca din senin ori simplu prin moştenire nativă, ci priu 
dulcile impresii primite aici: prin jocurile şi' alte inlâm
plari plăcute, petrecute la casa părintească şi in comuna 
sau locul său natal. 

Pe baza acestei iubiri apoi se cladeşle şi cimenteazc1 
şi sentimentul iubirii de patrie, iar la aceasta contribuie, 
după o sistem a oarecare, şcoala poporala, dupace copilul 
a trecut de 6 ani, in deosebi prin geografie şi istorie, a 
căror putere educativă in aceasta privinta - nu se 
poate contesta. 

Prin urmare, când au sunat cuvintele comalldantelui,' 
soldatul a fost deja conşliu şi patruns de iubirea sau de
votamentul pentru patrie, pe baza celor desfaşurate; repet, 
soldatul a fost conştiu, deoarece acest sentiment al său s'a 
desvoltat din altele prin primirea şi Impartaşirea de anu
mite impresiuni şi cunoştinţe şi In mod succesiv 1 Aşadar 
pe planul intâiu, la formarea şi desvoltarea sentimentului ' 
iubirei de patrie, nu sta sentimentul ca atare, ci cuno
ştinţele, ideile, cari au dat fiintă acestui sentiment, fara 
cari idei premergătoare, il asigur pe dt autor, cuvintele 
comandantelui ar fi fost »glasetl celuia ce striyli rnpastie<. ( 
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Tot din celea semnalate, urmeaza, că şi interesul omului, 
pentru cunoştinţă sau studlu, nu pOlite emana din simhrea 
mai in altă, ci pruno loca din indemnul sau voinţa de a-şi 
l<lr'gi tot mai mult cercul de cunoştinţe, bazat pe anumite 
idei, fie io interesul sau propriu ori al binelui general. 

Ergo: lucrurile - pâllă azi - stati tot aşa după 
cum, le ştim şi le-am IIt'lJiiţat acum 10-15 alli, că 
adedi it/eia premerKe sentimenttllui, iar nu Îutors, cum 
sus!i ne d t p, F. Dăr/ea, ceeace ar fi un faliment pentru 
ştiinta pedagogică a prezentnlui. 

Aceslea ar n reflexiunile mele esenţiale la partea 
primă a lucrarii autorului. 

Relativ la partea a II-a, am de ZIS, pe scurt, urma
toarele: 

Antorul aici da 1]nele indicări metodice la traclarea 
singtlratecelor discipline şcolare. La început am cugetatr 
că autorul face numai constatări de .erori metodice« la 
o par le, Câţiva din învăţMori, dar finea lucrarii d-sale 
ne da să tnţălegem, că )' metodul săc'( - deşi luxuos -
- al învăt, tarilor noştri de azi e cam general, căci iata 
ce ne spune: 1 .... Pentru aceea, dacii şi a::si e foarte mic 
ml1luJrtll ace/ora dintre dasciUi, cari ced(Îlld acestei tn
drumări (date noua de dl P. F. !Hirlea), au desbrrlcat hai
nele ptea pompoase şi lurninoase, dar impractice ale dUe)'i~ 
telor metoade ('11. nume mate, spre a se 1mbnka C .. I~ haina 
cea sirnplrl, dar pff'rt comodâ şi 1miâ; prllcti('ă, a pl'o(~erlflltllli 
nostru, defi e încă foarte rnic acest număr, totuşi piiff/I'ul 
nu prea Î1Hleplirtat, va aduce cu sine, ca tuţi sei cedeze, ne 
mai putdndu~se nici unul 'impotrivi Î1ulrumc'h'ii .fireşti" • 

Inainte de toate observ, ca baza pe care-şI inteme
iaza. autorul in"iatiunile metodice e greşita., chiar din punct 
de vedere pedagogic, întru cât d-sa, ca sa aj unga. Ia re
zultat, continuu apeleaza. la sentiment sau atingerea sim
ţului elevului şi ce e mai multI aceasta o face chiar la arit
metica, unde dîntr'odata, numai de sentiment nu poate fi 
vorba. Un studiu cum e şi aritmetica, reclama inainte de 
toate o patrundere, pricepere, din care cauza. Ia rezolm-

Il 
l' 
il 
1 
~ 

i 
r 1\ 



-

124 

rea unei teme, nu ne vom adresa ~sentimentlllui«J ci mintii 
ori mai bine facullaţii de înţelegere a elevului. Aceste tre
buie să fie criteml procedurii corecte spre a stdrni inte
resul. Că printr'un atare procedeu promovam în elev der:l
voltarea sentimentului adev,lrului - ori cum îl numeşte 
alltorul - e cu tolului alta intrebare, Cu o dovada şi 
mai mult, că pe planul înlâiu stă idea, apoi nnmai pu
tem vorbi de sentiment ori »simţiremaiinaltă«.cl1m îi 
zice aulol,ul. 

Antorul aduce un exemplu din aritmetică, când de 
pildă avem să învaţăm pe băieţi: câl face 8 cu 5. )e E 
gl'eşit procedeul nostru, când am zice aceluia (băietului), 
să bage de seamă ~j sa ţinil minte, că 8 cu 5 face 13 .... 
pentrucă, dacă din 5 luăm 2 şi punem lânga 8, atunci 
va fi 10, iar în loc de iJ va fi 3, iar 10 şi cu 3 face 13" 
-- zice dl antor. Foarte bine! Şi eu zic, că o atare pro
cedură e greşită din capul locului. Una nu înteleg! La 
cine a putut experia autorul un a::·;l[el de metod pe dos. 
Poate la aceia, cari au absolvat preparandia acum 40 ani ~ 
Dar atunci nu se poate stigmatiza cu >mef()(Hif saCI« ma
joritatea învăţătorilor actuali, atinşi în concluzia (finea) lu
crării autorului, :Vliral'ea e şi mai mare atunci. când d-sa 
vine - mai ia vale - şi ne arată ca melod corect pro
cednra-i proprie!' zicândn-ne: »Cât trebuie luat din 5 şi 

pus lângă 8, ca să fie 1 O.... şi dacă din 5 luam 2, cât 
mai rămâne ?.... aşadar' dacă. din 5 am luat 2 şi lângă 8 
am pus 2, cât avem .... etc. Dacă d-sa crede, că nnmai 
dânsul şi câOva colegi, al căror numar e fuarte mic, in
sll'uiază dupa procedma de mai sus, atunci foarte se În
,ŞaIă, deoarece acela e un melod, conform căruia în prin
cipiu, urmează cei mai mulţi invă~a.toriJ ceeace am experla 
la multi colegi, cari sunt numai ceva dei:lai Doamne, 
cum se vice. 

Prin llI'mare procedura menţionată nu e aşa noua 
de a atinge (?) simţirea (?) elevului precum ni-se prezen
teaza. 

Tot atât de noull e urmatoarea procedură a auloru-
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lui, unde ne sfatuie.şte, cum anume avem ~a procedem la 
scrierea ortogl'alică a exp,'esiunei: »lnvii(l1f-ai«. 

A~ernenea de nou eprocedenl relevat la predarea 
ÎllvAlamântului inlniti\'. Adecatelea în fond lol proceduri 
aplicate de toti învătatorii, ca) i nu ocnpă sinecUI'e, ci 
sunt pă.ll'un:;;i de adevăratul progres al şco alei române şi 
mie tare Îmi vine 11 crede, că numărul aee~tora e mai 
mare ~ .... 

,După ace:-;lea expuneri, aulorul ajunge la modul de 
preda:"e al religiei, istoriei şi al celorlalte cunoştinţe de 
felul şi cnprinsul naraţi uni lor. Predarea acestor obiecte, 
ÎII felul ilp jlililâ ari --- dllpa autor - e cea mai mancă 
şi incomplecta. 

Cu toale acestra o-sa ne spune câteva. îndrumari ge
nerale de adoptat la împi1rta~il'f'a acelor amintite, ajulân
du-ne pri n .. Înfre(u( riIe I/()(lsf re hine Îufocmite«. 

La adeeă vOl'bi.ld: îndrumările relevate aci de dl au
tor, nu ~unt nici mai mnlt, nici mai putin decât un prin
cipiu arloptat chiar de pedagogia modernă: metodul gene
tic (rle8vollător), eare mI este strain niei principiilor IIer
bart-Zilleriane. Astfel stâ.nd lucml, În adevăr pare curios, 
cnm de dl P. F. Dâdea, in partea primă a lucrării d-sale, 
combate şi bagatelizeaza pI'lBC1P!1 moderne »saci«, aliate 
toluşi de bune În partea a doua. 

Cuintesenta? 
1. DI P. E Dâdea nu a dovedit, că înVăţătorul, ex

cluziv cu desvoltarea interesului pedagogic, ca metod, poate 
produce o muncă sistematică bine concentrată. 2. Dl P. 
F. Dârlea -- in mod $tlenţific - nu a argumentat, că in 
general sentimentul premerge ideilor şi 3. Dascâlii noştn: -
hal' Dlni - lilt sunt ((fiU !lI" I'dl'ogl'llzi, nici atât de pri
mitori de metoade luxoase săci«, ca să nu fie capabili 
a se ajuta, alunci când cere trebuinţa, Ri ('u/wse şi »me
toadele cu nume mal'e« şi »meloadele îmbl'ăcate in haine 
simple« şi cnnoscându-Ie bine şi pe acestea din lurnă, 
ştim, eă-s cam identice cu cele dintâiu (! 1), numai c/Ît ue
sill/ultÎnd ca altii, nu le bolează altcum de cum sunt. 
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Dreptr.e ŞI PIl ren(;Wsr\ eli mWf(~nd d(l~l'Iilil()1' I't'lol' ,le 
mai d~ sus e !~){ute nwte, irit (lI ['PloI' /lin u/'1IIii f' jiJIlrfe 
mic! ! 

Bujeca JIul. 

Şcoala noastră si a altora. 
De Teodor Mari" lnvâ,ţ.ă.tor. 

Din ce in ce se'nmulţeste numarul ac{>lora, cari se 
inleresaza. de soarlea scoalei şi a Jllvatamântului, parca 
tot mai mnlt, vrând nevrând, au vellit oamenii la convin
gerea, ca. totuşi şcoala poate face ceva in interesul omenirei. 

Mai de mult n'au crezut doara niCI cei, cari 
aveau datorinţa a t'le interet'la de şcoala. în puterea educa
!iva-instructiva a acesleia, ci miclll interes ce-l purtau fala.. 
de ea, îl purtau poate constrân~i de anumite inprejllriln, 

Azi. pe cum se poate observa, mulţi, mulţi se Inlere
saza şi le pare Insuficient progresul adus de şcoala.. :;i 
mai ales in ce privesc şcoalele noastre - :-:â inţelege 

aceasta o fac iar oameni de-ai nostri _. deiÎ dupa pa
rerea mea, popoml român şi-a ale5 parlea cea mai 
buna din instructiune şi iata pentru ce: 

Publicul strain, participând la un examen, merge acasă 
foarte încântat şi multumit cu sporul şcoalel de un an, 
daca. a auzit acolo poezii, câotari cât de ·multe; pe el, 
cum zic, acestea il salisfac cu desă"ârşire; iar românul 
zice: ~ lnvete pruncul men scrisoare şi socoala, ca fară. 
acestea e orb cu ochi «, lala deci ce pretind strainii şi ce 
pretmde poporul român dela şcoala ~ Sa. poate vedea, ca. 
cum inlelf'g unii şi cum alţii insămnatatea şcolei, carei 
voesc sa rnveţe pentru şcoală şi cari pentru viata, nu in 
zadar. Că dela Romani a ramas Proverbul: »Nu pentru 
şcoala, ci pentru viaţa invă tam«, 

Dacă teza sta. aşa. m'ar intreba poate cine\'a, ca de 
ce totuşi în· viaţa. sa. dovedeşte contra rul ? 

A da raspuns acestora, m'a invatat esperienţa de un 
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an şi 4 luni, de când sunt Înll"o comuml a carei majori
tate de locuitori sunt straini (Maghiari) şi ceialalti Români. 

N II este casa, cât de cât cu slal'icioara mai bunişoara, 
să nu aboneze foaia ..,Fris:; Uj:sâg«. Apoi, daca tata nu ştie 
ceti, îşi pune pruncul ori fala să-i cpteasca, pentru care 
direct şi abonează fvaia şi aşa de mic se deda cu lec
tura pr!V'ala, pe care apoi o continna şi ca mare. 

La ai nO$trii de aşa ceva nici vorba, sau dacă şi e, 
aceste sunt escepruni (generatiunea mai tinara) şi aceasta 
nu numai aici, ci mai în general putem zice: ba am va
zut un şcolar, care plângând s'a rugai. de tatal 8aU :3<1 
cumpere ;> carindar«. 

Aceasta inprejural'e face apoi, că în viaţa, unii sa va
Iiditeaza rţlai bine,' pe terenul intelectualitatii, iar alţii nu. 

Străinul bagseama inţelege mai bir.e, ca unde a I::\sat 
şcoala, are se continue individul; pe când ai nostri ar dori, 
că cât au tnva ţat in şcoala, sa lE' ramâna penlru totdea
una) fara ca individul sa-şi mai dea ceva silin~a. 

De mulle ori auzi plângându-se alare parinte, ca prun
cul lui a umblat la şcoala ~ase ani şi azi abia mai ştie 
scrie numele_ 

Aceasta sa poate şi întâmpla, dar iata pentr11 ce: Ori 
pruncul acela in decurs de şase ani n'a cercetat şcoala 

decât VI'O- 2 ani si jumatate, incolo a absentat, ori poate 
puterile spirituale nu i-a favorizat, ori poate ca la e",irea 
sa din scoală ştia bine, dar de acolea apoi a ZlS: »rămas 
bun carle« şi aceasta a facul-o iar, ori constrâns de inpre
jurarile vitale, ori dacă voia să cetească şi macar un că
hndar, trebuie sa plângă 'nainlea parintelui sau, care as-
tăzi sa căie~te. . 

Har DIui, că toate acesle şi la noi, le putem zice nu
mai despre generaţia mai băfrâna. Gene-raţia mai tinără 
cu totul altcum intelege rostul vieţii, iar când aceştia vor 
fi cap de familie, sunt sigur, că nu va trebui să plângă 
fiul 'nainte-a tatăluI sau, ca să poata. ceti ceva. 

Cam aşa e starea lucrurilor la ai nostri şi ai strai
nilo!, din care cu bucurie putem constata, ca. şi noi suc.- , . 
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tem pe o trp.aplă de înaintare ~i pe care, dacă toti factorii 
competen~i VOI' conlucra cu înleres, vom şi progresa. Sa 
vedem acum şcolile ca atari! 

Să infiintează in culal'e comună o seoală străina. 
in anul prim, el!?!'i CIt !Ironia, Între ('ari jJl'lmll pnmrfi 
prNdului, ba doan'i şi Î/lI'aţrUo1'ltl cOi~f. Însuşi, Îsi trimite 
jJruncii acolo, 

Dacă ne vom cugeta, ca de ce, nu poti afla capaLul 
lucrului, de cât numai bazat pe fraze: :.c[ e şcoală străină 
şi ca atare trebuie să fie mai bună de cât a noastră«, 
dar fară ca acel, care· şi trÎmite băiatul acolo, să o ştie 
motiva. 

Formalitatile sunt la culme în atari şcoli. Poezii, 
cânlări şi câte Q sărbătoare şcolară, satisfac pe deplin 
publicul. Ca să ftU 10":3. de tot sincer, mai zic, ca pe 
etichetă sa pune mai mult pond, dar unde? În şcolile 
dela oraş şi aici, pentruca elevii din familie au deja o 
creştere SOCiala începută, care daCă s'ar negliga în şcoala, 
s"ar nimeri tocmai bine zicala, ca: »a mers la şcoala vi
ţăI şi a venit bou <{.. 

Aveam un elev (maghlar), care dela începutul anului 
şcolar până la Pasti, a cercetat o şcoală elemental'a din 
Budapesta, cI. IV. Dupa Paşti, mutându-se din capitală în 
comuna unde eram eu, s'a înscris la !şcoală, a produs 
atestat despre timpul cât a frecventat şcoala, drept că era 
cam slab clasificat. Acesta, când îl chemam să raspunda, ştia 
face compliment cuviincios, dar când it întreb'am în limba 
sa, că care e capita~a Ungariei, nu-mi Ştill raspunde. 
Şcoa,J.ele străine, de printre români, nici ou le comparez 
cu ale noastre. 

Aceste nu le aduc nainte, pentrucă voiesc să pone
gresc numele şcolilor straine, ci le-am adus spre ilustrare, 
la ai nostri, ca sa vada, că nu-i tot aur, ce luceşte. Iar ca 
sunt erori, alâtla noi cât şi la ştraini, adevărat. Dar unde nu 
sunt? Caci zice pedagognl lJiestrrt,p(J: "Pe plimâni nu-i fi 
nIl portle fi nimic pel:fecl:'u 
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Iar dacă acest adevăr susta, căci l-am auzit şi eu 
dela mai mulţi cu privire la alte h:cruri, atunci de ce 'să 
nu se referească şi la şcoala şi in deosebi la şcolile noastre, 
cal'! mllnceşc inca şi până aştăzi intre imprejurări destul 
de maştere. 

E drept, că tot omul mai bine cunoaşte, atât binele 
-cât şi raul, la casa sa şi aşa şi trebue să fie, dar acum 
a face comparare intre casa ta şi alta, pe care nu o cu
noşti, e imposibil, chiar ~i de tot neLogic, iar concluziu
nele câştigate, de tot falze. 

~i cam aşa se aduc judecătile despre şcolile noastre 
în comparaţie cu cele straine. 

Cu totului allcum judecă un om, care cnnoaştr cauza, pe 
de ambele sale părţi. 

În una din zilele saptămânilor trecute, vine la mine 
un om (maghiar), despre care na-şi fi cugetat de altcum 
că se ocupă cu chestiuni şcolare (de profesiune medic) 
şi după alte antecedente, incepuram a vorbi despre ches
tiuni şcolare. Incepe a-şi spune parerile sale - pe cum 
am in ţeles eu nemulţumiloare -~ -I-aul ascultat pâna in capat; 
apoi am început a-mi spune şi eu parerile mele, Ja ce 
dânsul Îmi zice: Să ne inţelegem, eu astea nu-le zic des
pre şcolile româneşti, ci in general despre toale şcolile din 
patrie; nici aceste ungul'eşli, de aici, nu sunt corespunzatoare, 
apoi continuă: »Eu călăloresc mult prin !ştrainatate şi mi 
sa dat ocaziune să văd şi situaţia şcoalelor stnline, aşa 

spre pildă În Elvetia, în mai multe locuri, mă întâ.lneam 
cu grupe de şcolari (elementari), insotiti de învaţatorul 1,::1' 
cu familie cu tot, mergând În anumite ţinuturi ale tării, 
cari aveau ceva insamnatate, pentru a le ştudia mai de 
aproape; notez, că aceasta să întâmplă în feriile cele mari 
de vara, la noi - zice dânsul - abia aşteaptă înVăţă
torul să vină feriile, ca sa-şi poată vedea de lucrurile 
sale .private; la noi - zice - învatatorul e învăţato1' în 
cele 8--10 luni a-le anului scolar, la ei pest~ tot anul. 
~tiu eu -" continuă dânsul - de unde provine şi aceaşta, 
alJume de acolo, că Dvoastră sunteti salarizati, în cele mai 
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bune locuri, ca vi a5igurată existenţa, dar sunl, şi doară 
mai. mnlte de acele, unde nici acea~ta o nu o are fnvăţato
rul; în Elvetia, abunăoară, înV:iţatoru) salarizat astfel, că 
e in stare a-şi estinde activitatea sa şi peste feriile cele 
mari, fară 8-1 înpedeca de la lucrurile sale private şi gri
jele materiale_ 

~i aceia e drept, că ce lucră la noi un invătator, 
care cond uce şase clase, cu vre-o 100-120 băeti, e lucru 
tel'ibil de greu. De-ar fidupă mine, pentru fie care claşă a-şi 

pune un învaţalor, pe care mai nainte l-aşi plati bine, 
apoi a-şi pretinde de la el şi rezultat. ({i 

Din aceasta comunicare şi mai bine putem vedea, 
că SCăderi şi neajunsuri sunt la noi cât si la sti·ăini. E 
drept, ca 3ceslea le poate şti numai acela, care cunoaşte 

starea şcoalelol' barem acelor din patrie şi mai ales ace
lor. cari ne tncnnjură pe noi şi numai şlimd acestea, sa-şi 
ridice glasul critic asupra unora ori altora. 

Adevarat. ca perfect nn poate f1 nimic, dar idealul a tot 
ce voeşte sa progreseze e apropierea cât să poate mai 
mult de perfecţIUne. Acesta e idealul şi al <şcoalelor noa:;lre 
şi spre aceasta anume ţintim Şl muncim cu toţi. Ca cu 
toale aceste nu s'a putUL deplin realiza până acum, sunt 
foarte multe cauzele, cari an înpedecat aceasta şi aceste 
cauze, ce e drept, au alârnat şi dela persoana învăţătorilor, 
dar cele mai multe totuşi dela înprf'jurările esterne intre 
cari au muncit. 

Am facut aceasta analogie, pentruca auziam atât ea 
nemulţumiri, în ce privesc şcoalele noastre, deşi eram con
vins, că toate purced dela oameni necunoscălol'j de cauză, 
poateca şi unii din aceştia cu mâhnire au facnt-o şi doar 
mai bucuros ar fi dorit s'o laude; aceştia iar pot vedea, 
Că nici alte ~coli, până astazi, n 'au facut miI1un i in' com
paraţie cu· ale noastre. 

C,tlld am scos În relief (/('estl!(t, nu voip,sc să zic, că dat 
fu ,~C(lrdr1 lii liniştit/I, r:t'i-fi hnplinişti misiuHm pe deplin, 
ci zic, tller!/i ~/!linte, ca (~U timpul, aresie nemultumiri să lI' 
schimbi În tot atâtea laude, ial' areasta se va putea atunci, 
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('(Îmi (1 ('ei, rari Îm'PI' a s",,· interesa rl~ t-Ine, nu l~OI' ('fu.fa 
Jl'.rtfp, })/,e ('/on IIU te vor lipsi nici de sprigimtl lor bine
voitor. lhU'rl ace::;tm. Sf/JO,. Î/lbhw. .~; rol' lucra 'tUPI'fWlă, 

pentru aprOpil't"f'fl de jJl'1'lec(iune (( mâretei mi8iuni re O 
are scoala., atu.JI(:i 1/1i ni sa ca părea mai puţin fcoala 
1/1iasf di, decât li alt01'((: "') 

jntroducqre ÎI mu1tipUcaţiun~. 
Temă practică, cI. III, din şcoala poporală. 

Deoarece arilrnetica este un ştudiu important în viat.a 
de toale zilele omului, noi, învăţlllorii, trebuie sa dam 
mare atenţillne acestui ştudiu, pentruca aritmetica 
formeaza disciplina de capetenie În şcoalele noastre popo
rale. Ea are 2 :scopuri. - Partea materiala, care tinteşle, ca 
şcolarul sa fie în slare a rezolva singur şi uşor temele 
ce-Î vin in viata practica, ca prin aceasta sa se poata feri 
de pagube; şi partea forloala, care ţinleşte la cimentarea pute
riloJ' intelecfl]ale ale elevului. La schimbarea factorilor sa fim 
cu preeautiune d. e. elevul calcule7.ă: daca t hl. grâu pre
tneşte 14 cor., 15 hl. vor pretui de 14X15, In loc de 
15Xl<k Temele sa fie simple şi practice, pe cal~i şi simplul 
laic se fie cap(tbil a le rezoh'a) pentrucă e recunoscut de 
toată Imnea, cl lucrurile grele strică. Este deci un hotar, 
peste care nu este omului iertaL să tl'eacă. îo afara de 

, aceasta, sa ne ni~uim a satisface postulatelol' şi exigenţelor 
metodice În aşa fel, ca viitoarea generatie, ce ese dm 
şcoala de azi, să nu fie avizală la străini, primind toale 
dela ei de bani buni, ci ia să aiba cunoştinţe aritmetice 
sllficeole pentru traiul vieţii. Las să urmeze tema de faţă. 

PrE'gătirea. Numeşte zilele saptamânii (Duminecă, 
Luni, l\Iarţi ... ) Câte zile sunt inlr'o ::.-aplamâna? (7 
zile) Într'o zi, câle oare sunt? (24 oare) Socotel?te câte 
oare are Dllmineca, Luni, Mar~i ... C tot câte 24 oare), 

"') Cu plitcGre am dat loc aCE'stiu articol prin carE' autorul "a lovit cu
iul în cap •. Rad. . (' 

i 
'-~, \' 

: :; 



132 

Tema: GUfl oare are foaM sdptr'fIi/(IIU1? f2]'+2.t+2·~+24 
+24+24+24 oare) Cum zicem 3-!-5? (2 3), dar 
5+5+5? U~Xo), s. m. d. Cum ll'ebuie sa zicem deci 
aceasta: 24+24+24+24+2·i:+24+:H? (7X24} Aceasta 
o scriem aşa: 2~X7. 

ProcedUl'a: Câte uniUHi şi zeci are 24? (4 unitati si 
2 zece.) Pe fiecare de câle ori h'ebuie luat? (de 7 ori.) 
De 7X2 zece cât sunt? \20). Socoteşte 1 X20-=20, 
2X20=!I'O s. m. d. Dar de 7X20 cât sunt? (1 H)). De 
7X4? (28). Cât 140+28? (168). CaL e dară 7X2i? 
(168). Aşa dară Intr'o saptărnâua câte oare ~nnl? (168 oare). 

Deslegarea problemii În scris apoi o aratam a:;;a: 

24X7 
Hi8. 

De 7X 4 unitati =28 unilă~i= 2 zece şi 8 unitati. 
Cele 8 unitati le scriem sub cele 4 unitaţi. Au mai ră
mas 2 zece. De 7X2 zece sunt 1± zece şi cu cele 2 
zece, ce au ramas, sunt 1 fi zece. Tol aşa şi cu numeri mai 
mari. Fiind procedura buna. învăţătorul n'are all lucru 
de cât a controla ocupaţiunele elevilor, că.ci singuri elevii 
rezoal va tema. Astfel purced eu, cred insă., fiecare îşi va 
avea procedura sa. Mal'ele Diesterveg zice: .Sncesul învaţă 
mântului este pendent dela procedura luL« 

Şilindia, la 9 Febr. Hlll. 
LiriII Dllblp(!. 

tn\~'itiHor. 

()FICI()ASE. 

Cultura sufldească ca baza fericirei omenesti.-) 
Puterea de viaţă. a unui popor, precum şi fericirea lui. 

atârnă dela creşterea bună a fiilor săi. Voind deci să avem 
un popor cu putere de viaţa,,· cu voie de viaţă, ca popor, 
popor, care să se ştie însuflpţi pentru tot ce e adeVărat, 

*) Adnex la prot, ad. gen, bub F. 
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bnn şi frumos, popor fericit, n'avem decât a ne interesa 
de creşterea lui. Flind omul complB dtn trup şi. din 
suflet, chemarea educaţi unei e a se ocupa cu amandoauil.. 
Ne rămâne numai întrebarea, ca cu care din aceste 2 cul
turi putem fi mai aproape <le scopUl dot'il in veacul de acum. 

Dacă vom frunzărl istoria, ne va spune, cii. fiecare 
educaţiune şi-a avut epoca ei În desvoltarea popoarelor. 
Aşa vedem, spre pildă, că atunci, când stapânea în lume 
puterea brutala. a corpului, atuncI toate popoarele dil.deau 
atenţiunea cea mai mare educaţlllnei flzice. Spartanii arun
cau pradă vulturilor copii deblli. ca nu cumva crescând 
bărbaţi, prin debilitatea lor, să pericliteze existenţa statului, 
fară să ţină cont de aceia, că în trupul cel mai debil incă 
poate să fie ceva talent; adecă educ. suf. era de a 2-a mână. 

E cam curios faptul acesta. dar istoria ne spune, că 
aşa a fost şi nici nu sunt de judecat, ba de imitat chiar, 
căci acesta era pe timpul acela principiul de existenţă a 
lumii, iar ei, pentruca se existe, faceau şi jertfeau toiul ce 
credeau, că le periclitează. existenţa. . 

Mai târziu, deşleptându-se lumea, paralel cu educaţiunea 
fizică, se ţinea cont şi de educaţillnea sufletUlui, ba peda
gogul Plutarh tn scrierile sale a lucrat mult pentru edu
caţiunea sufletului. 

De atunci insă roata vremii s'a intors una bună. şi 

azi cu totul altul e principiul de viaţă, azi nu tăria cor
pului conduce, ci tăria sufletului. 

Azi toată atenţiunea trebuie dală edocaţiunei sufletului, 
să-I luminăm şi nobilitllm. 

Pentru luminarea sufletului se face in timpul nostru 
mult, dar durere, că aceasta mai pe tot locul să face pe 
conta nobilitării sufletului, cei a ce ne depărtează de scopul 
dorit, pentrucă, pentru a fi fericit trebuie, ca pe lângă 

suflet luminat, să avem şi un suflet nobil, bun. 
l)CuIt e numai omul, care sufletul său îl cultiveazăc 

- zice un invăţat. 
Numai oamenii cu suflet nobil şi luminat sunt în stare 

a sta fn faţa impedimentelor ce se pun întru desvoltarea 
9 

I 
.1 , 
1. 
1 

~I 
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unui popor şI faţă de cari escluziv puterea brutală a cor
pului e imposlbilel, chiar şi în timp de resbel. Numai 
oamenii cu suflet luminat şi nobil pot lucra pentru binele 
şi fericirea omenimil. 

Sufletul copilului e maleabil şi să formează sub pri
mele impresiuni, iar ce odată s'a format şi intărit cu greu 
să mai poate strica. 

Ce se vorbeşte inaintea copilului, se lipeşte în sufletul 
său, ca sigilul in ci ară. 

Datorinta celor chemati a se îngrigi de creşterea 
copiilor e a se interesa: cu cine se însoţeşte copilul la 
jocuri şi ce oameni mari îl incunjură. 

Cultivarea sufieLului nu trebuie negligată, ori lăsată 
evenlualitaţii, ci fiecare chemat să se intereseze de ai săi, 
căci Iăsându-o evenLualităţii aduce după sine nefericire. 

Unor părinti de aceştia le esclamă. Plutarh tn scrie- . 
riIe sale: .Oh Zeilor şi voi Dzei, priviţi la omul acesta, !I!.; 

ce poartă numele de tată şi îşi e::;pune copilul la cel mai I 
mare pericol. Acum înţeleg - zice el - de ce a zis 
bălrânul Krates, că i-ar placea ~ă se suie la pundul cel 
mai tnnalt de asupra oraşului şi sl1 strige: Voi negân-
diţilor, numai de acea grijiţi cum sa va faceţi avere, dar 
de aceia, caror le lăsaţi averile, cât de putin vă interesaţi, 
ceiace însamnă, a-ţi grlgi ghetele şi a-ti negliga picoarele(, ! 

Alţii numai să vadă declinată dela sme aceasta da
torinta, dar totuşi sa poală zice, că. se interesază de cres
terea copiilor lor, din alte motive, încredinteazA creşterea 
fiilor lor celor nechemaţi. Un atare om se adresază odată 
că ira ArisLippos ~ un om iscusit ln ale educatiuoei - zi
când: » Ce-mi ceri pentru creşterea fiului meu? 1 000 
drahme fu ra.spunsul. Pentru Dzeu, cu atâta imi capăt un 
sclav. Numai capă1ăţi - zise Aristippos - şi vei avea 
doi, unul cel capătat, iar al doilea va fi fiul tău. c Iata ce 
cere Plutarh delaeducaţiune: 

»U na dintre calitaţile ce trebuie să le insuşaşcă omul 
prin educatiune este virtutea. Despre virtute în general 
putem zice, ca. şi despre ştiinţa şi artă, că 3 factori o 
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desvoaltă perfect: natura, tnvăţ~tura şi datina sau obiceiuL 
Virtutea chiar aşa trebuie învăţată ca ştiinţa şi arta. Cu
noaşterea adevărului e condiţia primă, a doua e aplicarea 
lui. Aplicarea fără cunoştinţă e cu neputinţă, cunoaşterea 
fără aplicare e lucru fără folos. Natura fara ir.văţa.tură e 
oarbă, fnvâţătura fară capacităţile naturei e fara. scop. Dacă 
din aceşti factori careva lipseşte, virtutea e neperfectă, acela 
pe care Dzeu la inzestrat cu aceste calitaţi, acela în adevăr 
e fericit, acela să poate numi amicul lui Dzeu" - zice 
Plutarh. -

Şi fn adevăr, căci plugarul, chiar numai aşa îşi ajunge 
scopul, dacă îşi pricepe lucrul, pamântul e roditor şi sa
mănă sămânţă bună. 

Şi aceia e drept, că mai fericit e acel om pe care 
Dzeu la inzestrat cu calităţile mai sus amintite, dar pentru 
aceia virtuoşi pot deveni şi aceia, cărora natura nu le-a fa
vorizat intru toate fn privinţa aceasta, prin exerciţiu contin. 
Că ce poate face lucl'U1 şi exerciţiul ne-o dovedesc o mul
time de exemple: Picătura cât de mică şi totuşi butureşte 
peatra cea mare şi tare. Pământul fie cât de bun, dacă nu 
se lucra, el singur nu rodeşte, rămâne pârlog. Şi din 
contrii, prin lenevire şi nelucrare, să tocesc şi cele mai 
bune calităţi naturale .. Mai fiecare din noi ştie referitor 
la aceasta câte un ezemplu viu. Dar pământul cel slab, 
dacă să lucră raţional şi cu îngrijire, nu devine productifer? 

Virtutea şi caracterul să desvoaltă şi întăreşte prin 
educaţie, exerciţiu, lucrare şi indatinare. 

Acest adevăr la documentat Lykurg innaintea spar
tanilor prin urmatorul exemplu: 

A luat 2 câni, născuţi din aceiaşI părinţi (fraţi). în 
decursul timpului, unul sa dresat pentru vânat, iar altul 
a ramas pe lângă casă. Pe aceştia fi sloboade odată fnr'o 
odaie, unde era un epure liber lasat, şi un blid cu nişte vase. 
CâDele de vânat numai decât luă la goană epurele, iar cel 
de casă sa duse deadreptul la blidul cu oase şi începu a 
roade pe ele de tot liniştit .• Vedeţi«, zice Lykurg, :. ce face edu-

94' 
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caţia? Aceşti câni sunt fraţi, dar prin dresare, vedeţi cum 
difer de olaltă!« 

Părillţilor şi nO'luă părinţilor sufleteşti ai omenirei 
să ne fie ţinta adevărata fericire a omenimii pe cal'e nu
mai prin creştere bună, cultivare corectă a sufletului şi 

prin" ştudiu o putem ajunge. 
Averea e de preţuit, dar nu trebuie citat, că ia e sub

ordonată norocului şi se duce pe neaşteptate. »Bogatul să 
nu uite, că e }jus de Dumnezeu numai pazitor al averilor 
sale «, zice sfânta Scriptură. Frumseţa e de lipsa, dar e 
de durată scurtă. Puterea corporală e de invidiat, dar 
bătrâneata o slăbeşte. Că cineva s.e laudă cu puterea sa e 
de despreţuit. pentrucă e mică în proporţie cu a unor 
animale. Sufletul e Dzeesc în om şi numai comoara lui 
nu e supusa norocului şi e neperitoare. Ea ne dovedeşte şi 
pune mai presus de animale. Morbul nu o slăbeste şi nu
mai ia rămâne tânără şi in timpul bătrâneţelor, ba se în
tăreşte prin esperinţa. 

Acolo, unde focul ori apa a mistuit totul, to~î au per
dut" numai înţeleptul nu. 

Putem vedea deci, că fericirea nu depinde dela bu
nuri trecătoare, ci dela înţelepciune şi virtute, adecă dela 
comoara sufletului. "-

Spre înţelepciune şi virtute conduce învăţătura, dacă 
e pornită în directie corectă. 

De o însămna.tale cardinală e creşterea morală a copi~ 
lului, care trebuie să fie cea dintâi datorinţă a tatălui. 
Să ne ferim de cuvinte ambigule, pentruca. vorba este 
umbra faptei şi de cei ce vorbesc în două inţelesuri nu 
sunt departe nici faptele imorale. 

Converzarea e admisă tinărilor, dar sa fie resiranşi 
a ataca ori a vorbi vorbe inmorale. 

Chemarea educaţi unei tn general e, ca sa depri nda pe 
om la viaţă cnmpătata., şi ~tăpânire de sine, ceiace o 
putem reasuma in aceste 4 puncle. L Aplicările spre 
sburdălnicie trebuie contrabalansa te, deprimate. 2. S,ă-şi 
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poată stilpânl eruperea mâniei. 3. Limba să şi-o ştie gu
verna. 4. Mâna să nu i-se atingă de lucruri străine. 

Pe Socrate un îngâmfat îl batj·:;corea făi'ă nici un 
motiv. Pretenii lui Sacrale sau mirat de indelunga sa răb
dare şi voiau să atace pe cel îngâmfat. Socrale de fot 
liniştit le zise: »să-j daţi pac~, o ce voiţi, că dacă un măgar 
mar călca pe picior7 să-I calc şi eu pe el? 

Cine crede, că a-şi guverna limba e lucru de a 2-a 
mâna să înşală, pentrucă ştiinţa de a tăcea, de multeori 
ajunge mai mult decât ştiinţa de a vOl'bi. Tăcerea ne fn
tareşte în măsură mare puterea spirrtuală, prin tacere nu 
facem atâtea erori ca prin vorbire, pentrucă ceia ce n'am 
spus-o, deşI trebuia spusă, încă tot o mai putem spune, 
pe când ce odata am spus-o, fie ori ce prostie, n'o mai 
putem face nespusă, 

~Iai grea e educaţia rn timpul junetei, de care nu se 
prea fnteresază părintii, zicând, că acum e mare şi ştie 
ce face. 

Acum e timpul în care să îocuibă în sufletul ttmlrnlui 
toate patim ele şi placerile imorale, cari apoi ti nefel'icesc 
pe toată viaţă. 

Pentru cuHivarea sufetului să se lucreze deci in toate 
directiile, nu numai şcoala, pentrucă şcoala singură e insu
ficientă întru realizarea acestui scop, deoarece desvoltarea 
sufletului şi reşpective aplicările Înnăscute Îa om să arată 
şi nainte de etalea şcolară, acum aci e chemata şcoala 
ca se deprimeze pornirile rele, dar ce se va întâmpla cu 
acest individ după esirea din şcoală, dacă de cultivarea 
sufletească nu se !nteresează nime ori devine lăsată even
tualităţii? Au nu să nimiceşte micuta samântă datel de 
şcoală şi reinvin iar pornirile avute, pentrucă sufletul 
omenesc nu ajunge la consolidare sub durata celor 6 ani 
de şcoală, ci e tot in desvoItare şi după ce trece peste 
pragul şcoalei. Tocmai de aceia ar trebuI. că de aci în 
colo societatea sel se intereseze de aceasta parte a educa
ţiunei, caci ia influinţează direct şi în multe forme asupra 
sufletului fraged. . 
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Ori cine să ocupă cu educaţiunea şi voeşte ca aceia 
sel-i aducă roduri bune, trebuie sa premeargă cu exemplul, 
pentrucă, dacă ei trăesc in desfra.nelri ori cuprinşi de ceva 
patimă, nu pot pretinde nici dela acei pe care au să-i 
cultiveze să fie altcum, căci vorba ne mişcă, pe când 
exemplul ne atrage. 

Cittră acestea sit. mai recere, ca imprejurărlle vitale 
să fie favorabile. 

Erdeiş. T. Ma ris, 
lnv l1ţl1tor. 

CRONICA. 
Epilognl twu,i C'Î1'C'ltla'l·. In urma sărăciei şi a tnpreju

rărilor vitrege in cari trăieşte poporul nostru, Ven. Conzistor, în 
conglăsuire cu o ordinaţinne ministerială, a dispus în a. c. ~colar, 
că in şco alele prea Tnpoporate şi und", necetiitatea cere. acolo 
să se sistemizeze cursurile alternative de l/a zi. Ordinaţiunea 

aceasta a fost binevenită şi pentru comuna noastră, ~ unde avem î 

numai o şcoala, zidită de prin anul 1853, tn care, deşi abia Incap 1 

60 de elevi, este zilnic cPrcetată de 90-110, pe lângâ. care să l' 
mai adauge şi năcazul, că zllnic nu aveam linişte de jalbele pă-, 
rinţilor, pentrucă copiii lor stau tn picioare. 

"Unde e primejdia mai mare, acolo e mai aproape ajutorul 
lui Dumnezeu ll zice proverbul; şi ca un Inger mângăitor credeam, 
că ni-a venit numita ordinaţiune. indată am tntrodus cursurile 
alternative şi treaba mergea de minune. Copiii mici, de un naturel 
mai puţin serios, se înţelegeau foarte bine intre olaltă; erau veseli, 
aflilndu-s6 oare cum de sine stătMori, apoi supraveghirea cat era 
de uşoară şi predarea lecţiunilor neconlurbală. Elevii mai mărişori 
tn linişte ştudiau şi se aflau ~i ei bine, neconturbaţi de acei mici mititei. 

Nu aşa însă s'a simţit iubitul şi mult obi datul nostru popor 
şi părinţi ai copiiilor, cărora copiii in timpul de iarnă le SU11t o 
povară şi după părerea lor, şcoala 6 locul chemat, unde sl S6 
adune peste iarnă lot ce e rău şi bun In comună, ca părinţii să 
aibă acasă linişte. 

Acum primeam alte deputaţiuni, cari Imi cereau desluşiri, că '\ 
din ce cauză sau intors lucrurile aşa pe dos? Unii ameninţap cu 
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grevă, dintre cari, părinţii clasei I şi TI, tn cea mai marp- parte şi-au 
validitat-o pe motiv, că pentru 2 oare nu se merită să-şi rupă 

copilul opincile. Alţii ziceau, că să rugăm pe dl llmilisteriu" să 
ne mat facă o şcoală. 

Peste aceste greutăţi doar am fi trecut noi cu tncetul, dar 
nu am fost fn stare nici eu de pe catedră, nici preotul de pe am
von, a resturna următorul argument adus de popor şi anume: 
IIDacli eu pUitesc la zilerul meu plat(, întreagă, poftesc sie lucreze 
toată ztua. u Aci ştiinţa noastră a falimentat!? Am tras dUngă 
peste inteleapta dispuseţiune a minislrului şi a Ven. COllzistor, 
am sislat cursurile alternative şi - de voie, de nevoie - am 
acceptat argumentul de mai sus. 

Şi totuşi mai sunt oameni, cari invidiază soarlea noastră! 

- ib.-

"Ilm'i.lilta Demor}'aţiei Romane" Nrii 44 şi 45/1910 şi 

1 şi 2 1911. publică din pana unui ofiţer distins O nuvela sub 
titlul: "Spovedanie". 

Novela aceasta cuprinde un studiu de perlaqogie militari$. 
Ofiţerul istoriseşte toate fasele unui soldat Cll sufletul tntunecat, 
predispus in tot momentul să vină Tn conflict cu codul militar. 
Prin tractare umană, prin răbdare de fier, prin nespusa bunătate, 
ofiterului ii succede să-i pătrundă toate tainele sufletului, şă-i în
drepte toate patimile şi să facă din el un membru folositor so
cietăţii omeneşti. 

Când eetrşti aceasta nu,'eIă, te înduioşază pănă la lacrimi, 
văzând aHlta iubire, atâta jertfă, atâta abnegaţiune, pentrucă să 

se scape o viaţă dela perzare. Proc~dura descrisă aici ne poate 
servi, şi noauă In multe cazurÎ de cinosură în cariera noastră 
d ăscă I cască. 

Novela aceasta, ca o lucrare de artă, cuprtnde - precum e 
firesc să cuprindă - nllmai partea iderth'ir a chesţiunii, deoarece 
noi ştim din esperinţă, că tn decursul celor trei ani de militie 
numai tratare Iilândă, numai iubire şi numai abnegaţiune n'am 
observat. In locul acestor calităţi însă, am auzit şi sămt zilnic: 
sudo/me, brntalitiiţi şi obezi ... deoarece foarte neînsemnat esle 

, namărul acelor ofiţeri, cari sunt pătrunşi pe deplin de tnsemnă
tatea lor istodcă In timp de războiu şi mai ales de importanţa 
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Jor pedagogică tn timp de pace. Iar pe acei ofiteri idealişti, ce-şi 

inteleg pe deplin chemarea, nu ar trebui ră:;aţi să incărunţascâ 

ca locotenenţi, ci ar trebuI ridicaţi grabnic la locul ce merilă, 
pentrucă să-şi poată tmplini cu mai mult succes rolul important 
de educatori ai unei mari părţi a omenirei 1 Iosif Stanca. 

, I.<;tor';a ş'i G~olo(lia. Distinsul nostru isloriograf şi om de 
litere: A. D. Xenopol, scrie o serie de arlicoJi tn enciclopedica 
revistă "Vieata Românească:' din laşi. Autorul arată, care e 
raţia de a fi şi a uneia şi alteia. 

Trage o paralelă tntre acestea două frumoase ştiinţe şi 

ajunge - tntre altele multe - la concluziunea: "Unitatea des
voJtflrii tuturor formelor existenţii are o urmare foarte tnsămnală, 
anume: individualizarea în timp a tuturor fenomenelor, atât in
telectuale cât şi materiale, adecă: prodllCerea acestor fenomene 
sau evenimente o singurit dată 'În cursul veacurilor, pentru a nu 
se mai reproduce nici dind." 

Altcum acest ade/J/1r a fost accentuat ,~i de alţi filozofi şi 

istorici, toţi convenind asupra adevărului - ce priveşte istoria
că aceasta e vecinica repet/re a acelora~ evenimente,' care repeţire 
formează legea cea mai solidă a istoriei. 

Cazurile aduse: Naşterea lui Cesar şi a lui Napoleon, pre
cum şi moartea lor, ne lămuresc mai bine: "Nu este nici o în
doială, că ţipetele lui Cesar, nou născut nu vor fi fost deose
bite de celea ale lui Napoleon tn leagăn şi că moartea dictatorului 
roman sub cuţitul conjuraţilor nu a fost - ca act fiziologic 
de altă fire decat a marelui cuceritor frances, răpit de boaltl pe 
inzula S-ta Elena." 

Va să zică deosebiriOla şi dacă e, zace mai mult tn condiţiile 
exterioare, fenomenele fiind aceleaşi. 

Tot astfel e a se inţelege şi misterele geologiei: formarea 
munţilor prin mişcarea scoartei pămantului etc. pe baza legilor 
pozitive ale mehunicei, fizicei, chemiei şi acelor fiziologice, nefiind 
intre acestea două ştiinţe nici o deosebire de principii din punct 
de vede al vecinicei schimbări. 

Concluziunea-i finală este: 
"Cugttarea jrmdamentalt'i. în cercetarea de faţă este, că desl'oltarea 
'I.mive"'sului, sub im7)oldul pllte1'ii e~oluţiei, urmează acela~ mers şi 
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ci!. deci se vor pregăti în tot lungul loi aceleaşi prinClPll, cari 
~ bine înţeles - se vor modifica ori imbogăţi cu creşterea com
plexităţii faptelor, ce aparţin celor trei trepte ale existenţii: 

materia bruUi, materia vie şi spiritul. Din cercetarea meloadelor 
aplicate, atât de geologi cât şi de istorici, se va putea alcătuî lo
gica cea mai nouă. carea aşteaptă clădirea eÎ peste logica de
ductivă şi inductivă a ştiinţelor repeţirii - logieet sw:cesiunei." 

1. Crişian!L 

bwăţănuîntul de"~pl'e nat'wJ'ăîn şcoala primat'ă, de 
Apostol D. Crdea, institutor. Făcând o reprivire retrospectivă. peste 
fasele prin cari a trecut tnvăţământul ştiinţelor naturale la po-. 
poarele din Apusul Europei, vom ohserva, că acesta in trecul şi 

aici s'a predat Intre condiţiunile cele mai neprielnice şi n.umlli 
tn timpul din urmă a inceput să ocupe locul şi inportanţa cu
venită alăturea de alte ştiinte posilive. 

Făcând apoi aceeaş reprivire la noi, la HomAni, contraru! 
devine şi mal izbitor, deoarece pe Iftngă o compleetă desorientare, 
vedem profesandu-să. alleseori adevărate utopil: în detrimentul 
acestor ştiinţe prin excelenţă educative. Şpaţul Ingust nu ne iartă 
să Intrăm tn descrierea fenomenelor. Vitregitatea veacurilor, cari 
ne-au ţinut in robie şi fu întunerec, n~-a lămurit pănă fn zilele 
de azi multe superstiţii, cari au darul de a se bate In capete In 
locul prim cu şti inţele esperimentale. 

* 
Avem dinainte o carte din Homânia, care s'a plăsmuit din 

cea mai legitimă revoltă fn contra moravurilor Învechite, obser
vate la ştiinţele naturale: Inprejurările dela noi fiind aproape 
aceleaşi - In ceia ce priveste şL naturale - cartea devine şi 

pentru noi de o extremă importanţă. 
Cartea din chestiune cuprinde o operă binp. închegată, a 

cărei autor nu se mulţumeşte se scruteze cu ochii ageri numai 
defectele, pănă In cele mai mici amănunte, ci arată paş de paş, 

cu aparat ştiinţific şi mijloacele de indreptare. 
Lucrarea Dlui Apostol D. Culea cuprinde 3 părţi: 1) partea 

critică; 2) partea reformelor; 3) partea literară. 

In partea crHică, autorul se arată un aderent înfocat a] 
planului de învăţământ regional, care are o deosabită importanţa 
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mai ales la tnvăţămuntul ştiinţelor naturale, şi condamnă, după 

cum a şi firesc, planul w~itar al aceloraşi ştiinţe, care e in vi· 
goare, şi car,e se poate privl tnlr'adevăr ca o monsfriMzitate 
pedagogică. \ 

Părţii critice ii urmează partea pozitivă a lucrării, partea 
reformelor, cu şfaturile luminate, cu esperinţele bogate, culese 
din domeniul vast al ştiinţelor naturale. 

Autorul se vede a fi un cercetător iscusit al fenomenelor 
naturale precum şi un cunoscător adânc a literaturii ştiinţelor 

'naturale, deoarece pe lângă literatura noastră vedem utilisată tn 
mare parte şi literatura străină, pe baza căreia aulorul ş'a clădit 

opera sa, fără păreche in literatura noastră de acest gen . 
. Partea pozitivă e spriginilă de literatura propiu zisă, care e 

utilizată de autor cu multă pricepere. De orice product natural 
e legat v'run bazm, ori vre-o legendă, cari tncă îşi au importanţa 
lor pedagogică. 

După cum se vede, aici avem de a face cu o lucrare de 
mare tmportanţă" menită să dee o noauă indrumare organizării şi 
predării Invaţământului ştiinţelor naturale in şcoala primară. 

Autorul a depus tn opera sa 4) muncă incordată, toată per· 
spicacitate!i cugetării sale, precum şi o iubire inflăcăratâ pentru 
un colţ admirabil din natură, prin cari calităţi face cinste nu 
numai clasei oropsite dăscăleşti, din care face parte, ci întreg 
neamului romAnesc. 

Lucrarea cuprinde necondiţionat şi unele greşeli, dar aceste 
sunt atât de disparente, in raport ca calităţile, incât treci uşor 
peste ele, aproape fără sA le iai in samA, De altcum calitătile 

şi defectele vor eşI mai bine la suprafaţă, nu după o simplă 
cetire, ci după punerea principiildr conducătoare in praxă, care 
este problema viitorului. 

O recomăndăm cu căldurll tuturor celor doritori de adevll~ 
ratA ştiinţă. 

Cartea a apArut in tipogrAfia "Neamul Românesc", Vălenii 
de nunte. Să estinde pe 560 pagini şi costă Lei 3'bO. Să poata 
comanda şi dela Tipografia diecezană, Arad. 

Iosif Stanca. 

• 
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Tuturor cetitorilor şi colaboratorilor: 
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" Sărbători 

Sentimentul rec'ltno-:,tinţei. Vrednicii descendenţi ai Jui 
Joan Sobiescki: sfăşiatul popor polonez, In sămn de recunoştinţă 
faţă de A. Cuza, care pe timpu1 surecţiunei poloneze din 1863, 
luă sub scutul său pe Polonii expatriaţi - cum scriu foile din 
România - au lansat un ape1 prin care roagă consângenii lor, 
să contribuie şi ei cu obolul lor la augmentarea fondului statuiei 
lui Cuza~ sub care s'a realizat Intruparea falnicei Românii de azi. 

Nobil popor! 

Un om t'ar. William Thomas Gey (Anglia) fără mani şi 

picjoare (din naştere) îşi exercÎază funcţia de secretar la o mare 
firmă angleză. Toate agendele scripturislice şi-le Indeplineşte cu 
gura resp. cu dintii (manuând condeiul). Şeful e foarte mulţumit 
cu secretarul său, om peste 60 ani. 

Bietul William a ajuns şi mai mare record, decât grecul 
Demostene... ! 

Cdt vei trăi. Iată o Intrebare curioasă ieşită din capJI unui 
matematic francez. La tntrebarea de mai sus, distinsul matematic 
Moivre răspunde aşa: Subt"age etatea actuală d,:n 86; restul ti 
tmpărţe$~e cu 2 şi cuoţientul obţinlttva indica precis câţi ani ai 
să mai trăieşti. Moivre ne mai spune, că regula o pot aplică. 

numai cei cu etate Intre 12-60 ani. 
Putem deduce, că aci matematica va fi cam failibilă !.... 

Pent'l"'t(, facilita'rea învăţămdntu,ltti. Invederea muncei 
grele, ce trebuie ite desvoalte azi şcoala romană, unele comune, cu 
mai multe şcoli paralele, şj-au divizat şcoalele ramanând unui 
tnvăţător sub conducerE' - după Imprejurari ~ 1 sau 2 clase 
eventual 3. Astfel au procedat - in tractul Cbişineului - In 
timpul mai din urmă comunele: Socodor, Nadab, Pilu-Mare, 
Giula-Varşand, Chitighaz, Otlaca şi Şiclău. Incontestabil, că lnvă
ţămAntul acestor şco ale [n viitor va fi mai durabil şi temeinic 
decât până aci. 
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o faptă fil({nt'ropi(~6. Decurând decedatul arhîmîlionar: 
Rothschild, a dispus Incă tn vieat~, ca In ziua Inmormântarii sale 
sâ se fmpartâ 100.000 cor. fntre săracii capitalei B.,Pesla, fără 
privire la lege sau confesi1we, ceeace s'a şi înHlmplat intocmai. 
Omul se duce. milioanele rămtln, se Inţelege, cu ele şi faptele l.. 
fie cât de mrlrunte! 

Schimbnl foaiei noastre - afară de celea tnşirate În 
Nr. 3 - decurand ni-I mai dă: Revista Asol'iatiei generale a 
înv. din Româtti(,. Hedaclor: Dimitrie }I'(Ul1'. • 

~~ecl'ol()a{1e. 1n lb.,28 Martie a. c. a inchis ochii pentru 
vecie octogenarul şi simpaticul preot: Vicenţht il"(tn~otJicilt din 
fruntaşa comună Nădlac. A servit la altarul Domnului 04 ani. 
Activitatea lui nu a fost sgomoloasâ, ci modestă, cum i-a fost 
Însăşi yieaţa; activitatea lui modestă insâ e rezultatul frumos si 
mare la care s'a avântat biserica (română) din Nâdlac, dispunând 
de zeci de mii... şi o multime de fonduri cu scop filantropic. 
Ri'iposatul a avut şi o inimă caldă pentru dâ.sci'ilime, Nici când 
pe Învăţător nu l-a invidiat penlru ~;oartea lui mai bună, cum 
- durere - sunt multi altii!!.. V. Marcoviciu a fost membru 
ajutător al "Reuniunei" noastre şi cu plăcere a luat parte -
cănd i-s'a dat prilej - la întrunirile noastre, captivinJ prin cu
noştinţele sale frumoase şi umorul său plăcuL Cu cuvenita so
lemnitate şi pe lângă număros şi ales public, osemintele - spre 
vecinica odihnă - j. s'au 8strucat la 16/29 Marlie a. c., parenlat 
fiind tn cuvinte alese şi duioase de preotul, H. Nestor, din Cena
dul Maghiar. 

- iMri! Ste'f'ca 8nluţ~ prezidentul "Asociaţiunei pentru 
literatura şi cultura poporului român" a trecut la cele vecinice 
Vineri, 18/31 Martie a. c. 1n Sîbiiu in "rastă de 8t de ani. 1 n
mormânlarea j-:->'a făcut cu multă pompă lJuminecă, 20 Martie 
(2 Aprilie) a. c. A pontificat 1. P. S. Sa mitropolitul Jlilw{y 
dela Blaj, De faţă a fost şi 1. P. S. Sa mitropolitul nostru: lQ(m 
Meţian, precum şi alt mult public ales şi număros. Au vorbit 
canonicul Dt'. V. SuciPt, Andrein HlÎrSff,n şi lh·. V. Bologa. Asupra 
tristului caz ni-s'a trimis următorul anunţ funebru: 

- Comitetul cenlral al "Asociatiunii pentru Unatura ro
mână şi cultura poporului român:" cu adftncil intristar~ aduce 
la cu noştinţă, că vencratul său preşedi nte lo,~{l Sterca" Şrtluţu de 
Cărpini\~ tn al 84-1ea an al etăţii sale, a adormit intru Domnul, 
astăzi la 31 Martie n. a. c. orele 71/.1, dimineaţa. Rămăşiţele pil
mânteşti se \'"or aşeza spre odihnă vecinicâ. în cripta proprie de 
lângă biserica greco,catolică română din Sibiiu. Cortegiul funerar 
va porni dela locuinţa sa din slrada Şagona Nr, 8, Duminecă 
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in 2 Aprilie n. a. C., Ia orele 3 p. m. Sibiiu, 31 martie n. 1911. 
Vecinica lui pomenire t Comitetul central. 

- Vineri in 11 24 Martie a, c. a trecut la cele vecinice, In 
comuna sa natală din Cut, Tit Livilt Albini, in v;lrsta de 47 de ani. 

- Vineri 18.31 Martie a. c. a trecut la cele vecinice, In 
Bucureşti, isloriograful ~\;'icolae J)en$u,~i(mu, in vrâstă de 6f) de ani. 

Tn veci amintirea lor! , 
O cattză tm'minaM. Esle indeobşte cunoscută cauza în

văţătorului nostru Dimitrie Popoviciu, din Arad, fost tnvăfător tn 
Cuvin, secret'lru! gener'al al Reuniunei noastre Invăţătoreşli. Incă 
in anul 1908, pentrtl pretinse agitaţii, Comisia adminis
trativă a comitatului Arad, l-a judecat la o amândă tn bani de 
100 cor., iar ministrul culţelor şi a instrucţiei publice la perderea 
postului din Cuvin. Tot atunci tribunalul regesc din Arad l-a 
pedepsit cu 3 luni de zile temniţă de stat şi 300 cor. amandă In 
bani, iar tabla regească din Oradea-mare l-a absolvat definitiv. 
Rehabilitat pe cale judecătorească, urma a-să cere aceasta şi pe 
cale disciplinară, pentru a recaşUga drepturile pierdute prin sen
tinţa de amovare ministerială. Astfel încă in anul 1909, ministrul 
cultelor şi a instructiunei publice, la cerel'ea InvăţAtorului Dimi
trie Popoviciu, a ordlnat Comisiei admi nislrali ve din Arad ca să 
ocupe din nou cu aceasta afacere şi să aducă noua sentinţă in cauză. 
In urma acestui ordin, Comisia, administrativă ocupandu-se Sâm
bătă, 25 Marlie (8 Aprilie) a. C., din nou cu afacerea, In urma 
unei frumoase apără!'i a dlui Dr. lustin Marşieu, advocat tn Arad, 
fnvăţâtorul Dimitrie Hopoviciu, fn schimbul unei pedepse de 100 
cor., a Întrat iarăşi In toate drepturile tnvă~ătoreşti pierdute. Sen
tinţa e deplină. Procurorul n'a 'mai apelat. S'a mulţumit. învăţă
torul Dimitrie Popoviciu incă nu, căci . . . . • . . • • . . 

U ca'rte de actlullitnte 'Îl" che.'1tii şoolare. DI Dr. Oni$ifQr 
Ghibu, referent şcolar in arhidiecez.ă, a scos de sub tipar, acum 
de curând, o carte de actualitate, in care tratează fn 
mod foarte Interesant şi instructiv referinţele şcolare din arbi
dipceză. Cartea a apărut In ti pografia arhidiecezană din Sibiiu. 
Cuprinde '138 de pagini. Costă 1 cor. Vom reveni. 

Răsplataîif,mzţrltot"'ul'll!t. Intr'un sat din străinătate (dar 
s'ar putea întâmpla şi la nor oamenii plăteau o parte din salarul 
învă!ătoresc To carne, ouă, cartofi, pui etc. O familie număroasl 
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şi una din cele mai sărace lşi trimitea toţi copiii la şcoală, dar 
nu faceă. dascâlului ceva cinste, nici macar odată un pui de 
găina. Intr'o zi totuşi, iată fetiţa cea mai mare, Ileana, venind la 
şcoala, sa apropie sfioasă de catedra şi zice: "Mă rog, dle In 
vâţă.tor, a spus tata, că are să vă trimită un porc. lot "Spune tată
lui tău, că mâ voiu bucură. foarte mull," răspunde Invăţătorul 
surprins • . . A trecut douA, trei săptămâni, 'nE! porcul nu să 
ivea. I'lDar cum ramana cu porcul, care era. să mi-l trimiteţi?
Intrebă tn sfârşit dascMul. - 0, zise Ileana, porcul s'a făcot 

iarăşi sănătos!" (Telegraful rom.) 

In chestia taxelor. In numărul noslru trecut am fost avi
zat restanţierii reuniunii, că~i vom publica fn numărul viitor pe 
toţi cu numele in organ. Având Insă tn vedere, ca numărul or
ganului nostru de. faţă apare tocmai la sărbâtorile tnvierii Dlui şi 
nevoind a supăra pe nime tocmai tn aceste mari şi sfinte zi, 
publicarea restanţierilor o amânam pe numarul proxim. 

- Solviri în taxe 'Ii aJ.JOnament: Ioan Iancin taxă 2 
cor., organ [) cor. 

- şez('ttoare Utet'mr6 a scriitO'rilor 'l"omâni In 
Arad. Dupa cum să vesteşte, scriitorii români dela noi şi Ro
mania, vor ţinea ·0 şezatoare literară, de natura celei ţinute in 
Sibiiu. Ia 5 Martie a. co, şi In Arad, la dumineca Tomii a. c. 

llectijUJare: In numărul trecut al organului nostru s'au stre
curat mai multe erori de tipar. Aşa pe pagina primă e a se ceti 
nu 11/26 Nov. 1900, ci l1/U NOIl. lUl0. Pe pagina 97 la infor
maţiunea "în chestiunea taxeler" este a se ceti nu comunicăm, 
ci publicăm pe toţi restanţerii. Pe pagina 99, la informaţlUnea ,,0 
rugare," aliniatul doi, şirul prim, este a~să ce ti nu Inptăm cu atâtea 
lupte. ci luptam cu ata.tea lipse. Ceia ce prin aceasta să rectifica. 

Contribtlti,,'i. Din incidentul trecerii la cele eterne a tnvă· 

ţătorului emerit din Nădlac, Mihai Cilicin, intâmplată la 30 ianuarie 
1911, ca ră.saumplrare de cunună, pentru "Fondul de editare a 
organului reuniunii lov. din ppiatele arădane 1-VII au contribuit: 
"Nadlacanau 10 cor., Aureliu Petroviciu [) cor., Aurelu Şt. Şuluţ 

b. cor., Pavel Roşuţ 2 cor., Simion Cozma 1 cor. Auret Bărbuţi 
1 cor., Traian Ţabic 1 cor., Efrem Brindea 1 cor., Vicenţiu Guleş 
1 cor., Ioan Ghebeleş 1 cor., Uroş Pintea 1 cor., Ignat Raica 
1 cor., Efrem Moldovan 1 cor., Efrem Hedeşan 1 cor., Alecsandru 
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Popoviciu 1 cor., Romul Nestol' 3 cor., Ambroziu Coste 2 cor., 
Petru Flocos 2 cor., Corneliu Roman [) cor., Lazar Caba 2 cor., 
Gligor Vidican 2 cor., IO'l.n Anlal 3 cor.. Stefan Lazar 2 cor., 
Uroş Morariu 1 cor., Ilie Mărginean 2 cor., Nicolae Mărginean 

3 cor., George Chişiu 2 cor., Ioan Cămpan 1 cor., Ioan Mercea 
I {) cor., Petru Anoca 2 cor., Petru Păştean 1 cor., Lazar Faur 1 
cor., Dimitrie SăIăjan 1 cor., Vasiliu Silade 1 cor., Alecsandru 
Marginean 1 cor., Alecsandru Pelroviciu 1 cor., Sofroniu Petro
viciu 1 cor., Stefan Mărginean 1 cor., Teodor Precupaş 1 cor., 
Petru Pat roi 1 cor., G. M. 1 cor., Dr. Vicenţiu Marcoviciu fi cor., 
Sofroniu Chicin 5 cor., Pa vei Chicin 1 cor., Stefan Chicin 1 cor., 
Pavel Drăgan 2 cor., Dimitrie Stroia 2 cor., Nicolau Pălean 1 
cor., Mihai Caba 2 cor., Stefan ~troia 2 cor., Ioan Precupaş 1 
cor., Uroş Pătean ~ cor., Vasilie Onea 1 cor., Ioan Ilovici 60 fiI., 
Orestie Bogdan 20 fiI., Arcadie Olariu 50 fi!., Stefan Faur 1 cor., 
Isa Mudrithi 1 cor., Atanasie Noghiu 1 cor., Topay Ferencz 2 
cor., George Drăgan 1 cor., Pera Stroia 2 cor., Uroş Mărienuţi 

1 cor., Uroş Stroia 1 cor., Acsenia Petroviciu 2 cor., Comuna 
bis. gr. 01'. romană din Nădlac 2b cor., Georgiu Pelroviciu 3 cor., 
Gratian Buda 1 cor., Uroş Tatorean 3 cor., Sidonia Taucean 3 
cor., Romulus Tăucean 3 cor., Surna totală H)7'20 cor. Pentru 
copie Georgiu Petroviciu. 

])d(t ".fi.·wciaţiune". Comitetul central, În şedin~a s'a ţi

nulă la ti Aprilie a. c., a decis, ca inmormânlarea repasatului 
preşedinte, Iosif Şterca Şuluţu, să fie descrisă amănunţit tn revista 
"Transilvaniei": pubiicându-se loate Cuvântările funebrale şi toate 
telegramele de condolenţa primite de biroul Asociaţiunii. Totodată 
a luat dispoziţii pentru procurarea unui portret al fostului pre
dinte, ce se va atârna tn sala de şedinţe a comitelului central, 
alături de portretele celoralalţi prezidenti. 

In aceeaş şedinţă a autorizal pe dl Oct. C. TăsIăuann să 
tipărească "Biblioteca poporală, a Asociaţiunii" tn 15,000 de 
exemplare, fiindcă din cele 10.000 de exemplare tipărite, abia 

J mai sont fn deposit câteva sute. Secretarul, Oct. C. TăsIăuanu, a 
mai făcut următoarele propuneri pentru răspăndirea. Bibliotecii: 
a) să se facă o circulară cătră toate despărţămintele, ca cu OC&- ! 

, . , 
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~ia prelegerilor poporale să tn8t:rie cât mai mulţi membrii ajută
tori, ca abonaţi ai Bibliotecii. Să se trimită flecări despărţământ 
câte un deposit din broşurile apărute, pe cari să le plaseze cu 
ocasia prelegerilor poporale şi la adunarile cercuale. b) Să se 
facă O adresa cti.tră toale băncile noastre, ca să primească tn 
deposit un anumit număr de exemplare. pe cari sti. le desfacă la 
clienţi, cum fac băncile nBihoreana" din Oradea-mare şi "Mercur" 
din Năsăud. c) Cooferenţiarul agronomic să facă propagandrt 
pentru răsp~lndirea Bibliotecii cu ocasia prelegerilor ce le ţine 
la sate. 

Prin acesle mijloace desigur că "Biblioteca poporală a Aso
ciati'loii" tn curând va ajunge la cif('a de 15,000 de abonaţi 
Inlr'un singur an se vor răspandi deci tn popor peste 15,000 
de broşuri, ceeace inseamnă un pas uriaş fă('ut de prima noastră 
instituţie culturală. pentru educaţia ţără.nimii. .1ndemnăm !şi noi 
pe toti cărturarii a stărui din rti.sputeri pentru. răspândirea "Bi
bliolecii poporale a AsociaţiuDii". 

Posta redactiei. , , 
,.,il), li Lucrarea d-tale formând un caz obvenit In instruc

ţiune şi tnsoţită fiind de unele observăl'i-apreţieri, ti dăm loc la 
"CrQnică. a 

1'. M. 1n E. Celea 3 lucrări din urmă le-am primit. Toale 
se vor publica, fiind de tmporlanţ'l şi bine lucrate, notând numai 
al:Ua, că "învăţătura" dela finea prelegerii practice am contras-o 
pe treapta sislemizării şi aceasta pentru concenlrarea abstracţiu
nilor subiectului tratat. 

1. S. In R. Chestiile literare, culturale totdeauna sunt de 
actualitate, prin urmare Int/tele recenzii (arlicolj) etni-ai trimis, 
se pol utiliza intocmai şi la numerele următoare din foaia noastra. 
Mulţumindu-ţi pentru celea de pănă aci, te rugăm se ne mai 
spicui eşti ! , , . 

B. tn Cutina. Cele ceru.~ urmeaza. 
L. D. tn S. Leacu! - In chestia protocolului de dotaţie -

nu poate fi altul decât urgenlarelt extradării-Iui - la Ven. Con
sistor - prin inlervenire personală. 

1. T. tn LI~peşti (Farkash~iza). Ne-ai retrimis "Reuniunea", 
dar nu Inţelegem - cauza 1 Şi nu, mai ales după ce celealalle
presupun - că le-ai primit. Tot ne mai dâm îI/că atestate?! ... 

Tiparul tipografiei diecemne, AIad. 

e 
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