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U: Prefaţ ă.

De când'există şcoala românească,, /za s’a ob
servat o preocupare mai serioasă pentru această in*  

stituţ iune, atât cu cuvântul, cât şi cu fapta, ca tocmai 
de patru ani încoace.

Primejdia comună, a trezit ca prin farmec până 
şi firile  cele mai îndărătnice, a pus la muncă stărui
toare pe cei trezi şi simţ itori şi a muiat până la 

lacrămi inimile celor idealişti, făcând u-i să-şi deschidă 
larg pungile cu darurile princiare.

în lupta aceasta îndărătnică,, dupăcum e firesc, 
s}au săvârşit şi multe greşeli, cari au isvorit mai 
mult din desorientarea inerentă vremilor tulburi, decât 
din răutate. Celece au isvorât din răutate, ne-au venit 
mai totdeauna din partea acelora, pe cari i-am perdut 
pentru vecie, şi, pentru cari tio să mai avem nici 
măcar mângâierea tatălui din parabola fiului  rătăcit: 
de a să mai reîntoarce.

Greşelile cele multe şi variate au provenit din 

toate părţ ile. Când să declară răsboiu,, între membrii 
statului major din părţ ile litigante să naşte duşmănie, 
iar ostaşii încăieraţ i în focul luptei îşi pierd adese-ori 
conştiinţ a şi nu mai ştiu ce fac; din duşmănie şi 
din inconştienţ ă însă, nici când nu pot să răsară lu
cruri bune şi înălţ ătoare.

Cu aceste greşeli şi rătăciri provenite din toate 
părţ ile, să ocupă şi cartea de faţ ă, stabilind răspun
derea pentru fiecare factor în parte şi nizuind a da 

soluţ ia necesară chestiunilor mari ce preocupă şcoala 
română şi pe învăţ ătorul ei.

Din aceste greşeli şi rătăciri ce ne-au stăpânit 
de un timp încoaci, tot mai mult începem să ne des■ 
brăcăm şi din îtitunerecul ce ne-a copleşit de toate
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părţ ile ani de-arînduly începe tot mai tară să se facă 

Lumină.
\ 4Dacă cartea de faţ ă va contribui numai în parte 

la stabilirea adevărului, atunci fa ajuns scopul ur
mărit, contribuind astfel cu o nouă petricică la sanc- 

. tuarul şcoalei române.
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CAP 1.

Situa ţ ia generală  a şcoalelor noastre.

1. Stările create de legea şcolară din anul 1907.

Când să va scrie istoria şcoalelor noastre, isto
riograful nepreocupat va însemna ca un punct cul
minant pentru cultura română anul edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1907, dela care 

punct cultura neamului românesc din aceasta ţ ară 
pleacă fatalminte spre orizont.

Ceiace nu s’a putut realiza în veacurile întune
coase, în veacurile de urgie pentru neamul românesc, 
să va realiza acum, în veacul »luminilor«, dacă alte  

împrejurări nu vor schimba radical rostul stărilor triste  

în cari am ajuns, cu toată revolta şi împotrivirea le
gitimă ce am manifestat întotdeuna.

Temerea noastră e foarte legitimă, deoarece stu
diind legea şcolară şi referin ţ ele noastre culturale, 
eată la ce constatări ajungem:

1. Legea din 1907 pretinde, ca elevii români 
să-şi însuşiască limba maghiară în aşa grad, ca să-şi 
poată exprima corect atât verbal cât şi în scris cuge
tele deja după absolvarea clasei a IV-a, o pretenziune, 
care după cei mai mari pedagogi şi filozofi ai omenimei 
e imposibilitate. Aceasta să pretinde din rezoane de stat.

2. Planul nostru de învăţ ământ susţ ine şi pe mai 
departe aproape în întregime toate obiectele şi toate 

materiile de învăţ ământ. Aceasta dispoziţ ie a forurilor 

noastre superioare ni-se pare cât să poate de legitimă, 
pentrucă un plan de învăţ ământ trebuie să fie organic 
şi descopciarea ori-cărei discipline ar produce grave 

perturbaţ iuni în sânul celorlalte. Dispoziţ iunea aceasta  

e legitimă şi din punct de vedere pedagogic, deoarece
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numai pe baza cunoştin ţ elor câştigate în limba ma
ternă să poate clădi adevărata cultură a individului şi 

pe baza acestor cunoştin ţ e să poate instrua  

cu succes şi în altă limbă. Dar e legitimă aceasta  

dispoziţ ie şi pentru împrejurarea, că neamul românesc  

aduce jertfe considerabile pentru şcoala românească, 
iar şcoala românească la rândul său, încă e îndato
rată să aducă roade mănoase pentru cultura naţ ională.

Stând astfel lucrurile este evident, că şcoala  

noastră e necesitată de a satisface două scopuri 
deosebite, de a slugi pe doi stăpâni, ivindu-se din  

capul locului greutatea de a nu-i putea satisface din  

ajuns pe amândoi, o împrejurare, care trage după  

sine grave urmări, atât pentru învăţ ător, cât şi pentru  
şcoala română.

*•-
t

numai

•Â
4.

d,

Dar să zicem, că am putea îndestuli amândouă 

părţ ile, aceasta împrejurare încă ar aduce grave ur
mări pentru generaţ iile supuse acestor stări din  
tive ^psihologice şi higienice.

înainte de toate trebue să ţ inem samă de ade
vărul constatat de toată lumea, că precum puterile  

corpului omenesc sunt mărginite, tot astfel mărginite  

sunt şi puterile psihice ale aceluia. Orice împovărare  

prea mare a corpului produce efecte păgubitoare a- 

supra acestuia, ba influin ţ ează în mod păgubitor şi 
asupra sufletului, precum orice împovărare a spiri
tului produce fenomene ciudate în manifestările vie ţ ii 
psihice şi înfluin ţ ează în mod păgubitor şi asupra 
corpului.
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Ajuns în acest stadiu fatal, fără voia şi dorin ţ a 

noastră, venim tot mai mult la convingerea, că aceste 

nu sunt stări .menite de a progresa în ele, ci mai de  

grabă de a regresa, ori în cazul cel mai bun de a 

rămânea staţ ionari, cel puţ in până ce să vor schimba  
împrejurările în spre bine.

Lupta dintre cei doi factori — judecând după  

temelia şi după pilaştrii pe cari să razimă putereaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fiecăruia -- să pare egală. Deoparte pilaştrii puter
nici bazaţ i pe o temelie slabă, iar pe altă parte pilaştrii 
slabi zidiţ i pe o temelie solidă. Care din aceşti doi 
factori va ieşi învingător, nu poate să o precizeze 

nici minţ ile cele mai agere şi mai prevăzătoare. Totul 
atârnă dela mijloacele strategice ce să vor aplica în  

viitor, fie dintr’o parte, fie dintr’alta. Date fiind îm
prejurările, trebue să ne tânjim zilele mai departe, 
întăriţ i pe deoparte de învăţ ăturile eterne ale sfintei 
scripturi, cari ne arată până în cele mai mici amă
nunte edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnestatornicia lumei acesteia şi luminaţ i de altă- 

parte de adevărurile istoriei, care ne arată atât de 

clar, că peste neamul nostru în decursul veacurilor 

au trecut încercări cu mult mai grele — şi totuşi n’a 

perit. Vitalitatea noastră concretizată în virtu ţ ile stră
moşeşti: limbă, lege şi moşie, a fost păvaza de oţ el, 
de care s’au frânt întotdeuna şi săgeţ ile cele mai 
veninoase. Va rămânea vecinie pentru neamul ro
mânesc de pe aceste plaiuri, ca un îndemn însufle ţ itor, 
versurile admirabile ale poetului Coşbuc ') din «Graiul 
Neamului»:

«Dacă ’n vreme tulburată 
«Nu ne-am dat noi f/r  a iui ţ ării, 
*Azi în ziua deşteptării,

*Cum să-l dăm» ?

2. Bilingvismul. (Istoria bilingvismului.)
Semnalată odată primejdia, trebue să vedem în  

special, ce greută ţ i ne aduce legea şcolară, ca să ne 

strângem rândurile şi să putem duce lupta cu succes 
mai departe.

Intre multe lucruri jignitoare, cari ni-Ie aduce 

legea şcolară pentru şcoala şi cultura românească de  

pe aceste plaiuri, în locul prim îl ocupă bilingvismul, .

7) Ziuarul unui »Perde varăs p. 86.
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care din firea lucrurilor duce la surmenaj, iar acesta  

în mod fatal la edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAruinarea generaţ iunilor şcolare şi a 
învăţ ătorimii.

Dacă deschidem istoria pedagogieiJ), vom da 

de acest fenomen încă în evul mediu, când să in
troducea în şcoalele medii limba greacă şi latină, cu  

scopul bine determinat, ca tinerimea şcolară ajunsă 

în posesiunea acestor limbi, să studieze în original 
limba şi literatura acelor popoare clasice, cari prin  

trecutul lor glorios, prin cultura lor neîntrecută, au  

fost şi vor fi veacuri de-arândul isvor de primenire 

pentru sufletele însetate de tot ce e nobil şi frumos. 
Acest scop s’a urmărit întotdeauna în şcoalele medii 
şi să urmăreşte chiar şi în zilele noastre.

A

Introducerea bilingvismului în şcoalele elemen
tare, aparţ ine vremilor mai noauă, când aceasta să 

face din cauze politice, ca mijloc de desnaţ ionalizare. 
Astfel au purces Germanii cu Polonii din Posen, 
etc. Bilingvismul în şcoalele elementare, nu are în
dreptă ţ irea, ce o are în şcoalele medii, unde limba 

străină este^ privită ca mijloc pentru câştigarea noilor 
cunoştin ţ i. în şcoalele elementare cunoştin ţ ele să pre
dau, precum e natural să se predee, în limba maternă, 
iar predarea aceloraşi cunoştin ţ e în două limbi, pe  

lângă aceia că apare ca un non senz, produce şi 
surmenaj, a cărui urmări dezastruoase ne vom încerca  

să le fixăm în capitolul următor.

I YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bilingvismul poate să fie îndreptă ţ it din resoane  

politice, dar pentru educaţ ia populară este osândit să 

rămână pururea o utopie pedagogică.
i

!

i
f

“ i

J) Vezi pe larg /. Găvănescul «Ist. Pedagogiei*.
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3. Urinările bilingvismului: Surmenajul şi slă*  

birea facultă ţ ilor intelectuale.

Cunoscând istoricul bilingvismului, să vedem  

cum să produce prin acesta surmenajul şi ce ur
mări dezastroase are asupra genera ţ iilor şcolare.

Să luăm ca pildă un copil de ţ ăran, care este 

osândit de soarte să-şi petreacă întreaga via ţ ă la 

ţ ară, fiind deobligat ca cunoştin ţ ele elementare să şi-le 

însuşească în două limbi în timpul de şcoală.
Copilul când vine la şcoală, nu ştie să vorbească 

limba sa maternă cum să cade. Este cunoscut câte  

greută ţ i întimpină învăţ ătorul cu elevul, până ce acesta  

îşi însuşeşte un mănunchiu de cunoştin ţ e. Greutatea 

asimilării provine din motive psihologice; cunoştin ţ ele  

predate oricât de intuitiv şi oricât de atrăgător, ră
mân un ce edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAabstract pentru mintea copiilor, care  

sboară spre alte plaiuri mai fericite: spre jocuri şi 
spre ştrengării inerente firii copilăreşti. Firea lor 

pretinde cea mai mare libertate, de care îi despoaie 

tocmai şcoala cu organiza ţ ia sa. Nu e destul însă 

numai atâta. Orice apercep ţ ie noauă, numai atunci 
formează proprietatea sufletească a elevului, dacă să  

pune în legătură cu apercep ţ iunile cele vechi, dacă 

să sistemizează. Ce muncă încordată trebue să des- 

voalte învăţ ătorul de nou, ca să sistemizeze cuno
ştin ţ ele, atât de răsle ţ e ale elevilor din şcoalele ele
mentare, cari trăiesc în cea mai mare parte într’un  

mediu foarte nepriincios culturei şi educaţ iunei pe
ste tot.

Când şcoala ş’a ajuns scopul cu sistemizarea 

cunoştin ţ ilor câştigate în limba maternă, vine limba 

străină, cu care cunoştin ţ ele anterioare, în loc să se 

fortifice şi cristalizeze tot mai mult, să slăbesc şi să 

întunecă, nefiind între ele nici o afinitate, ca să se 

poată face asociarea necesară. Neputându-se face  

asociarea ideilor, în capul copiilor să produce un
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haos nemaipomenit, o confuzie generală. Zăpăceala e 

evidentă, din răspunsurile edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAconfuze, vagi, adeseori 
bizare ale copiilor, la vrâsta în care între împrejurări 

normale, te-ai aştepta ca mintea lor să scapere de 

lumină şi seninătate. De aici mehanism pe toată 

linia. Ceeace reproduc elevii, reproduc nu ajuta ţ i în- 

tr’atâta de memorie şi inteligen ţ ă, ci mai mult în mod  

mehanic, ajutaţ i de exerciţ iu îndelungat. Peste corpul 
lor obosit de grabă să întinde o moleşală, în aerul 
încropit de miezme otrăvitoare. O căscare generală  

să simte în toată clasa. Din ochii lor osteniţ i a dis
părut orice foc juvenil; pleoapele lor să sbat a lene, 
după somn. Şi din colţ urile mai discrete ale clasei, 
la firile cele mai trudite să observă aţ âpîri tot mai 
sistematice. Din astfel de şcoale a dispărut orice via ţ ă, 
orice farmec. Şalele, cari ar trebui să fie adevărată  

plăcere pentru ei, devin în curând adevărate temniţ e. 
Şi ştiin ţ a, care ar trebui să fie dulce ca fagurul de  

miere, devine poama- cea mai acră din lume. Firea 

lor dornică de libertate caută alt adăpost, cu mult 
mai prielnic. Şi unde l’ar putea găsi, decât în templul 

' minunat al naturii, unde Dumnezeirea vorbeşte prin  

mii de gurii; unde lumina să revarsă în raze ondu- 

lătoare, unde cântecile răsună din belşug, unde ve
selia curge gârlă şi unde peste tot nu găseşti decât 
armonie farmec şi colori? Acest învăţ ător e cu mult mai 
atrăgător, de oarece acesta le predă toate pe nesim
ţ ite, fără salturi, în porţ iuni bine cumpănite şi într’un  

mod fermecător. în procedura lui e ascunsă atâta 

în ţ elepciune, atâta bunătate şi atâta farmec, pe când  

dascălul le dă toate artificial, lipsit adeseori de dra
gostea şi de farmecul ce să recere, ca să ştie să 

lumineze, să încălziască şi să fascineze. Ce proces 

straniu psihologic trebue să se desvoalte în capul 
acestor şcolari, încărca ţ i cu atâta cunoştin ţ e diverse, 
în două limbi! Şi ce roade detestabile o să culeagă 

■ omenimea pe urma acestui sistem de educaţ ie cu

U
...

■ .

=

=
■

■

a .
'

’

iiJIHGFEDCBA :■!

IV -
.!

iiiQPONMLKJIHGFEDCBA

.■l-.v '

■ i

i
j

- #. : '
1

■ j

A I



13onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lotul greşit! Fireşte, acestea vor urma cu itiult mai 
târziu, ca diferite simptoame sociale. Iată cum  

terizează doi bărbaţ i de şcoală dela noi starea tristă  
în care a ajuns şcoala noastră:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Pusă în slujba unor tendinţ e potrivnice legilor 
fireşti, şcoala poporală nu mai poate fi  privită ca un 

institut de creştere, ci ca un laborator de periculoase 
experimentări\ ca un loc de dresură dobitocească, de 
lâmpire a minţ ii şi de strivire a inimih.l)

«In acestea (şcoalele bilingve) a încetat orice 

tendinţ ă de educaţ ie, orice cultură a voinţ ei şi a sen
timentelor; singura lor tendinţ ă e de a îngrămădi 
minţ ile bieţ ilor copilaşi cu QPONMLKJIHGFEDCBAcunoştinţ e formale. E 

uşor de închipuit spre ce prăpastie îngrozitoare duc 
în chipul acesta şcolile noastre»...2)

In ţ ările, în cari e întrodus bilingvismul, pentru  

exhaurarea unei programe cât de reduse, să recere ' 
după cum e firesc, îndoit atâta timp şi energie des- 

voltată; va să zică ca să se ajungă la exhaurarea 

programei, trebue mărit în mod conziderabil orariul.  

Că ce însamnă şederea alor 80 de copii Ia un loc, 
câte 6— 7 ore pe zi, în aer infectat şi în etatea fra- 

jedă de 6— 12 ani, pentru orice om cu mintea să
nătoasă, nu este greu de gâcit.

Din astfel de şcoale, e numai natural, dacă vor 

eşi genera ţ ii de surmenaţ i, cu fa ţ a pururea ofilită, cu  

spinarea încovoiată, cu mintea pururea adormită; nişte 

fiin ţ e nenorocite, vrednice de compătimit şi de plâns, 
cari nici pe departe nu vor putea să concureze în  

lupta cea grea pentru existenţ ă, alături de sucrescen ţ a 

altor neamuri, în toate privin ţ ele mai bine înarmată  
decât a noastră.

Să ascultăm acum  părerea unui bărbat de şcoală 

din Bucovina, pentru ca să ne convingem şi mai

*) /. L. -Vatra Şcolară» an II. p. 117. .
2) Dr. Onisifor Ghibu «Luceafărul» an X. pi 98,

ca  rac-
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bine despre dezastrul ce-1 produce şcoala, când func
ţ ionează între împrejurări cu totul abnormale, do
cumentând prin aceasta, că rătăcirea tot rătăcire ră
mâne, ori în ce ţ ară s’ar ivi ea. Iată ce zice acel 
bărbat:

■HedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k;:'edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»Fiind copiii instruiţ i într’o limbă ce ido pricep, 
pierd interesul pentru şcoală, devin apatici, ba chiar 
duşmănoşi şcolii şi umblă fugari pe drumuri. Urma- 
rea acestor stări e, că cei mai mulţ i elevi repeţ esc în 

decursul obligativităţ ii lor mai mulţ i ani şcolari şi • 
foarte puţ ini absoalvă clasa a 6-a.

Rezultatele ce să obţ in în progresul învăţ ămân
tului în şcolile cu două limbi de propunere sunt cu 

mult inferioare rezultatelor dela şcolile cu o limbă de 
propunere.« l)

De aceia ţ ările în cari e întrodus bilingvismul, 
sunt pururea osândite să rămână staţ ionare, cel pu
ţ in pentru partea oprimată a locuitorilor şi apar ca 

un paradox fa ţ ă de acele, cari îşi dau toată oste
neala, ca să reducă munca şcolară, ca tinerimea ast
fel să vină în atingere cât mai îndelungată cu ele
mentele naturii: aer şi lumină\ din cari rezultă forţ a 
fizică şi scăpărarea vie a sufletului omenesc.

Este evident, că în ţ ările aceste pierderea e du- 
plă şi ireparabilă.

^Pierderea e duplă, pentrucă pe de o parte, va 

rămânea pururia o chimerâ tendin ţ a acelora, cari 
vreau să se opună legilor celor mai naturale cu atâta  

îndărătnicie, iar de altă parte, prin acea, că prin în
cătuşarea spiritelor omeneşti, să pune stavilă înfloririi 
şi propăşirii generale. • -

Pierderea e ireparabilă, din motivul, că având de 

a face cu spiritul omenesc, acesta nu să poate schimba  

de pe o zi pe alta. Sufletul omenesc odată zdrun
cinat, cu greu să mai poate aduce în ogaşul său

%
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l) N. Simiotiovici «Şcoala» an II. p. 49.
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normal, ci mai totdeuna este osândit să rămână în  

starea de degenerare şi să-şi aducă roadele sale pa-, 
tologice. Aici, mai mult ca la artele plasticei să potri
vesc vorbele marelui nostru critic literar Tit M aio- 
rescu:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Ai un singur bloc de marmură; dacă îl în
trebuinţ ezi pentru o figură caricată, de unde să mai 
poţ i sculpta o Minervă ?» ])

Făcând reprivire asupra relelor semnalate în  

acest capitol, venim la convingerea, că relele aceste  

sunt de aşa natură, că din partea noastră nu să pot 
îndrepta. Toată activitatea celor chemaţ i să se în
drepte într’acolo, ca să convingă la anumite ocaziuni 
cercurile conducătoare despre rătăcirea cea mare ce 

să face atunci, când nu să ţ ine cont de legile natu
rale de desvoltare la un popor întreg, pretinzând  

aceia, ce este peste puterile omeneşti.

■YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ i

4. Orbecări prin întunerec din cauza legii nouă
şcolare.
f r y

Formulându-i-se şcoalei două scopuri deosebite, 
e numai firesc, dacă printre învăţ ătorime s’a întins o  

desorientare generală, cu toate urmările ei nefaste, 
de oscilări când în dreapta, când în stânga. Starea  

aceasta — durere — ne mai stăpâneşte încă şi as
tăzi în multe părţ i, şi, probabil va trece încă mult 
timp până să va cristaliza pe deplin atmosfera, atât 
din partea forurilor superioare, cât şi din partea în- 

văţ ătorimii, întrând şcoala iarăşi în starea sa nor
mală, în care numai poate să se desvoalte.

A pune numai în sarcina învăţ ătorimii răspun
derea pentru greşelele inerente vremilor tulburi, pe

«Critice» Prefaţ a ed. 1874 p. XV*'
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cum s’au încercat din mai multe părţ i >), nu numai 
că nu e just, ci e şi cel mai mare păcat.

Este caracteristică ţ inuta aproape passivă a su
periorită ţ ilor noastre bisericeşti din timpul de tranzi
ţ ie, — mai ales în ceia ce priveşte edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdirecţ ia, ce avea 

să urmeze învăţ ătorimea. Din vremuri mai bune  

ne-am fost îndatinat, să aşteptăm dela aceste — cu  

tot dreptul — sfaturi luminate, de cari niciodată 

n’am fost aşa lipsiţ i ca tocmai în timpul acesta de 

desorientare generală, şi cari dacă urmau, necondiţ io
nat, că să evitau multe greşeli şi rătăciri de tot felul. 
Situa ţ ia noastră din acest stadiu, să asamănă cu un  

labirint enorm, unde zădarnic ne trudim după firul 
Ariadnei. Intunerec mare pretutindenea şi nici o  

licărire de lumină de nicăirea. în cazul acesta, ne-am  

fi aşteptat, cu tot dreptul, ca legii şcolare să-i fi ur
mat cât să poate de grabnic din partea forurilor 

noastre bisericeşti sfaturi, îndemnuri părinteşti şi în
drumări luminate, ca să nu orbecăm ani de-arândul 
prin întunerec, ci să eşim cât să poate mai grabnic . 
la luminiş.

Toate cele aşteptate, cu tot dreptul, au rămas 

însă aşteptări zădarnice.

Norocul, că în timpul din urmă a venit însuşi 
ministrul cu o îndrumare detailată, care uşurează în
tru câtva sarcina învăţ ătorului şi luminează cât de 

puţ in situa ţ ia nespus de grea în care a ajuns şcoala 

noastră.
în ţ elegem ţ inuta forurilor noastre superioare, 

care poate fi legitimă pentru vremuri mai favorabile, 
dar nu acum, când o parte din fiii neamului duc o

*) Aşa de pildă Dl Dr. Onisifor Ghibtt în studiul său: «Cerce
tări asupra învăţ ământului nostru primar», deşi nu în mod direct, aruncă 
toată vina asupra învăţ ătorimii noastre. Dsa uită, sau se face a uita, 
momentul important, că noi stăm sub scutul bisericii. Şi când învăţ ă* 
torunea comite vr'o greşală, indirect şi superioritatea bisericească să 
face complicele învăţ ătorimii,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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luptă îndârgită pe moarte şi via ţ ă, iar şcoalei noas
tre confesionale îi trage clopotul.

Am ţ inut să fixăm aceste constatări, mai mult 
principiare, nu pentruca să scuzăm învăţ ătorimea, 
pentru greşelile şi rătăcirile ei de tot soiul, pentru  

lucru firesc, că este responzabilă în locul prim, 
ca un corp matur ce e, ci am făcut-o mai mult ca 

forurile noastre să nu mai cadă în greşala trecutului 
şi ca să nu să înrădăcineze astfel tot mai tare cre
din ţ a — ne^ place a crede nu totdeauna dreaptă —  

ce circulează mai ales de o vreme încoace printre  

învăţ ătorime, că pentru cauzele noastre şcolare gă
seşti mai totd^una porţ i închise la Conzistor.

cari

5. Rătăciri pedagogice din cauza bilingvismului.

Din desonentarea generală din vremile tulburi, 
lipsite de povaţ a în ţ eleaptă, din partea învăţ ătorimii 
noastre au izvorât doauă greşeli fundamentale, amân*  

doauă de-opotrivă de păgubitoare pentru şcoala şi 
cultura noastră: edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAabuzul de zel la propunerea limbei 
maghiare şi Introducerea cărţ ilor compuse de autori 
străini.

Rătăcirile aceste n’au provenit deacolo, că le-ar 

cere legea, ci din interpretarea greşită a legii şi din  

motivul, foarte umilitor pentru învăţ ătorime, ca să se 

arate cât să poate de prevenientă fa ţ ă de organele 
de controlă.

Că până Ia ce abera ţ iuni merg unii învăţ ători 

cu propunerea limbei maghiare, servească următo
rul caz:

Un învăţ ător, — care şi la noi trece printre cei 
buni, — ne poves'eşte cu oarecare mândrie, că el în  

şcoala sa de când cu legea asta noauă toate obiectele 
precum şi toate materiile de învăţ ământ le predă mai 
întâiu în limba maghiară şi\ în locul al doilea le tra-
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dace de pe ungureşte pe româneşte. Şi auzim, că in
spectorul e încântat de el. Nexul cauzal şi aici e 

foarte explicabil: nu pentru rezultat\ ci pentru pro
cedură.JIHGFEDCBA

•( ■

Să analizăm puţ in procedura aceasta celebră, că 

doar merită să fie eternizată, ca material pentru is
toria şcoalelor noastre, la partea pedagogiei morbide>, 
care de sigur nu va întârzia a-şi aduce roadele sale 
patologice.

Când învăţ ătorul din chestiune a purces astfel 
cu toate rezultatele «uimitoare» la aparen ţ ă, a să
vârşit un întreit atentat: întâiul în contra neamului, 

îl susţ ine; al doilea în contra legilor naturale şi 
al^ treilea chiar în contra limbei maghiare. Şi a să
vârşit atentatul în contra neamului, nu pentrucă a 

dat prioritate limbei maghiare, ci pentrucă a torturat 

mintea copiilor într’o limbă neîn ţ eleasă de ei, ceeace 

este un atentat săvârşit şi în contra legilor naturale. 
Chiar şi instruc ţ iunea ministerială prescrie, că toate 

disciplinele precum şi toate materiile de învăţ ământ, 
să se propună temeinic mai întâiu în limba maternă 

şi numai în locul al doilea în limba maghiară. Va să 

zică, nefericitul dascăl, atunci când a purces atât de 

inconştient, involuntar a săvârşit atentat chiar şi în  

contra legii şi în contra QPONMLKJIHGFEDCBAlimbii  maghiare, 
cedura de fa ţ ă, pedagogul român  

veacul «luminilor» poate fi mândru că a îngropat 
pentru totdeuna pe Comenius cu maxima lui în
vechită dar pururea celebră, care sună aşa :

A învăţ a pe cineva mai întâiu într'o limbă 

străină  ̂însamnă a-l învăţ a să călăriască înainte de 
a şti să umble.»

}

careYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A doua rătăcire ce o săvârşesc învăţ ătorii în  

mod sistematic şi în măsură şi mai estinsă, este in
troducerea manualelor didactice în şcoală scrise de 
vutori maghiari.
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Ca să ilustrăm că în ce situaţ ie tristă morală 

au ajuns unii învăţ ători de ai noştri, la cari frica a 

degenerat în edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlaşitate,; servească următorul caz tipic, 
care pe lângă partea tragică mai are şi o parte 
hazlie.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A

— In şcoala mea — ne povesteşte un învăţ ător
—  singurele cărţ i româneşti sunt cărţ ile de cetire; 
celelalte toate sunt ungureşti. Să vezi numai când  

vine inspectorul cum zâmbeşte sub musteaţ ă, fiind  

totdeuna mulţ umit cu mine. Un singur inconvîenent
—  povesteşte mai departe acelaşi învăţ ător —  îl au şi 
aceste: nu sunt privite cu ochi bum din partea fo
rurilor noastre superiore. Când aud că vine proto
popul, poruncesc elevilor să le vâre, care nu  

unde poate (!), sco ţ ând numai pe cele româneşti 
pe bancă.

mai

Procedura aceasta este nu să poate mai inco
rectă şi umilitoare. învăţ ătorii cari purced astfel, ne  

fac impresia, că sunt în stare să săvârşească ori-ce  

lucru  în  detrimentul şcoalei, numai să-şi apere »scumpa«  

lor persoană. Despre aceştia suntem siguri, că cu  

aceiaşi uşurătate ar introduce în şcoală, fie chiar ma
nuale chinezeşti, numai să fie lăsa ţ i în pace, du
când atât revizorul, cât şi neamul în rătăcire şi brus- 

când astfel sentimentele fiecăruia, de oarece e fapt 

constatat, că nu o fac din convingere, ci din spe
culă urâtă.

Prin procedura că pun elevii să vâre cărţ ile, 
dinaintea forurilor superioare, scade foarte mult vaza 

şi autoritatea învăţ ătorilor înaintea elevilor. Cu ce 

drept va putea un astfel de învăţ ător să pretindă  

consecven ţ ă din partea elevilor ? Unde e tăria sufle
tească, abnegaţ iunea, din partea învăţ ătorului? Oare, 
elevii aceia nu văd că învăţ ătorul e numai o păpuşe, 
care să acomodează după capriţ urile oamenilor şi a 

împrejurărilor? Şi oare, este iertat ca un învăţ ător, 
chiar cu pre ţ ul vie ţ ii, să se dejosească la aşa fapteYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2*
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urâte, cari dau atestatul cel mai excelent de moral 
insanity  ?

Fiecare om cu mintea la loc, trebue să se cu
tremure până în adâncul sufletului la astfel de fapte 

repugnante, din care să stârpiască cu cea mai mare  

îndărătnicie astfel de viţ ii, cari fac din învăţ ător ade
vărată edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcaricatură, de care soartea fatală ş’a bătut joc 

în mod atât de năprasnic.JIHGFEDCBA

L ■: •:

*■

O mulţ ime de învăţ ători, de un timp încoace, 
ne fierbem zadarnic capul să aflăm secretul: că oare 

ce bunătă ţ i mari şi ce înlesniri considerabile aduc 

cărţ ile aceste şcoalei române? Şi nu ne jenăm  

mărturisi, că din ce ne aprofundăm mai tare în che
stie, din ce rămânem mai nedumeriţ i. Noi, cu mintea  

noastră nu aflăm nici o legătură între spiritul cărţ ilor 

străine şi între spiritul elevilor români. între aceşti 
doi factori — după noi — pururea va sta deschisă  

o prăpastie, peste care nu să va putea forma punte  

de trecere. După noi, la rezultate mai durabile, chiar 

şi din limba maghiară să poate ajunge, în şcoalele  

noastre, numai cu ajutorul cărţ ilor scrise de autori 
români. Aceştia, ce e drept, vor rămânea mai depăr
taţ i cu sufletul de litera legii, dar cu atâta mai apro
piaţ i de spiritul elevilor. Numai autorii români sunt 

chemaţ i să scrie cărţ i pentru elevii români, deoarece  

numai aceştia cunosc cu adevărat însuşirile caracte
ristice ale neamului românesc, din care face parte 

integrantă şi tinerimea şcolară. încercările în direc
ţ iune opusă, vor rămânea pururea încercări zădarnice, 
cari nicicând nu vor duce la ţ ântă.

Din greşelele şi rătăcirile de tot soiul, ivite în  

sânul învăţ ătorimii, să desface tot mai imperios da- - 
torin ţ a, ca forurile noastre superioare să nu mai lase 

pe învăţ ători în astfel de zile grele în grija sorţ ii.
A doua: din partea învăţ ătorimii să impune o  

muncă mai conştientă. Această învăţ ătorime să nu

a oYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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părăsească calea cea naturală, singura adevărată, care 

duce Ia rezultate durabile, de dragul anumitelor »gu- 

guliri«. Lucrând astfel, poate, vom avea parte din  

belşug de mizeriile lumei acesteia, dar vom arăta 

lumei şi posterităţ ii, că ştim mai mult decât aceia, 
cari sunt puşi să controleze munca noastră.

_
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•l V  .

Situa ţ ia generală a învăţ ătorilor  

noştri.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
; JIHGFEDCBA'■!

1. Situa ţ ia învăţ ătorilor noştri până la legea
şcolară din 1907.»

Luaţ i de-adreptul dela plug, cu clasele elemen
tare, pentru a ne forma o poziţ ie — eată scopul cu  

care am plecat cei mai mulţ i din noi la seminar.
De ce n’am mărturisi-o sincer? Pentru neamul 

nostru, nu demult desfăcut din cătuşele iobăgiei, 
aproape eschis dela alte cariere mai rentabile, carie
rele noastre tradiţ ionale au rămas dăscălia şi popia} 
cari la un popor sărac, isbit de toate furtunile, cu  

ambiţ ia zdruncinată, aceste cariere încă însemnau ceva.
Luaţ i din mediul nostru strâmt şi străplântaţ i 

de-adreptul la oraş, sufletele noastre rămâneau pu
ternic impresionate la fenomenele vie ţ ii nouă. Figu
rile blânde ale dascălilor noştri, cu suflete de aur, să 

schimbau repede în fantazia noastră de copii, în tot 

aţ â ţ i apostoli. Tratarea lor blândă, povaţ a lor în ţ e
leaptă şi munca lor conştientă, ne făcea să întreză
rim în ei pe tatăl rămas departe, aplecat pe coarnele 

plugului, în arşiţ a soarelui, cu fa ţ a îmbujorată, asu
dând din greu pentru pânea vie ţ ii. Cuvintele lor 

dulci, totdeuna puse pe cântar,^găsiau adăpost prielnic 

în sufletele noastre de ţ ărani. îndeletnicirea zilnică cu  

cartea, încetul cu încetul ni-s’a prefăcut în obiceiu, 
în a doaua natură. Adăpaţ i din isvoarele ştiin ţ ei, în  

sufletele noastre curate din frageda tinere ţ ă s’au adă-
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postit pe îndelete idealurile. îndrumaţ i pe căile cele 

bune, de dascăli cu firi alese, s’a sălăşluit repede în  

noi iubirea nefă ţ ărită, recunoştin ţ a proverbială fa ţ ă de 

eiJ) şi dragostea de muncă ce i-a caracterizat întot 

deuna. Şi iată-ne ajunşi aşa pe nesim ţ ite, dintr’un  

scop foarte îngust Ia început — Ia apostolat. Anii 
din seminar au trecut repede, totul pare că a fost 
numai o poveste fermecătoare.

Când am ieşit numai din seminar am în ţ eles, ce 

grele şi ispititoare sunt valurile lumii acesteia. Numai 
după ce am dat cu capul de piatră, am observat, ce 

puţ in ştim, şi ce slabe legături sunt între cunoştin ţ ele  

noastre din seminar şi vieaţ ă. Numai atunci am în ţ eles 

pe deplin, ce stâlpi puternici am perdut, când ne-am  

despărţ it de iubiţ ii noştri profesori şi de povaţ a lor 

în ţ eleaptă, care ne-a luminat cărările înguste ale 
vie ţ ii.

Când am eşit deci în via ţ a, ne*am sim ţ it prea * 
slab înarmaţ i pentru lupta cea desperată a vie ţ ii. Ne 

trebuia la fiecare pas câte un călăuz, câte o făclie 

aprinsă, şi unde o puteam găsi între împrejurările 

date, decât în carte ? De aci înainte apoi pune-te pe  

lucru: de^dimineaţ a până seara şi de seara până di
mineaţ a. în liniştea sfântă dela ţ ară, în mijlocul po
porului aceluia blând şi însetat după lumină, fiecare 

să sim ţ ia un adevărat apostol. M ulţ i dintre dascăli 
ş’au format pe vremuri adevărate biblioteci particulare  

din cari îşi adăpau sufletele însetate după lumină, 
pe care o cerea tot mai înte ţ it spiritul vremii. Era 

adevărată emulare pe vremuri între învăţ ători, de
oarece faptele nobile mai totdeuna erau răsplătite  

după merit.

*) Acosta recunoştin ţ ă a îndemnat pe învăţ ătorii din dieceza 
Aradului, foştii elevi ai regretatului profesor edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATeodor Ceontea dela pe
dagogia din Arad, ca să înfiin ţ eze un fond pentru ridicarea unui mo
nument la mormântul aceluia.
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După o muncă stăruitoare, e numai firesc, dacă 

satele noastre din starea înapoiată, în curând au de
venit într’o stare înfloritoare. Ca din senin răsăriau  

cetele de cărturari, de cari răsunau bisericile în zile 

de sărbători şi cari sorbiau cu sete şi ne-astâmpăr 

slovele din gazete pe prispa caselor în zile de repaos.
Din tresărirea minţ ii, prin o muncă conştientă, 

a isvorât alt bine: ca din senin dintr’odată poamele  

au devenit mai dulci, vitele mai grase holdele mai 
mănoase, par’că pe toate le atinsese mâna sfântă şi 
darnică a lui Dumnezeu.

La ţ ară era bucurie, îndestulare şi fericire. Oa
menii erau sănătoşi, bine hrăniţ i. Veselia curgea pre
tutindeni gârlă. Ospeţ ele ţ ineau o săptămână dea- 

rândul. Jalnicele noastre doine sburau din gură în  

gură. Flăcăii noştri aveau ceva de zinbru în înfă ţ i
şare, iar fetele noastre păreau adevărate zâne... Să 

sălăşluise darul lui Dumnezeu pe pământ, deodată 

cu sălăşluirea cărţ ii între noi.
La toate aceste manifestări ale vie ţ ii, dascălul 

eşit din popor şi întors iarăş la popor, nu putea să 

nu-şi iee partea sa: să guste din amarul şi din bu
curia fra ţ ilor săi.

Nimic nu mai tulbura vieaţ a liniştită şi îndru
mată spre bine a satelor noastre. Doar la anul, colea 

după Paşti, de mai cobora dintr’o trăsură înaintea 

şcoalei protopopul, ca să le ceară micu ţ ilor seamă 

despre rodul unui an şi să îndulciască c’o vorbă  

bună vieaţ a dascălului român. Rar de tot de mai ră
tăcea pe acolo vre-un străin, să mai iscodească alte 
secerişuri. în colo lumea îşi căuta liniştită de munca 

ei conştientă şi edificătoare. Sigur la aceste vremuri 
patriarhale s’a gândit genialul poet al zilelor noastre, 
când în mintea lui s*au plăsmuit versurile următoare:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ce-aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rumenit o lume cu. senina 
Cucernicie-a v re inilor  uitate.
$i 'n ochii tăi văd strălucind schinteia 
Din focul mare-a dragostei de lege,
Ce prin potopul veacurilor negre 
Ne-a luminat cărările pribegea)

Aşa s’a dus via ţ a aceea senină, patriarhală, cu  

bucuriile ei cele multe şi cu necazurile reduse şi 
venit pe cap via ţ a asta sbuciumată, cu frământările 

ei zilnice, lipsită de bucurii, cu decep ţ iunile ei cele 
multe şi amare.
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2. Situa ţ ia generală a învăţ ătorilor români după  

legea şcolară din anul 1907.

Sermanei noastre culturi trecută prin toate vi
cisitudinile timpului, îndrumată în urmă pe calea des- 

voltării normale, i-să pregăteşte o nouă catastrofă  
prin legea şcolară din anul 1907.

Factorul principal al culturei fiind şcoala, iar 

sufletul şcoalei fiind învăţ ătorul, cine altul putea să  

sim ţ iască mai bine greută ţ ile legii din chestiune?-

Când să apropie vr’o primejdie mare, aceleia îi 
premerg totdeuna anumite semne, din cari poţ i de
duce aproape cu preciziune matematică apropierea  
aceleia. Astfel de semne i-a premers şi legii ce ne  

preocupă. Cine n’a observat fierberea cea mare în  

anumite centre? Şi cine n’a observat îngrijirea se
rioasă, protestările^ demne şi decep ţ iunile amare din  
tabăra noastră? în rândurile învăţ ătorimii, dela pre
vestirea pericolului s’a produs adevărată panică. Su
fletele tuturora s’au cutremurat pe un moment şi din  

aceste momente de supremă încercare pentru noi,

!) Odavian Goga: Poezii, pag. 26.
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s’au plăzmuit rândurile dela vale, cari merită să fie 

eternizate pentru generaţ iile viitoare:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i.

„Spre Calvar. ’)
A

S’a întunecat văzduhul... In depărtare norii grei 
fierb, clocotesc... prin nori, fulgerul taie brazde largi... 
tunetul bubue, pe când pământul să clătină din ţ â
ţ âni... Vulturii dau rotogoale mari în aer... pasările în
vrăjbite îşi caută adăpost în culcuşurile lor... vitele 

mugesc... cânii latră a pustiu... Toate vietăţ ile sunt' 
cuprinse de o groază, de un neastâmpăr, ca la pre
sim ţ irea unui pericol. Românul îngrijat îşi face cruce, 
şoptind tainic: «Doamne, scapă-ne de rău!

Dragilor mei tovarăşi, voi cunoaşte ţ i furtuna! 

N ’a fost presărată nici până aci, cu flori calea noas
tră. Prin abizuri şi printre stânci puternice am stră
bătut şi pân’aci. De pe fruntea noastră au curs su
dorile şiroaie. Sângerat-a de multe ori inima noas
tră, de multe ori au lăcrimat deliii noştri. în calea 

năpraznică a vie ţ ii, am gustat mai mult amar, decât 
dulce, pânăce a fost plin păharul!

De aici înainte, dragilor mei^ tovarăşi, vom  

merge pe căi cu spini şi polomidă. în calea ce avem  

de a străbate, vom da de multe vijelii şi adeseori de 

naufragiu. De pe fruntea noastră de aci înainte vor 

curge şiroaie de sânge. Şi adeseori să va cere capul 
nostru pe tipsie!

Dar noi nu suntem oameni de rând, să descu
rajăm, noi suntem  edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidealişti! Noi avem un ideal, pen- 

. tru care vom lupta cu fruntea ridicată, până la 

moarte! De să va cere pentru acest ideal cruce, —  

cruce vom lua! De-1 vor restigni pe unul dintre noi, 
pentru acest ideal, cu to ţ ii vom striga într’un glas: . 
«aduceţ i piroane şi pentru noi!»
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IstoriaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA noastră- naţ ională e plină cu exemple de  

je rtfire . Iar dacă să va cere dela noi je rtfă , noi vom  

fi cei dintâi pe altar. Ş i atunci sufle tu l nostru , curat, 
ca soare le , va trece prin focu l curăţ itor!»
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Toate protestările noastre remânând zadarn ice şi 
pro iectu l devenind lege sancţ ionată, nu ne-a rămas  

alta de făcut, decât să ne împăcăm cu soartea şi să  

ne acomodăm leg ii. Dela aceasta epocă să începe apoi 
via ţ a zbuciumată  pentru învăţ ătorimea noastră , de când  

ni-s’a dus pentru to tdeauna lin iştea, mângâierea, ră
splata şi înă lţ area sufle tească, remânând noi fiii cei 
mai amărâţ i ai neamulu i.

Spaima produsă în şirurile învăţ ătorim ii, încă pe  

când legea era numai pro iect, n’a fost decât leg itim ă. 
G lasurile înspăimântate nu s’au dovedit a fi glasuri 
cobitoare, ci glasuri profetice, pe cari Ie-a consfin ţ it 
în tru toate rea lita tea..în acele zile , o mulţ ime de în

văţ ători au fost traşi în cercetare discip linară, jude
caţ i şi daţ i afară din învăţ ământ pe baza leg ii cele i 
noauă, cu toate că delicte le subversante s’au săvârşit 
îna in te de sancţ ionarea acele ia , ca un tris t pre lud iu  

a zile lor gre le , ce aveau să ne vină, la cari ne gân
deam to tdeuna cu oroare.

Dar să vedem ce greutăţ i ne aduce noua lege  

şcolară.

Legea noauă şcolară e astfe l în tocm ită , încât 
vrând-nevrând te pune pe pic ior de răsboiu cu toată  

lumea, din care fireşte nu poate să iasă în frânt de
cât însuşi învăţ ătoru l. Aceasta lege, abstrăgând dela  

greutăţ ile de instrucţ ie , te pune pe pic ior de răsooiu  

1. JIHGFEDCBAcu forurile superioare, 2. cu administraţ ia,, 3. cu 

ooporul şi 4. cu ai te clase sociale:
Că de fapt aceasta e aşa, ne . vom  convinge din  

fapte le următoare:

1. Prin faptu l, că şcoale i noastre confesionale
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i-s’au pus ca să urmărească două scopuri deosebite, 
ear învăţ ătorul să slujască Ia doi domni, reese din fi
rea lucrurilor, că acesta mai totdeuna va fi în po
ziţ ia foarte critică, ca să nu poată realiza nici un scop  

cum să cade şi de a nu satisface pe deplin pe nici 
unul dintre stăpâni. Ca învăţ ătorul să-şi împliniască 

cu «scumpătate» datorita, păzeşte pe deoparte au
toritatea confesională, ca reprezentant al poporului, 
care ne plăteşte, de altă parte autoritatea statului, care 

ne porunceşte. Iar partea tragică a lucrului zace în  

împrejurarea, că aceste două autorită ţ i — din firea  

lucrurilor — sunt duşmănite între olaltă, iar efectul 
acelei duşmănii, asupra cui să se descarce, decât ia
răşi asupra învăţ ătorilor ? Legea şcolară fiind foarte 

laxă, iar învăţ ământul un ce abstract, ce nu să poate 

măsura cu metrul, oricare din autorită ţ i, în accesele 

lor de zel, de jaluzie, ori din alte cauze străine de  

şcoală, să pot răsbuna în tot momentul în contra în
văţ ătorilor. Din aceste împrejurări, urmează atât de 

clar, că învăţ ătorii în tot momentul pot fi edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexcepţ io- 
naţ i, vexaţ i, judecaţ i, ori eventual daţ i pe drumuri 
Soartea noastră e strâns legată de sâmţ ul de drep
tate a forurilor noastre superioare, fie confesionale, 

' fie de stat. Iar fiindcă e vorba de sfânta dreptate, 
când stai fa ţ ă ’n fa ţ ă cu o autoritate, să ştie dinainte 

pe partea căruia o să se plece cumpăna.
De aceia nu putem decât să ne alăturăm din  

toată inima cătră învăţ ătorii aceia, cari cer pentru ju
decarea afacerilor disciplinare instituirea camerelor în
văţ ător eşti

2. Prin faptul, că legea şcolară e foarte preten- 

zivă şi riguroasă, dă de lucru şi administra ţ iei, care 

la rândul său par’că anume pune beţ e în roate, ca 

învăţ ământul în şcoalele noastre să stagneze, ca să  

se poată zice: uite, ce plăteşte învăţ ământul vostru 
confesional! Căci altcum cum s’ar putea explica ze
lul admirabil ce-1 dezvoaltă onorata administra ţ ie
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aiurea — şi aici atâta întrelăsare? Onorata admi
nistraţ ie ştie ce face şi ceia ce face o face cu ten
din ţ a ca să ne discrediteze, ca şi aceasta parte a legii, 
de natură administrativă, să se răzbune iarăşi asupra 

învăţ ătorimii. Reţ inem un caz tipic şi în privin ţ a a  - 
ceasta:

Un învăţ ător arătase în rapoartele reglementare 

către antistia comunală nişte cazuri de amendă pen
tru absen ţ ii neescuzate. învăţ ătorul fiind o persoană 

odioasă înaintea notarului, din anumite rezoane uşor 

de în ţ eles, acesta să foloseşte de toate mijloacele 

neiertate ca să discrediteze pe învăţ ător. într’o şe
din ţ ă dela casa comunală, fiind şi învăţ ătorul de fa ţ ă  

nu să sfieşte a lua raportul şi a-1 arăta sătenilor zi- 

cândule: «Uitaţ i oameni buni pe acela, care să ji-  

reazâ de binevoitorul vostru, cum vă pune la amendă /»  

Şi badea Ion e mai aplecat să creadă, mai ales în  

astfel de cazuri, vorbele notarului decât ale învăţ ăto
rului său. Aşa ştie administra ţ ia să-şi împlinească da- 

torin ţ a fa ţ ă de şcoală, opunându-să ea mai întâi legii 
şi călcând legea. Şi apoi să nu-i pună păcatele pe 

învăţ ători să facă arătare în contra slujbaşilor de ’ 
acest calibru, căci la urma urmelor pe lângă ori-ce  

dovezi, ei vor fi mai totdeuna achitaţ i, iar învăţ ă
torii ş’au câştigat în ei duşmani de moarte pe via ţ ă.

3. Prin faptul^ că în multe locuri sa îmbunătă
ţ it soartea materială a învăţ ătorilor de pe spatele 

poporului, la aceasta împrejurare poporul nu să uită 

cu ochi buni. Aşa e aceasta întocmită din firea lu
crurilor. Pot învăţ ătorii să facă adevărate minuni în  

şcoală, poporul să bucură, dar inima nu-1 îndeamnă 

să ducă mâna la chimir.
M ai este apoi şi altceva în lucru.
Ridica ţ i din mijlocul poporului, până mai eri 

aproape pe aceiaş treaptă materială cu el, dacă nu  

mai pe jos, acum dintr’odată ridica ţ i pe o treaptă 

materială mai înaltă cum e poporul, sau numai pe o
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asemenea treaptă — iată o împrejurare la care po
porul nostru nu să bucură. Şi nu să bucură din  

doauă puncte de vedere.
. întâi, nu să bucură pentru aceia, pentrucă cu  

mintea lui simplă, dar în ţ eleaptă ştie, că îndată ce a 

ajuns cineva la oare-care independen ţ ă materială, nu  

mai poţ i să-l învârteşti după plac.
A doua, nu să poate bucura pentru învăţ ătura  

amară, ce i-a remas din decursul veacurilor, care-i 
arată lămurit: cum oameni săraci, iubiţ i de dânsul, * 
fra ţ i buni de ai lui şi la bine şi la rău, îndată ce . 
sau înstărit, s’au înstrăinat cu uşurătate de dânsul,îm- 

pretinindu-să şi încuscrindu-să cu domnii cei mari, şi 
nu arareori aceia au devenit cei mai apriji edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAasupritori 

; şi exploatatori ai lui, parcă în acelaş timp, pe când  

a ajuns banul în mânile lor li-s’a vârît şi Iuda la inimă.
Şi aici poporul nostru are perfectă dreptate şi înte
meiată temere, că-i fript sărmanul până la inimă de 

ceata nenumăraţ ilor pungaşi şi exploatatori de tot 

soiul.
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Din aceasta împrejurare, venim tot mai mult Ia 

convingerea, că învăţ ătorii îşi vor perde încrederea po  

porului în măsura, în care să vor înstări. Sărăcia  

noastră tradiţ ională a fost un mijloc, care ne-a con
sfin ţ it în ochii poporului nostru.

4. Tot prin faptul, că în multe părţ i şi în multe j
locuri starea materială a învăţ ătorilor s’a înbunătă ţ it 
foarte mult, aşa că şi în privin ţ a aceasta a ajuns pe 

o treaptă cu alte clase, aceasta împrejurare a atras 

după sine jaluzia, ca să nu zicem mai mult, a altor 

clase sociale, mai ales a clerului de jos, care a fost 
dedat să ne priviască până mai eri, în urma unor tra
diţ ii învechite, de nişte fiin ţ e foarte inferioare lui în  

toate privin ţ ele. Jaluzia şi aici îşi află explicaţ ia fi
rească: acelaş cler ştie foarte bine, că îndată ce ne 

vom rădica pe aceiaşi treaptă materială cu el, nu va 

mai putea să ne privească prin aceiaşi prismă umili-
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toare. Ca să documentăm cele susţ inute, e suficient 
să amintim, că şi atunci când s’au ţ inut adunările 

noastre de protestare în contra proiectului de lege, 
din partea clerului nostru discuţ ia s’a pus cu tăiş 

sacu ţ it şi pe teren foarte îngust: edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Cum să aibă în
văţ ătorii salar mai mare decât preoţ ii ?»

Am reprodus aceste fapte, ca tot atâtea puncte 

negre, ca să se vadă, cum la toate ocaziunile clerul 
a manifestat totdeuna fa ţ ă de noi o purtare nu să 

poate mai oştită. Şi să vă însemnaţ i bine : toate aceste  

să întâmplă pe atunci, pe când majoritatea învăţ ăto- 

rimii suntem tot la salarul cel vechiu şi în schimb  

în tot momentul expuşi să fim suspiţ ionaţ i, vexaţ i, 
’udecaţ i şi aruncaţ i pe drumuri

Din cele premerse să vede, că învăţ ătorii au  

ajuns un obiect de dispre ţ , de şicane, de batjocură  

şi de lovit la toată lumea. învăţ ătorul e ca pomul 
dela marginea răspântiei, pe care pe lângă aceea, că 

to ţ i trecătorii îi gustă fructele, îi mai îmblătesc şi 
crengile şi frunzele, de rămâne despoiat până la pă
mânt.

Numai după astfel de stări, numai după o via ţ ă 

atât de sbuciumată să explică fenomenul, de altcum  

foarte natural, dar nespus de dureros pentru noi şi 
cultura noastră: că nu să mai găsesc tineri, cari să 

între în pedagogii. Vom ajunge în mod fatal în si
tua ţ ia foarte gravă, că va trebui să închidem şcoalele, 
cele din urmă fortăre ţ e, din lipsa de învăţ ători. Căci, 
cine să va mai face învăţ ător, când a fi învăţ ător, 
astăzi înseamnă a abzice aproape de toată demnitatea  

omenească? Numai dupăce vom perde aceste insti- 

tu ţ iuni şi pe învăţ ători, să va deştepta şi cinstita 

opinie publică românească, recunoscând martiriul şi 
apostolatul dascălilor. Atunci însă va fi prea târziu, 
atunci lupta va fi perdută pentru totdeuna, căci nu
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vor mai fi ostaşi cari să apere redutele, după perderea 

cărora neamul nostru va deveni un neam de edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAheloţ i.
Deaceea ne-ar plăcea să vedem în lupta aceasta 

de apărare înrolată întreaga oabşte românească, ofe- 

rindu-şi cu dărnicie obolul său, pentru ca să putem  

scoate cu un ceas mai înainte cauza şcolară la liman.
Ne-ar plăcea să vedem forurile noastre superioare 

respingând cu mai mare devotament loviturile în
dreptate sistematic contra învăţ ătorilor săi. Ne-ar 

plăcea în urmă, ca toate clasele noastre sociale să 

vadă în învăţ ător aceea ce este el într’adevăr: fac
torul cel mai important în societatea omeneasca, în- 

vrednicindu-1 de cinstea cuvenită. Din toate părţ ile % 

să se observe cea mai mare solidaritate\ de care nici 
odată n’a fost atâta trebuin ţ ă ca în zilele de astăzi,

, căutându-să totdeuna punctele de apropiere şi de în
frăţ ire, cari calită ţ i puse în serviciul unui scop mai 
înalt duc la binele şi fericirea neamului.
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* 3. Pregătirea ştiin ţ ifică a învăţ ătorilor noştri.

Fiind vorba de pregătirea învăţ ătorilor noştri, să 

ne întoarcem iarăşi pe un moment la vatra aceia 

caldă, unde ne-am petrecut zilele cele mai frumoase, 
mai senine ale vie ţ ii, când în sufletul fiecărui tânăr 

să sălăşluesc atâtea şi atâtea idealuri.
De câte ori ne aducem aminte de locul acela  

drag, unde ne-am câştigat cunoştin ţ ele şi de dascălii 
aceia cu suflete mari, cari s’au jertfit pentru noi, în  

sufletele noastre totdeuna să pogoară o adâncă ve- 

neraţ iune, de oarece în figurile lor trudite, cu ochii 
sufletelor noastre vedem tot atâtea chipuri de apos
toli, încununaţ i cu aureola de martiri.

Aşezaţ i în oraşele cele mari, cu o plată destul 
de modestă şi ei sermanii îşi tânjesc via ţ a de pe o  

zi pe alta, nefiind nici pe departe remuneraţ i pentru
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munca lor grea şi istovitoare. Ce diferin ţ ă între ei şi 
alte clase, cari îşi plimbă zilnic trândăvia şi arogan ţ a  

pe dinaintea lor. Câtă prisosin ţ ă de vreme la alţ ii, 
pe când ei stau închişi între cei patru păre ţ i ai ca
sei, vecinie preocupaţ i de răspunderea cea mare de
pusă pe umerii lor, cu ochii pururea aţ ântiţ i după  

căutarea adevărului, pe când peana umedă lunecă pe 
hârtie. în singurătatea lor totdeuna au ceva de re-, 
zolvat, totdeuna îi preocupă lec ţ ia zilei de mâne. în  

via ţ a lor de dascăli trudiţ i, doar singurul lor tovarăş  

credincios le rămâne biblioteca, care-i totodată şi 
singura lor comoară...

Ce să mai zicem de pregătirea lor? în şcoală 

şi Ia universitate au fost printre cei dintâi. La alte 

popoare, după cvalifica ţ ia lor ar fi plătiţ i boereşte, 
iar la noi sărăcia şi adeseori nerecunoştin ţ a neamului 
îi ţ ine aproape de mizerie.QPONMLKJIHGFEDCBA

♦

Elevii sim ţ esc trebuinţ a tot mai înte ţ ită a învă
ţ ăturii. Ei în ţ eleg pe deplin ce armă puternică este 

cartea în lupta desnădăjduită a vie ţ ii. Ei ştiu bine 

ce-i aşteaptă acolo în satele aşezate pela poala mun
ţ ilor. Văd clar răsboiul acela cumplit ce au să 1 ducă  

cu edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIgnoranţ a şi întunerecul, sălăşluit pe capul părin
ţ ilor şi fra ţ ilor lor, de prin vitregitatea veacurilor. Ei 
toate acestea le în ţ eleg şi le pricep şi cum  s’ar putea  

să nu-şi facă datorin ţ a, când fiecare aşteaptă cu dor 

să se facă câte un apostol înflăcărat al neamului? 

De aceea tinerii noştri din seminar muncesc zi şi 
noapte, adeseori flămânzi şi rup ţ i, cu diligin ţ ă de fer 

şi cu abnegaţ iune ne mai pomenită, pe când tinerii 
altor neamuri duc o via ţ ă aproape parazitară, îmbui
baţ i, răsfă ţ a ţ i şi purta ţ i de toată lumea pe palmă. 
Tinerii noştri pricep că aşa li-să cade să se poarte: 

sfioşi ca o fată mare şi sârguincioşi ca nişte albine. 
Ei ştiu bine că n’au părin ţ i bogaţ i ca să-i desmerde . 
în via ţ ă şi nici stâlpi puternici, cari să-i scoată când

\ • *YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vor ajunge în necazuri. Singurul lor razăm în lupta  

vie ţ ii le rămâne : edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAînvăţ ătura şi virtutea.
Seminarele noastre roesc de atâta muncă harnică 

şi conştientă. Profesori şi elevi deopotrivă sim ţ esc 

greutatea momentelor istorice, în cari ne zbatem. Toţ i 
sim ţ esc respunderea cea mare ce apasă pe umerii lor 

cu greutate de plumb. Toţ i prevăd prin negura vremii, 
ca printr’o sîtă deasă, apropierea unor zile şi mai 
grele...

■3QPONMLKJIHGFEDCBA
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Peste tot seminarele noastre îşi îndeplinesc foarte 

bine rolul. Ceiace să resimte şi aici, va fi desigur mai 
mult lipsa de o îndrumare mai ra ţ ională şi de  

profesori cualifica ţ i, îndeplinindu-să adeseori ca
tedre cu studen ţ i universitari, cari nu pot şi nu  

ştiu să-şi facă datorin ţ a aşa precum să impune, care 

împrejurare produce urmări grave asupra tinerimii şi 
ştirbeşte mult vaza şi prestigiul institutelor în servi
ciul cărora sunt puşi, pentrucă trebuie să se ştie, că 

profesorul poate da elevilor numai aceiace are şi dân
sul şi vaza profesorului creşte numai în raport cu  

cantitatea şi cu calitatea cunoştin ţ elor de cari dispune  
acesta.

f ledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Să reproducem referitor la seminarii, în ce pri
veşte direc ţ ia, ce trebuie dată tinerimei, o părere foarte  

sănătoasă a unui învăţ ător vrednic, care merită toată  

aten ţ iunea cercurilor noastre conducătoare:
A,

In institutele preparandiale să se pună mai mare  

pond pe cultura socială şi practică, decât pe regulele 

abstracte ale algebrei şi a legilor fizice şi geometrice. 
în deosebi să se pună mai mare pond pe cultivarea 
bunelor relaţ iuni cu preoţ ii, căci dacă preparandul ab
solvent, va păşi în viaţ ă cu duşmănie faţ ă de teolog,, 
şi în comune să va manifesta aceasta duşmănie, prin 

aceiaf că preotul şi învăţ ătorul vor trage în degete, 
când toate reformele, toate nizuinţ ele noastre pen-
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tru promovarea învăţ ământului vor cădea de-a- 
valma».])

Vedem deci, că tinerimea noastră primeşte în se
minar o cultură destul de solidă şi o educaţ ie destul 
de aleasă. Cultura aceasta, precum e uşor de în ţ eles, 
nu va fi complectă, pentrucă dacă i-s’ar preda elevu
lui în seminar toate cunoştin ţ ele, de cari va avea lipsă 

în via ţ ă ca învăţ ător, i-ar trebui zeci de ani de stu
diu şi nu numai trei sau patru ca acum. Ca elevii 
să se provadă cu merinde pe toată via ţ a, este ceva 

imposibil şi din motivul, că ştiin ţ a pururea evolu ţ io- 

nează, sco ţ ind mereu la suprafa ţ ă fenomene noauă, de  

cari şcoala şi învăţ ătorul vrând-nevrând trebuie să 

ţ ină samă. Aşadar numai dupăce tinărul a eşit în via ţ ă; 
dupăce a devenit învăţ ător, să începe pentru el ade
vărata şcoală: şcoala vieţ ii. Aici să vede cu adevă
rat cum ştie să samene şi cum ştie să secere.

Eşit în lupta vie ţ ii, cel dintâiu lucru ce-1 va face 

tinărul învăţ ător va fi acela: că pe baza cunoştin ţ e
lor şi în direc ţ ia arătată în seminar, să se înarmeze  

cu nouă cunoştin ţ e. Şi dacă va fi în el numai un  

dram de ambiţ iune nobilă, aceasta pururea îl va îm
boldi ca să cetească, să se perfecţ ioneze. Cartea însă, 
după cum să ştie, e arma cu două tăişuri şi dacă nu  

ştii să alegi, ce să ceteşti, uşor îţ i înveninezi sufletul 
cu ea. De-aceia tinărul învăţ ător ajuns în stadiul acesta, 
involuntar trebue să-şi pună următoarele întrebări: 

în câte direcţ iuni am să-mi complectez cunoştinţ ele? 
Şi a doua ca urmare firească a acesteia: Ce cărţ i 
am să cetesc ? La deslegarea acestor întrebări ra ţ io
nezi aşa: învăţ ătorul român prin munca sa trebuie să  

îndeplinească un apostolat. Trăind el în mijlocul po-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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*) locui Roman, «Reun. înv.» An II. p. 79.

3*

-
-

=—



r *5Ţ >edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j

:ionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

36

\m
'M* porului remas în întunerec, sărac şi năpăstuit din  

toate părţ ile, de toate nevoile şi de toate creaturile 

lumii acesteia, sufletul învăţ ătorului la toate aceste nu  

poate să remână edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArefractar, ci trebue în tot momen
tul să sară cu sfatul său luminat: să scoată la lumină 

pe cei întunecaţ i, să vindece pe cei bolnavi, să apere 

pe cei nepăstuiţ i şi în sufletul tuturor să verse bal
sam de mângâiere. Cum s’ar putea ca noi, neam ne
căjit de ţ ărani, să rămânem cu mânile în sân la plân
gerile şi la tânguirile fra ţ ilor noştri? Cine este mai 
aproape decât noi, să-i mângăiem, să le legăm ranele 

şi să ştergem lacrimile fra ţ ilor noştri ?
Din aceste îndemnuri curate, reese clar, că în-' 

văţ ătorul are să-şi perfec ţ ioneze cunoştin ţ ele în mai 
multe direcţ iuni şi să cetească cărţ i foarte diferite.

Fiind pe de-oparte învăţ ătorul bărbat de şcoală, 
va ceti precum e firesc, în locul prim cărţ i din do
meniul pedagogiei, iar de altă parte fiind el totodată  

şi depozitarul culturei, va trebui să fie în curat cu  

toate problemele, cari frământă via ţ a poporului nos
tru, fie acele istorice, sociale, culturale, ori economice. 
Trebue deci pe lângă literatura de care are lipsă în  

cariera sa profesională, să mai cetiască cărţ i istorice, 
literare, sociologice şi economice, ca să-şi complec- 

teze cunoştin ţ ele, cari astfel să întregesc reciproc, for
mând un tot organic: cultura învăţ ătorului.

Să revenim iarăşi Ia literatura pedagogică.
Pentruca să ne putem înarma cu o cultură pe- 

dagogică avem lipsă de următoarele izvoare: Pentru  

cunoaşterea culturii generale a neamului omenesc de : 
Istoria Pedagogiei; pentru cunoaşterea legilor după  

cari să poate educa cu înlesnire sufletul copilului de: 

Psichologie; pentru cunoaşterea legilor generale de  

educaţ iune de: Didactica generală; pentru însuşirea 

* unui metod ra ţ ional de: Metodica specială; iar pentru  

cunoaşterea legilor ce duc la judecata dreaptă de: 

Logică; în urmă pentru cunoaşterea legilor morale
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după cari să cârmueşte societatea omenească de: edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etică.
Din aceste ramuri de ale pedagogiei generale 

recomandăm următoarele:QPONMLKJIHGFEDCBA
Istoria Pedagogiei: I. Gâvânescal:

.ia Pedagogiei»; Dr. P. Pipoş: «Istoria Pedagogiei». 

Pedagogia: Dr. V.Bologa «Studii pedago- 

; /. Gâvănescul: «Curs de Pedagogie»,. «No*  
«Ideile pedagogice ale lu i Iohn  

Principii de pedagogie ge-

«Isto-

gice»
ţ iuni de pedagogie 

Locke»; Dr. /. Puşcariu: 
nerală»; Dr. P. Şpcin: «Idei pregătitoare în pedago
gie», «Lecţ ii de pedagogie»,

Psichologia: I. Gâvănescul*- Elemente de Psi- 

chologie»; I. Popescu: «Psichologia empirică»; Z>.
Psichologia»; Dr. P. Şpan: «Lecţ ii deP Pipoş: « 

Psichologie».
Didactica: Didactica specială»;Ciocârlie:

Didactica generală»; Dr. P. Pipoş:
Didactica»; Dr. P. Şpan: «Lecţ ii de didactică».

Metodica: Antonescu: «M etodica limbei ro
mâne»; V. Borgovan: «M etodica ştiin ţ elor matema
tice» ; Costescu: «M etodica limbei române»; Costescu- 
Dinia: «M etodica Gramaticei, Aritmeticei şi Geome
triei»; Patriciu: «M etodica».

Tit Maiorescu: «Logica».
/. Gâvănescul: «Etica».
Afară de manualele înşirate, fără cari nu poate 

fi nici un învăţ ător, de /mare însemnătate este cetirea 

clasicilor pedagogici, cari au început să apară şi în  

româneşte în editura «Casei Şcoalelor» din Bucureşti 
şi în alte diferite edituri, dintre cari amintim urmă
toarele:

Gr. Patriciu:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i
:

Campe: «Cuvinte de aur».
Compayre: «Pedagogia».
Comenius: «Didactica magna».

Câteva idei asupra educaţ iunii lui

!
=

! Coşbuc:
Locke » .
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Herbart: «Educaţ iune prin instruc ţ iune». 
Mateas: «Pedagogia Practică».
Em. Martig: «Psichologie Pedagogică».
Payot: «Educaţ ia voin ţ ei».
Pestalozzi: «Cum îşi învaţ ă Gertruda copiii săi» , 

«Leonard şi Gertruda».
Rouseau: «  Emil».
Rouseau: «Contractul social».
Rouseau: «Confesiunile».
Ribot: «Boalele voin ţ ei».
Salzman: «Cărticica furnicei». .
Chr. Ufer: «Introducere în pedagogia lui ner-
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cetireaM are folos real le-aduce învăţ ătorilor şi 
publica ţ iunilor periodice, revistele de specialitate.

Dintre revistele de specialitate, cele mai potri
vite pentru învăţ ământul nostru primar sunt urmă
toarele :

• •' M
- li

•;
■

• ■ •• 1. «IVatra şcolară» Sibiiu.
2. o Foaia şcolastică» Blaj.
3. «Reuniunea învăţ ătorilor» Arad.
4. «Educatorul» Oraviţ a.
5. «Şcoala» Cernău ţ i.
6. Chestiuni melodice» Craiova.
7. Revista Asociaţ iei» M aicaneşti (R.-Sărat).
8. « Vremea noauâ» Băbeni (Vâlcea).
9. «Revista generală a înv.» Bucureşti.
10. «Cultura Română» Iaşi.
Pentru ceice posed limba germană, le stă la dis

poziţ ie bogata literatură pedagogică şi reviste exce

lente, ca:
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1. «Pădagogisches Archiv» Leipzig.
2. «Zeitschrifft fur Pedagogische Psichologie and 

experimentele Pădagogik'» Leipzig.
3. «Zeitschrifft fur Rinderforschung» Langelsalza.
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4. «edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADie Deutsche Schule» Leipzig.
5. «Neue Bahnen» Leipzig.
6 . «Der Săemann» Leipzig.

Fiind vorba de reviste, credem că nu greşim  

atunci, când solicităm pe lângă ideia, că pe lângă re
vistele mai mult locale, cari încă aduc un bun servi
ciu cauzelor şcolare, învăţ ătorii noştri din patrie, fără 

considerare la teritor şi confesiune, să se grupeze pe 

lângă o singură revistă. E uşor de închipuit, Ia ce 

nivou s’ar ridica o revistă în jurul căreia ar sta gru
paţ i 3000 de învăţ ători.

Cu durere trebue să constatăm la acest loc, că 

cu toate că la n i e foarte neînsemnat numărul căr
ţ ilor de adevărată valoare pedagogică, nici aceste nu  

sunt cetite precum ar trebui, fenomen, care explică 

apariţ ia atât de rară a cărţ ilor pedagogice la noi.
în alte ţ ări, ca Germania, numai în jurul unui 

pedagog, alui Herbart, s’a format o întreagă litera
tură, deoarece acolo cărţ ile de valoare într’un singur 

an ajung la mai multe ediţ ii.
Ce să mai zicem apoi de revistele de speciali

tate, cari numai ce vegetează din lipsa de sprijin  

mai mult material.
Să luăm de pildă cea mai bună revistă dela noi 

«Vatra Şcolară« — înfiin ţ ată de regretatul profesor 

Dr. P. Şpan, un elev distins a celebrului pedagog  

german Dr. Rein, — care are abia vreo 4— 5 sute 

de abonen ţ i şi 12 colaboratori din 3000 de învăţ ători. 
Unde trebue un tablou mai trist, care să vorbească 

atât de elocvent? Şi unde ne trebuie un atestat de 

paupertate mai repugnant?
în fa ţ a acestui fapt, nu să poate mai zdrobitor, să 

re întrebăm sincer: putea-vom noi să ţ inem piept cu  

lupta aprigă a vie ţ ii? De unde să ne premenim pu
terile istovite, de unde să luăm noauă îndemnuri, ca 

să putem ţ inea pas cu învăţ ătorii altor neamuri în
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toate privin ţ ele mai înainta ţ i decât noi, dacă nu vom  

avea isvoare de unde să ne adăpăm sufletele pururea 

însetate după lumină? Deoarece cunoştin ţ ele din se
minar foarte iute evaporează şi cei mai distinşi elevi 
în câţ iva ani, dacă nu mai prind cartea în mână de
vin edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArutinari , cari sunt apoi cea mai mare plagă pe 

satele noastre, contribuind să alunece pe povârniş 

generaţ ii întregi, cari între împrejurări normale ar fi 
putut să devină tot atâ ţ ia membri folositori ai nea
mului.

. :edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■:
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Dacă cartea este o armă indispensabilă pentru  

‘ toate clasele sociale, cu atât mai indispensabilă este 

pentru noi, cari avem să luptăm la tot pasul cu ig
noran ţ a şi întunerecul. De aceia, nici pentru o clasă 

şi nici pentru o vreme, n’a fost atât de legitim şi 
atât de actual, ca tocmai pentru clasa noastră şi pen
tru zilele noastre, strigătul desperat alui Ţ ichindeal: 
„Minte, minte, mărită naţ ie românească ! “

Din cele premerse nu concludem, că învăţ ătorii 
noştri nu ar ceti. Sunt învăţ ători la sate, cari cetesc  

cu pasiune, dându-şi ultima parauă pentru lectură, în  

casele cărora singurele obiecte de lux sunt: cărţ ile. 
Dar numărul acestora e aproape disparent, fa ţ ă de  

rceia, cari afară de cărţ ile de şcoală, de calendar şi 
poate de o foaie politică, nu mai cetesc altă nimic în  

via ţ a lor. Ne-ar plăcea să- i vedem pe to ţ i cetind cu  

pasiune lucruri de valoare pedagogică. Din cetitul 
acesta, încetul cu încetul, la anumite  conveniri, s’ar naşte 

discu ţ ii interesante. Unii mai îndrăsneţ i, ar prinde din  

când peana în mână şi şi-ar mai pune ideile pe hârtie  

spre a le trimite la redacţ ie. Aşa pururea ar fi la su
prafa ţ ă anumite probleme ce ne preocupă, şi aşa 

s’ar forma şi la noi pe indelete o opinie proprie dăs- 
cătiască. Din aceasta pornire nobilă, ar urma, şi alt 
bine: din ceata cetitorilor pasionaţ i de azi, ar răsări 
scriitorii  de mâne, atât de doriţ i şi atât de indispen
sabili pentru sermana noastră literatură didactică.
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Acesta e rostul nostru de a ceti şi de a ne perfec
ţ iona în continuu.

Alte mijloace excelente de pertec ţ ionare pentru  

cariera noastră profesională sunt: edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreuniunile învăţ ă- 
toreşti, unde preocuparea de frunte trebue să formeze 

lecţ iunile practice. La lec ţ iunile practice tot să mai ob
servă în mod sporadic un abuz neiertat, care constă 

în aceia, că învăţ ătorii pregătesc de mai nainte elevii 
în materie; în jurul căreia apoi nu se poate încinge 

nici o discu ţ ie serioasă, din motivul, că toată treaba 

să bazează pe o temelie falsă, din care nu să poate  

trage concluzii adevărate. Un alt defect al conferin
ţ elor învăţ ătoreşti constă în faptul, că discu ţ iile, de  

cele mai multe ori, să învârt pe lângă lucruri secun
dare, aproape banale, trecându-să adese-ori cu vederea  
lucrurile princip iare.

O schimbare în spre bine a lucrurilor acestora, 
o premenire, ar ajuta mult cauzelor şcolare.

*
A

In legătură cu conferin ţ ele învăţ ătoreşti aflăm  

potrivit să amintim şi de treptele formale1), de cari 
în timpul din urmă s’a făcut multă vorbărie.

Să ne punem întrebarea: ce sunt treptele for
male?

Treptele formale sunt principiul cel mai natural 
psichologic-didactic, după aplicarea căruia să poate 

face mai cu înlesnire apercipiarea cunoştin ţ elor din  

partea elevilor. Treptele formale le putem asămăna  

cu un plan ra ţ ional de călătorie: ştim punctul de 

unde plecăm, ne fixăm căile pe care avem să înain-

J) Referitor fa treptele formale dl Ghibu susţ ine în studiul său 
că aproape nu găseşti invâţ ă'or, care să le ştie aplica corect, de unde 
ăr urma în mod firesc, că iieptele formale sunt un ce abstract, foarte 
greu de apercipiat chiar pentru mintea invăţ ătorimii, pe când noi ştim  
ca treptele formale formează principiul cel mai natural psichologic, care 
permite dăscălim» cea mai mare libertate în aplicarea lor.
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tăm, ca să ajungem la ţ ântă. Fiind principiile aceste 

atât de ra ţ ionale, dacă vom şti să le şi aplicăm în  

mod ra ţ ional, e curată imposibitate, ca să nu ajun
gem cu ele la liman. De aceia treptele formale au  

să fie încă mult timp pentru şcoală: edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtablele legii.
In ceia ce priveşte aplicarea treptelor formale, la 

noi s’au format trei curente:
în grupa întâie aparţ in aceia, cari susţ in în în- 

tregitate treptele formale şi numai în cazuri de ne
cesitate să abat dela ele.

în grupa a doaua aparţ in aceia, cari ţ in Ia redu
cerea nelimitată a treptelor formale.

în grupa a treia aparţ in aceia, cari nu iau de 
fel în conziderare treptele formale, susţ inând că e 

suficient, ca dascălul să fie bine pregătit, ca să ajungă 

la acelaşi rezultat, fără luare în conziderare a trepte
lor formale.

Procedura celor din grupa întâie, este mai ra
ţ ională, deoarece susţ in în întregitate treptele formale, 
dar nu să ţ in strict de ele, ca orbul de bâtă, ci le 

reduc după cum cere trebuin ţ a.
Procedura celor din grupa a doua, e incorectă 

numai într’atâta, că din ceia ce ar trebui să facă nu
mai escep ţ iune, fac regulă generală, abandonând anu
mite trepte şi atunci când nu cere necesitatea.

Procedura celor din grupa a treia, e mai înde
părtată de realitate, deoarece poate cineva să fie 

pregătit în modul cel mai excelent, dar dacă preda
rea nu să face după principii psichologice, să va 
ajunge la foarte puţ in rezultat.

Deoarece toată lumea recunoaşte importan ţ a  

treptelor formale de pe o parte, iar de altă parte, 
toată lumea vede, că greşala provine numai din apli
carea incorectă a acestora, cei duşmăniţ i cu ele n’ar 

trebui să tindă la abandonarea lor, ci la aplicarea 
lor corectă, arătând calea naturală prin prelegeri prac-
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iicey deoarece a abandona un principiu e foarte uşor, 
dar e întrebare, că oare avem alt mijloc mai potri
vit să-l înlocuim?

4. M anualele didactice.

Una dintre problemele cardinale a şcoalei a fost 
şi va fi, problema pururea nedeslegată a manualelor 

didactice. Această problemă a preocupat totdeuna  

mintea bărbaţ ilor de şcoală şi o va preocupa şi de 

aci înainte, din motivul foarte important, că dela ca
litatea acestora depinde în mare parte succesul învă
ţ ământului.

Dată fiind importan ţ a acestei chestiuni, să vedem  

mai întâiu ce să întâmplă la noi pe terenul acesta.
Un învăţ ător, fie din interes pentru şcoală, fie 

din alte interese, să pune să scrie manuale didactice. 
Cum învăţ ătorii noştri nu sunt înarmaţ i cu cunoştin ţ e 

aşa vaste, nici generale, dar nici speciale, ajutat mai 
mult de nişte isvoară foarte modeste şi de praxa  

vie ţ ii, lucrarea va ieşi cât să poate mai slabă. După  

scriere autorul o înaintează forurilor superioare bise
riceşti, spre aprobare. Aceste foruri o predau profe
sorului de specialitate, ori unor învăţ ători, ori altor 

bărbaţ i de şcoală, ca s’o cenzureze, cari în cea mai 
mare parte sunt şi ei autori didactici. După cenzu
rare, respective după aprobare, învăţ ătorul este silit 
să o tipărească într’o anumită tipografie, dela care  

apoi învăţ ătorii sunt îndrumaţ i să-şi procure cărţ ile  
didactice.

Aceasta e starea faptică a lucrului în cele mai 
multe părţ i din metropolia noastră.

Dupăce am arătat faptele reale, să ne întrebăm, 
că sunt aceste stări normale, menite ca învăţ ământul 
nostru să propăşiască? Răspundem hotărît că: nu. 
Şi nu poate propăşi pentru următoarele cauze:
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1. învăţ ătorul, care să pune să scrie cărţ i didac
tice, trebuie să aibă o cultura generală foarte estinsă, 
precum şi o cultură solidă pedagogică. Trebue apoi 
să aibă o mulţ ime de isvoare, cari să-l ajute în lu
crarea grea şi importantă şi în urmă, trebue să fie 

ajutat la tot pasul şi de sfatul tovarăşilor să», ori a 

altor bărbaţ i de şcoală.

2. Profesorul de specialitate, poate să judece o  

carte didactică mai mult din punct de vedere edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAştiin
ţ ific şi literar ; decât din punct de vedere metodic, 
ceeace la o carte didactică e mai important. Susţ inem  

părerea aceasta din motivul, că la profesorii noştri 
trebue să presupunem o cultură atât ştiin ţ ifică, cât 
şi literară mai înaltă, va să zică la partea aceasta să 

simte tot mai tare trebuin ţ a profesorului, ca să nu să  

strecoare greşeli mai mult dogmatice. La partea a doaua  

însă, unde e vorba de metod, raportul să schimbă: 
aici e mai tare învăţ ătorul, deoarece numai praxa 

vie ţ ii consfin ţ eşte teoria, fie ea cât de frumoasă şi 
atrăgătoare.

în ce priveşte cenzurarea cărţ ilor didactice din  

partea acelor bărbaţ i, cari ei înşişi sunt autori didac
tici, trebue să venim la convingerea, că aceasta este  

o procedură nu să poate mai incorectă, deoarece 

presupunând că avem de a face cu oamenii cei mai 
idealişti, dar nu să poate admite, că aceştia nu vor 

fi preocupaţ i într’un grad mai mic, sau mai mare în  
chestie.
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3. In ce priveşte dispoziţ iunea, ca cărţ ile didac
tice să se tipărească în anumite tipografii şi că în  

şcoală să se folosească cărţ i numai de anumiţ i au
tori, toată lumea trebue să vină la convingerea, că 

aceste sunt nişte idei foarte învechite, bune pentru  

muzeul de anticită ţ i, şi nici decât pentru vremurile  

noastre.
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şcoala noastră, deoarece acesta omoară în germene 

orice nobil edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAavând şi orice emulaţ ie.
' M ânecând din constatarea acestor greşeli, eată 

cum credem noi, că s’ar putea deslega în mod echi
tabil şi norocos problema manualelor didactice:

1. Să se formeze anumite societăţ i a autorilor 
didactici independente de orice autoritate, cari să poată 

lucra în direcţ ia în care vor afla mai potrivită, re- 

mânând ca cu rodul muncii lor să facă iarăşi aceia 

ce vor afla de bine, care necondiţ ionat va urma în  

mod firesc, în raport cu calităţ ile operei, asigurân- 

du-i-să fiecărui învăţ ător libertatea, ca să folosească 

în şcoală din manualele aprobate ori cari ii  convin. 
în aceste societă ţ i să fie lua ţ i to ţ i bărbaţ ii noştri 
distinşi de şcoală, cari ştiu să învârtă condeiul. Aceste  

societă ţ i nu e bine şi nici nu e firesc să ia dimen
siuni prea mari.l ) Credem mai departe că aceste so
cietă ţ i precum şi aceasta întreprindere s’ar putea rea
liza mai cu succes în cadrele reuniunilor noastre în- 
văţ ătoreşti.

2. Să se înfiin ţ eze pe lângă fiecare consistoriu  

câte o comisie cenzurătoare, constătătoare din profe
sori şi învăţ ători, în care majoritatea să o formeze 

învăţ ătorii, pe lângă restric ţ iunea, că din aceste co- 

misiuni să fie escliişi autorii didactici.
3. Forurile noastre superioare să revoace ordi-' 

nele păgubitoare, ce să referesc la tipărirea şi intro
ducerea manualelor didactice.

Prin introducerea acestor reforme s’ar ajunge la 

următoarele rezultate practice :
1. Prin înso ţ irea mai multor învăţ ători laolaltă  

s’ar ajunge la manuale cu mult mai perfecte din toate 

punctele de vedere, pe baza legii de asocia ţ ie, de-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£
*) Dl Dr. Onisifor Ghibu propune o singură societate pentru 

întreaga metropolie, o împrejurare, care pe lângă aceia că tinde la 
unificarea învăţ ământului, lucru combătut de pedagogia modernă, dar 
ar fi şi greu de pus în praxă. :
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i oarece mai multe puteri pot învinge mai multe greu
tă ţ i. Acest adevăr nu-1 poate răsturna nici o doctrină 
pedagogică.

2. Prin înfiin ţ area  comisiilor cenzurătoare, contem
plată de noi, s’ar ajunge la rezultatul, că nu s’ar mai 
putea să se consfin ţ ească anumite metoade, cari pe 

lângă toată noutatea lor, praxa vie ţ ii le desminte în  

modul cel mai categoric. Tot prin aceasta dispoziţ ie  

s’ar ajunge la divizarea mancei: înrolându-să oameni, 
cari nu vor fi aşa buni scriitori, dar vor şti să ju
dece obiectiv, ceiace reclamă mai urgent şcoala ro
mână.
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3. Prin retragerea ordinaţ iunilor din partea fo

rurilor noastre superioare, referitoare la manualele di
dactice, afacerile şcoalei şi în privin ţ a aceasta vor 

intra iarăşi în ogaşul normal. Retragerea acestora nu  

poate să deroage, deoarece greşelile sunt inerente fi
rilor omeneşti, de cari nu pot fi scutite nici forurile 
noastre superioare.

Din cele premerse reese evident, că nu putem fi 
de acord cu părerile mai mult principiare ale d-lui 
Ghibu, în ceeace priveşte deslegarea problemei ma
nualelor didactice. în ceeace priveşte însă abuzurile 
ce să săvârşesc în mod sistematic pe tema aceasta, 
suntem întru toate de acord şi pe cari noi le-am în
registrat de mult.*)
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In timpul din urmă să vorbeşte tot mai mult, 
că la noi şi-ar încerca puterile să scrie manuale di
dactice domnii : Dr. Onisifor Ghibu în alian ţ ă cu poetul 
Odavian Goga. Ne-a bucurat foarte mult ştirea aceasta, 
cunoscându-i pe aceşti doi bărbaţ i oameni de talent. 
Despre un lucru însă putem să-i asigurăm  înainte pe  

domnii din chestiune. Dacă d-lor să vor izola de

:
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i) losif Stanca «Orizontul» An. I. Nr. 11- 12 p. 7.
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învăţ ători, în ţ elegem de cei cu talent, munca lor ori 
cât de erudită, va fi osândită mai curînd s’au mai 
târziu, să dea de mal. Asociarea acestor 2 talente  

într’adevăr reale cu învăţ ătorii practici, ar fi cea mai 
fericită întrupare.

5. Inspecţ iunea şcolară.

Orice lucru, fie cât de adevărat, rostit de multe 

ori, devine în urmă o banalitate. Tocmai aşa stăm şi 
cu chestia inspecţ iunii şcolare.

De ani de zile să discută în conferin ţ ele învăţ ăto- 

reşti, în sinoade şi în presă, unde dăm de un ma
terial destul de vast pe tema aceasta. Toată lumea 

pedagogică, ba chiar şi cea laică e convinsă, că in
specţ iunea în forma în care să face astăzi edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnu mai 
corespunde timpului, şi că în locul inspecţ iunei prin  

bărbaţ i, de multe ori lipsiţ i de cultură pedagogică, 
trebue introdusă inspecţ iunea de specialitate. Cu toată  

convingerea şi reclama înte ţ ită, din partea forurilor 

noastre superioare bisericeşti să răspunde: nu-s bani, 
un lucru tot atât de adevărat, deoarece ştim că fără 

bani nu să poate duce nici un lucru în îndeplinire.
Fiind vorba de inspecţ iunea şcolară, să vedem  

de ce păreri e condusă învăţ ătorimea noastră în  

această chestie.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A

In locul prim învăţ ătorimea pretinde, ca inspec
ţ iunea în forma de astăzi, adecă cu ocaziunea exa
menelor, să se sisteze. Examenele să rămână aceia  

ce trebuie să fie: festivităţ i şcolare.
în locul al doilea învăţ ătorimea pretinde, ca băr

baţ ii, cari îndeplinesc rolul de inspectori şcolari să 

fie oameni de şcoală, pedagogi în în ţ elesul adevărat 

al cuvântului. Inspecţ iunea să se săvârşească în de
cursul anului, când şcoala e în toiul muncii. Inspec
torul să nu fie numai un organ de control, ci să deie
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între anumite împrejurări edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAîndrumări şi indigetărispe
ciale învăţ ătorilor.

Cei ce judecă astfel lucrurile, de regulă să iau  

după institu ţ iunea inspecţ iunii de stat, care dispune  

de mijloace, de cari noi nu putem dispune. Dela  

ideie, fie cât de salutară, până la întrupare, este o  

enormă distan ţ ă. Ideia astfel contemplată, pentru  

multă vreme nu să poate realiza, deoarece nu ne 

permit împrejurările materiale, de cari încă trebue să  

ţ inem cont. Iar a pune sarcini noauă pe popor, între 

împrejurările de fa ţ ă, nu ar fi nici echitabil, dar nici 
consult.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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In timpul din urmă s’a sulevat chestia în forma, 
ca să se sistemizeze posturi de revizori confesionali 
după protopopiate !), angajându se ca revizori învăţ ă
torii cei mai talentaţ i din protopopiat.

Ideia aceasta, când ar fi vorbă să o punem în  

praxă, ar întimpina pe lângă greută ţ ile materiale, cu  

cari avem să luptăm şi alte greută ţ i.
In locul prim trebue să venim Ia convingerea, 

că un învăţ ător nu poate să controleze pe alţ ii, când  

el însuşi aşteaptă să fie controlat în tot momentul. 
Ca să fie un învăţ ător revizor trebue să abzică de post, 
deoarece nu poate fi şi revizor şi învăţ ător în acelaş 
timp. în cazul când acesta ar fi şi revizor şi învăţ ă
tor, ar trebui vrând-nevrând să neglige ori o func
ţ iune, ori alta.

Interesele şcoalei ar pretinde să remână la şcoală, 
căreia trebuie să se dedice cu trup cu suflet, intere
sele revizoratului d n contră ar pretinde să alerge prin  

cerc, ca să controleze alte şcoale şi pe alţ i învăţ ători. 
Deci ori una, ori alta.

în locul al doilea, denurmrea ar trebui să se facă

’-'nJIHGFEDCBA
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■) Chestia a fost sulevată de D. Boar. Vezi «Reun. înv.» An. 
VII. Nr. 8, 10.
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cu aceia resfricţ iune, că revizorul să fie recrutat tot- 

deuna din edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalt protopopiat, din motivul, că revizorul 
din acelaşi protopopiat nu poate avea autoritatea ne
cesară înaintea colegilor săi, cu cari vine în atingere 

în tot momentul şi nu poate să delăture pedecile ex
terne în ce priveşte şcoala, cu acelaşi succes, cu care 

ar putea altul străin, căruia puţ in îi pasă, că pentru  

delăturarea relelor, vor fi supărate anumite organe, cu  

cari nici până aci şi nici de aci înainte, nu va mai 
avea nici în clin nici în mânecă.

Dacă împrejurările materiale nu ne iartă ca să 

putem face inspecţ iunea prin revizori recruta ţ i dintre  

învăţ ători, să facem aceia ce să poate şi ceiace tre
buie necondiţ ionat să se facă: să se sistemizeze în 

fiecare dieceză cel puţ in câte un revizor sau inspec
tor şcolar a cărui menire să fie aceia, să deie o di
recţ ie, o îndrumare sănătoasă întreg învăţ ământului, 
sub a cărui conducere să fie toate afacerile- de na
tură didactică din rezortul şcolar, aflătoare la con- 
sistor.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

î

Din aceasta inovaţ iune ar urma roade mănoase 

pentru învăţ ământul nostru confesional, anume : s’ar 

cunoaşte temeinic starea învăţ ământului. Acolo unde  

s’ar observa, că învăţ ătorii sunt sârguincioşi, prin laudă 
sinceră, s’ar îndemna să lucre şi mai mult Unde s’ar 

observa că sunt indolenţ i, tot prin mijloace nobile, 
prin sugestie, s’ar încerca să se aducă pe calea cea 

bună. Şi numai în cazul când aceste s’ar dovedi de  

insuficiente, s'ar recurge la mijloace de retorziune. Unde 

însă s’ar dovedi că învăţ ământul stagnează nu din  

vina învăţ ătorului, ci din alte cauze externe, acolo ar 

interveni inspectorul cu autoritatea şi puterea lui le
gală, îndepărtând pedecile.

Deoarece rolul de inspector implică în sine în  

toate privin ţ ele o superioritate oarecare, acesta va tre-
4
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bui să fie condus în atingerile sale cu învăţ ătorii de  

următoarele principii: Autoritatea inspectorului bazată  

numai pe actul de denumire va fi foarte problema
tică, dacă acesta nu să va nizui să-şi câştige adevă
rata autoritate, care să câştigă prin edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAîncrederea, prin  

iubirea şi mai ales prin simţ ul de dreptate şi bună
voinţ ă, ce trebue să observe un inspector fa ţ ă de în
văţ ători. Inspectorul totdeuna să se silească să-i con
vingă pe învăţ ători prin tăria argumentelor şi nu să i 
învingă prin puterea diplomei.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•js 'i Ţ ânem să constatăm, că până a să putea intro

duce alte reforme la inspecţ iunea şcolară, controla de  

astăzi cu ocaziunea examenelor nu e decât îndreptă
ţ ită. Credem însă că şi până atunci, să se tindă la 

bifurcarea examenelor\ care constă în aceia, că exa
menele oficioase să ţ ân într'o zi de rând ca şi până aci, 
ear în Dumineca ori sărbătoarea mai apropiată după  

examenele oficioase să urmeze festivităţ ile şcolare. 
Aceste festivită ţ i trebuesc arangiate după o programă 

bine stabilită, în preponderan ţ ă cu lucruri de acele, 
cari distrag publicul, cum sunt: cântarea,, declamarea, 
desemnul şi lucrul manual. în chipul acesta s’au şi 
făcut unele începuturi şi încă cu succes admirabil.
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Tot la acest loc ţ ânem să accentuăm, că institu- 

ţ iunea cu denumirea comisarilor de examene în tim
pul din urmă a început să degenereze,, numindu-să —  din  

anumite motive — învăţ ători, cari la tot cazul vor 

şti să-şi facă datorin ţ a în şcoală, dar nu au darul de  

a să ridica peste mulţ ime şi nu sunt în stare să dea 

anumite direcţ ii şi sfaturi, atât de indispensabile învă
ţ ătorilor din zilele noastre.

h

ii
'I

& *
■ m

O greşală foarte mare, ce să observă în multe  

şcoale cu ocaziunea examenelor e, că examinarea să
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face în edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAformă de predare, în mod deductiv, ceia ce 

formează o greşală cardinală. Cei mai mulţ i învăţ ă
tori nu ştiu face deosebire între predarea şi 
narea adevărată. Părerea noastră în aceasta privin ţ ă 

e, că cu ocaziunea examenelor să se controleze, 
mai sâmburele, adecă întru cât s’a ajuns la sistemi- 
zarea şi aplicarea cunoştin ţ elor şi nici decât să se 

ţ ină prelegeri practice după toată forma.
Prin procedura aceasta din urmă, s’ar putea face 

o icoană clară despre progresul şcoalei, s’ar evita în  

mod conziderabil mehanizmul şi s’ar cruţ a foarte  

mult timp, care este atât de scump la astfel de oca- 

ziuni.QPONMLKJIHGFEDCBA
*

La o cru ţ are mare de timp să poate ajunge şi 
prin examinarea unui obiect de învăţ ământ cu.mai 

multe clase de-odată. Bunăoară să luăm Geografia  

cu subiectele: «colină», «deal», «mante». Cu clasa  

11-a stabilim la exerciţ iile intuitive noţ iunile acestor 

subiecte, pe când pe celelalte clase, cari sunt la harţ e, 
le punem să arate în realitate aceste noţ iuni.

Prin procedura aceasta, pe lângă aceia că cru
ţ ăm mult timp, îndeplinim şi un principiu didactic, 
acela de a ocupa de-odată mai multe clase, pe unei,e 

în mod direct, pe altele în mod indirect: cele infe
rioare pregătindu-să în materiile ce vor urma în cla
sele următoare, iar cele superioare repetând materiile 

învăţ ate, ajunse în stadiul de a să întuneca în me
morie.

exami-

nu-
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Activitatea învăţ ătorilor noştri.

1. Roadele obţ inute de învăţ ători în şcoală.
A

învăţ ătorii noştri încă din seminar fiind îndrumaţ i 
pe calea cea bună, eşiţ i în via ţ ă îşi îndeplinesc destul 

de bine apostolatul Cei mai mulţ i dintre învăţ ători, 
lucră cu abnegaţ iune şi cu un zel însutit, rămânând  

tari în credin ţ ă, de multe ori cu pre ţ ul vieţ ii lor, a- 

flându-şi mângăerea în cei optzeci de copilaşi arşi 
de soare şi frip ţ i de vânt, ce vin zilnic cu straiţ a sub
suoară după merinde Ia şcoală. Ei ştiu bine că din  

copilaşii aceştia să va întemeia odată puterea şi fala  

noastră.. Ştiu, mai departe, că din satele părăginite  

, de astăzi, prin munca lor conştientă, vor deveni tot 

atâtea cetă ţ i tari, pe cari nici puterile iadului nu Ie 
vor înfrânge.

A

învăţ ătorii noştri în ţ eleg că dela ei să recere să 

aibă suflet mare şi inimă nobilă; sufletul pururea să 

ardă ca stâlpul cel de foc, luminând pe cei din în- 

tunerec, iar inima lor pururea să sângereze pentru  

cei ajunşi în nevoi. A lupta pentru popor până la 

cea din urmă răsuflare, pururea prigonit şi asuprit şi 
a muri sărac şi lipsit — iată cum să cade să fie un  

dascăl din zilele noastre. »Totul pentru alţ ii, nimic 

pentru sine«, cum zice marele pedagog Pestalozzi.

Iată cum s’a cristalizat idealul dascălilor, când s’a 

concretizat în forma neperitoare a artei:
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JDascăiif.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i)
în munţ i, prin văile 

Şi presăraţ i peste câmpie, 
Trimişi de pronia cerească 
La neamul nostru ca solie: 
Voi sunteţ i tot aţ âţ i apostoli 
Şi graiurile voastre s sfinte, 
Căci ţ inta voastră e: lumina, 
Deviza voastră: înainte!

ascunse

Voi par'că vă simţ iţ i în templu 
în orice casă mai sărmană, 
în care fiinţ e zimbitoare 
Şi suflete fără prihană:
Setoase şi cu ochii umezi,
Să strâng l-a voastră ’nvăţ ăturâ 
Şaşteaptă cu atât ne-astâmpăr, 
Să soarbă vorbele din gură.

Pe unde-i beznă şi 'ntutierec 
Prin sate ca şi prin cătune,
Voi duceţ i candela aprinsă,
Voi adevăr şi 9nţ elepciune.
Vre-un pribeag de iese }n cale, 
Ce buimăcit pliveşte ’n zare: 
în inimă-i turnaţ i nădejde 
Şi luminaţ i a lui cărare.

\edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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La glasul vostru cel de aur,
Să strâng sătenii cu iubire,
Să le cetiţ i vre-o scrisoare,
Sau poate-un vers de prin psaltire. 
Vedeţ i cu ochii încolţ ită, 
Prinzând sămânţ a rădăcină;

• ') I. Stancay »Reun. înv.« au. II, p. 119.

f;:
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Vedeţ i şi bezna cum dispare 
în locu-i răsărind lumină.

% \
v j

;:s
fî

Din satele părăginite 
Dintr'o viaţ ă simplă\ castă,
Să ’nalţ ă dintryo vreme ’n vreme 
Câte o fire entuziastă:
Cuprinşi de-atâta bucurie 
Pe faţ a voastr atunci a lene 
Să scurg ca nişte margeane 
Vr*o două lacrimi de sub gene...

Voi nu vânaţ i măriri deşarte\
Voi nu vreţ i bunuri şi palate;
Voi măsuraţ i cu mâna plină,
Dar voi primiţ i cu jumătate.
Nu sunteţ i firi  răsvrătit arey 
Voi ţ ineţ i calea cea mai bună:
Voi seceraţ i mereu la lauri\
Când alţ ii seceră furtună !

Pe lângă împrejurările nespus de grele, învăţ ă
torii noştri dezvoaltă o muncă uriaşă, făcând adese
ori din noapte zi. Că ce muncă desvoaltă învăţ ătorii 
noştri, dovedeşte împrejurarea, că şi în aceste zile 

. grele în cele mai multe cazuri produc rezultate mul 
ţ ămitoare, îndestulind ambele autorită ţ i şcolare, ceia 

ce între împrejurările de astăzi însamnă foarte mult. 
Aşa să vede că şi autorită ţ ile au venit la convinge
rea, că şcoala de astăzi e prea încărcată şi că im
posibilul tot imposibil rămâne şi atunci când să cere 

dela învăţ ători. Sunt şi cazuri de nemulţ ămire, dar 

pe aceste nu totdeuna trebue să le luăm în serios, 
deoarece nu provin în cele mai multe cazuri dintr’o  

primejdie existentă, ci mai mult dintr’o primejdie 

fictivă, sau din exces de zef care de multe ori este 

un admirabil mijloc de a urca pe treapta ierarchiilor

'edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lumeşti.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Majorita tea învăţ ătorilor e pătrunsă de  

punderea ce au îna intea lu i Dumnezeu pentru^odras- 
ie le încred inţ a te lo r. Cei mai mulţ i ţ in cu sfin ţ en ie la  

trad iţ iile şcoale i române şi reprezin tă cu demnita te  

statu l învăţ ătoresc.

Munca învăţ ătorilor, nu stă în raport nici cu  

forţ a lo r fiz ică, nici cu cea in te lectuală . Căjcâtă ri
s ipă de nervi îi costă pe ei aceasta, numai ei singuri o  

ştiu . învăţ ătorii au să cadă je rtfă , mai curând ori mai 

târz iu , muncii lo r is tovitoare. Dar, oare, erta t ni-ece l 
puţ in să ne gândim , că orfan ilor noştri, dacă vor ră
mânea pe drumuri, li-să va în tinde mână de ajutor 
din partea neamulu i?

res-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nu am fi sinceri dacă nu am am inti la acest 
Ioc unele în tre lăsări şi greşeli din partea învăţ ătorim ii. 
Ţ inem să constatăm aici că învăţ ământu l trebue să  

fie un ce JIHGFEDCBAorganic, unde cunoştinţ e le să se în treg iască  

şi sprijinească reciproc.

Dacă ne uităm în^ via ţ a noastră şcolară, obser
văm tocmai contraru l. învăţ ătorimea noastră —  luată  

în genera l —  să ocupă aproape până la exuberanţ a 
cu religia, limba română, limba maghiară, socoatâ, 
geografie şi istorie, negligând aproape to ta l ştiinţ ele 
naturale, cântarea,, desemnul, lucrul manual şi gim
nastica, cari încă îş i au im portanţ a lo r educativă şi 
fără cari învăţ ământu l nu poate fi organic. Este de  

o sută de ori mai bună o şcoală în care nu să face  

atâta paradă cu anum ite obiecte «principa le*, ci pro- 
vede tinerimea cu cunoştin ţ e şi desterită ţ i temeinice  

din toate obiecte le de învăţ ământ. D idactica modernă  

nu cunoaşte nici obiecte «principa le* nici obiecte  

«secundare»; pentru aceasta;jjtoate sunt numai m ij
loace, cari contribue la educaţ ia complectă a ind iv i
du lu i. Eată ce a zis m inistru l francez Burgeois în tr’o , 
conferin ţ ă publică ţ inută la Nantes;
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«Să adăugăm la cultura minţ ii şi pe aceia a 

inimii\ să formăm cât de mulţ i cărturari, dar şi ca
ractere şi inimi iubitoare de binele neamului şi al 
omenirii şi vă asigur că atunci vom şti să preţ uim 
libertăţ ile de cari ne bucurăm». Aviz Dior inspectori 
şcolari şi comisarilor de examene.

•

*

Dintre greşelile şi întreiăsările ce să observă Ia 

anumite obiecte de învăţ ământ, de cari am amintit 
mai sus, cele mai însemnate sunt următoarele:

1. Să învaţ ă cuvinte în loc de noţ iuni
2. Să învaţ ă fraze în loc de fapte.
3. Disciplina e exagerată.
La partea întrelăsărilor :
Din educaţ ia noastră lipseşte partea artistică.
Să luăm aceste lucruri pe rând.

-3
. a aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1- Cum să învaţ ă cuvinte în loc de noţ iuni?

Din învăţ ământul nostru lipseşte o recerin ţ ă car
dinală a didacticei moderne, aceia de a fi intuit*v. 
Greşala aceasta provine din lipsa de recvizite de in
tuiţ ie, dar şi din lipsa de metod ra ţ ional. învăţ ători- 

mea noastră s’a îndatinat, ca să le aibă toate de a 

gata şi să nu-i remână alta de făcut, decât să pună  
lucrurile în aplicare.

Toată lumea ştie, că mijloacele de intuiţ ie, sunt 

cu atât mai bune, cu cât sunt mai simple, deoarece  

sunt mai apropiate de mintea elevului, de unde ur
mează, că mijloacele cele mai ducătoare la scop sunt 

tocmai acele, cari sunt pregătite sau adunate de în
şişi elevii.

ţ i- -V
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Altă greşală a învăţ ătorimii noastre în privin ţ a  

aceasta e şi aceia, când crede că numai lucrurile mari, 
atrăgătoare; sunt potrivite pentru intuiţ iuni, pentru  

• muzeul şcolar, pe când adevărul e că şi lucrurile cele 

mai simple încă pot fi întrebuin ţ ate
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De mare importan ţ ă pentru şcoalele elementare 

sunt edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmuzeele şcolare, fără de cari nu să poate nici 
închipui un ade'drat învăţ ământ intuitiv. Cum are să 

se întocmiască un astfel de muzeu, ţ inem să atragem  

aten ţ iunea învăţ ătorimii noastre asupra unei opere în
semnate a unui coleg din România, unde va afla lă
muriri detailate1) şi în privin ţ a aceasta.

„ > Când predarea să face fără mijloace de intui- 

ţ iune, elevii învaţ ă cuvinte în loc de noţ iuni, o îm
prejurare, care duce la mechanizarea învăţ ământului. 
Cuvintele nici când nu pot suplini noţ iunile şi din- 

tr’un învăţ ământ lipsit de adevărate noţ iuni, să naşte 

confuzie în capul elevilor, crescând astfel şcoala, în  

loc de oameni luminaţ i, nişte semidocţ i, elementele 

cele mai primejdioase ale societăţ ii omeneşti.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

f

2. Cum îşi însuşesc elevii fraze goale în loc de fapte ?

Şcoala noastră poporală în multe locuri bâjbăie  

de fraze goale. Frazele aceste sunt mai frecvente la 

ştiin ţ ele istorice, unde tot a doaua vorbă răsună bom
bastic : «viteaz», «înţ elept», «puternic1)»» Şi aceste  

fraze nu sunt redate ca o concluzie, ca o urmare fi
rească a faptelor, ci puse anticipative în gura elevilor. 
Dar să ne întrebăm : este aceasta istorie ? Respun- 

dem hotărât: nu. Adevărata istorie să face, nu înşi
rând fraze bombastice, ci espunând fapte pozitive, 
din cari prin deducţ iuni dăm elevului să în ţ eleagă, ce 

fel de om a fost cutare şi cutare rege. Prin predare 

nera ţ ională să îngreunează memoria, să întunecă ju
decata şi să tâmpesc sâm ţ urile elevului, pe când prinQPONMLKJIHGFEDCBA

li

*
s

i|!) Apostol D. Culca : «învăţ ământul despre natură». Tipografia 
«Neam ul Românesp» Vălenii-de-munte.

2) A să vedea mai pe larg aceasta chestiune din articolul «Fra
zeologia în şcoală scris de autorul acestei cărţ i în «Reun. înv.» An. 
VIII Nr. 7.
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i
predare ra ţ ională, care constă în espunerea edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAclară şi 
însufleţ itoare a faptelor, memoria să întăreşte, jude- - 
cata să agereşte, ear voin ţ a şi tendin ţ ele să măresc, 
în direc ţ ia urmărită de învăţ ător.

1

i -
9
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MJIHGFEDCBA
. 9 3. Cum ştă/n cu disciplina şcolară?

Disciplina în şcoalele noastre de cele mai multe 

ori e exagerată. Zicem că e exagerată din motivul, 
că disciplina nu e bună, nici prea aspră, dar nici 
prea blândă. Nu odată ni-e dat să vedem disciplina 

în şcoalele noastre, care te pune pe gânduri: elevii 
stau ca ţ ântuiţ i cu spatele şi cu mânile de bănci, cu  

privirea fixă la învăţ ător. Când să scoală fac mişcări 
ţ epene de soldat, ear când vorbesc strigă din baie- 

rile peptului. E aceasta disciplină ra ţ ională? Necon
diţ ionat că: nu. Este de lipsă ca elevul să steie ca 

ţ ântuit cu spatele şi cu mânile de bănci şi cu ochii 
ţ ântă, ce par’că nici nu clipesc, la învăţ ător, pentru  

ca să se poarte cuviincios şi pentruca să fie cu aten
ţ ie la cele ce i-să spune? Necondiţ ionat că: nu. O 

astfel de disciplină e de condamnat, pentrucă elevii 
unei astfel de clase au aspectul unor moşnegi, lipsiţ i 
de orice via ţ ă şi de orice vlagă. Prin aceasta nu zi
cem ca elevii să şeadă pe locurile şi în situaţ ia, în  

care şedeau elevii în şcoala lui Tolstoi. Aceasta dis
ciplină duce Ia anarchie. Dar de o sută de ori e mai 
de preferit clasei descrisă mai nainte o clasă, în care 

e^ mişcare, bucurie, seninătate. învăţ ătorul trebue din  

când în când să mai iasă din morga lui de dascăl 
pedant, ca alăturia de lucrurile cele abstracte să mai 
strecure şi câte vr’o glumă nevinovată, ca între cei 
patru păreţ i ai şcoalei, alături de atâta procopseală, 
să se mai sălăşluiască şi câte un râs sănătos argin
tiu, înviorând spiritele atât de încărcate ale micilor 
copilaşi.
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4. edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACum stăm cu educaţ ia artistică?

Din organismul nostru şcolar lipseşte aproape 

cu desăvârşire educaţ ia artistică, care dă un farmec  

deosebit vie ţ ii. Educaţ ia artistică să efeptueşte prin  

poezie,; cântare, desemn şi lucru manual, cari la noi 
sunt obiectele cele mai negligate.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A w

înclinările omulu i spre artă sunt înăscute şi 
şcoala care nu satisface acestor înclinări natura le ş’a  

greşit ţ ânta.

Educaţ ia artistică este de mare im porfanţ ă pentru  

sufle tu l omenesc, pe care arte le îl JIHGFEDCBAnobilitează. Sufle tu l 
omenesc fără poezie să abrutisează. Câţ i oameni nu  

sunt burduf de carte , dar din momentu l ce n’au edu
caţ ie artistică, în in im ile lo r să sălăşluesc toate re le le  
din lume.

Pentru neamul nostru , educaţ ia artistică are un  

ro l deosebit, ro lu l de conservare şi în tărire naţ ională. 
Pe lângă biserica strămoşească, în a căre i învăţ ături 
e ascunsă cea mai subtilă poezie, poezia noastră  

propriu zisă încă a contribu it foarte mult la con
servarea şi în tărirea noastră . Prin veacurile de urg ie , 
pe când puteam fi despoiaţ i de toate bunurile pă
mânteşti, de cele sufle teşti nu puteam fi despoiaţ i 
nic iodată. Ş i pe cât de cruntă, de amară şi neîndu
rătoare era soartea fa ţ ă de noi, pe atât de fermecă
toare erau visurile noastre . Ce s’ar fi ales de neamul 
nostru în acele vremuri, dacă n’ar fi venit doina ca  

să-l mângâie?YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I*  Doină zic, doină suspin,
»Tot cu doina mă mai ţ in /«

Calită ţ ile^artistice ale neamulu i nostru sunt re
cunoscute de^toată lumea. A nu da im portanţ a cu
venită educaţ iunii artistice în şcoala noastră , este cel 
mai mare sacrileg iu, şi apare ca un paradox, ce nu-şi
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află explica ţ ia, nici în trecutul nostru, nici în fiin ţ a 

noastră etnică şi nici în aspiraţ iunile noastre ca neam.
-:î
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2. Roadele învăţ ătorilor pe teren publicistic.

Activitatea cea mai apropiată, care întregeşte în  

mare parte activitatea şcolară a învăţ ătorilor, este in
contestabil, activitatea desvoltată de aceştia pe teren  

publicistic, prin scrieri din domeniul pedagogiei.

Fiind pedagogia o ştiin ţ ă supusă legilor de evo
lu ţ ie, care produce noauă fenomene, cu cari învăţ ătorii 
vrând-nevrând trebue să fie în curent, urmează de 

sine, că învăţ ătorii şi pe acest teren vor avea totde- 

una ceva de discutat şi de scris.

învăţ ătorii prin scrisul lor trebue să urmărias,că 

doauă scopuri:
A f

Intâiu, acela că prin scrierile lor ideile să pă
trundă în cercuri tot mai largî, prin ce învăţ ătorii să 

instruesc reciproc. Acesta e scopul utilitar.

Al doilea scop e acela, că prin scrierile învăţ ă
torilor, fie aceste cât de modeste, edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsă pune bază unei 
literaturi didactice. Totodată scrierile aceste vor fi de  

mare importan ţ ă istorică, atunci când să va scrie is
toria şcoalelor noastre, când acele vor deveni totatâtea 

documente istorice,\ de cari istoriograful nepreocupat 
va trebui să ţ ină samă. Cum este a să în ţ elege acest 

scop, ne arată pasagiul următor dintr’un articol scris 

de autorul acestei cărţ i, anume ca să îndemne învă- 

ţ ătorimea la măestia scrisului:

«Când ţ ărâna noastră nu va mai supăra pe ni
meni, când vom dormi lin, va veni vremea, că să va 

ivi istoricul cel drept şi nepreocupat — ca un nou  

arhanghel — cu paloşul în dreapta şi cu cumpăna  

în stânga —  şi va da ce este al Cesarului —  Cesarului şi
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ce aste al lui Dumnezeu— lui Dumnezeu. Atunci cu  

adevărat să va pune pe fruntea brăzdată de chinuri 
a dascălului român aureola de edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmartir. Iar aceia, cari 
şi-au creat adevărate merite prin faptul, că au presă
rat numai spini în calea noastră, şi s’au opus ca un  

zid de oprelişte în calea aspiraţ iunilor noastre, —  cari 
cadrează perfect cu aspira ţ iunile neamului — vor fi 
demascaţ i şi înfieraţ i după cuviin ţ ă. Atunci să va arăta 

greşala fatală a tuturor celor ce să cred stăpâni peste 

noi: că superiori'atea nu să menţ ine numai prin ţ â- 
nută absolutisticâ şi desconsiderare, ci mai vârtos prin  

exerciarea dreptăţ ii, prin exerciarea celui mai larg li 
beralism, prin stimă şi iubire reciprocă, tot atâtea ca- ' 
lită ţ i, cari formează puntea de aur dintre superiori şi 
inferiori. Căci în fa ţ a istoriei nu va mai mărturisi nici 
minciuna, nici ura, nici vanitatea, patimi, cari joacă 

astăzi adevărate orgii, ci vor mărturisi numai faptele  

o acre te, nefalsificate, strălucitoare ca lumina soarelui.
Pentru acest nobil şi ultim ideal avem să oste

nim. Acesta e rostul nostru de a scrie !»*)

Că învăţ ătorimea noastră e pătrunsă pe deplin  

de importan ţ a acestei probleme, ne arată lămurit ur
mătorul repertor pedagogic, care cuprinde aproape 

toate lucrările mai de seamă publicate în revistele 
noastre de specialitate în cei 4 ani din urmă.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Repertor pedagogic.
(1907— 1911).

1. Anul 1907.

Petru Bura. Ferul (lecţ ie practică) »Vatra Şcolară* Nr. 6. 
Ioan Bortea. Cauze, cari oprimă chemarea învăţ ătorului. 

«Reun. Inv.« p. 92— 95.

9 Iosif Stanca «Reun. înv.» An. VIII. p. 37.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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G.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Boeriu. învăţ ământul scris-cetit în desvoltarea sa isto
rică. »F. ŞcoU Nr. 14  —  18. ... _

— Reforme şi înoiri Ia învăţ ământul scris cetit. >F.
ŞcoU Nr. 9-12. v , 4. .
han Bota. Păcatele învăţ ătoreşti sunt păcate naţ ionale ne

iertate. »F. ŞcoU Nr. 7.
Dimitrie Boar. Rolul învăţ ătorului afară de şcoală. >Reun. 

înv « p. 51 - 53. *
Petru Binchiciu. Despre pedepse >Reun Inv.« p. 259 -2oo. 
loan Costa. Elemente străine în 1. română. »Reun Inv.« 

p. 256-259.
Al. Ciura. Cărţ i pentru tinerime »F. ŞcoU Nr. 9 —  10 

P. F. Dărlea. Causa viţ iului şi a virtu ţ ii »Bis. şi Şcoala*  
Nr. 33-35.

—  .^Şcoala în conformitate cu natura. »Bis. şi Şc« Nr. 7.
—  învăţ ământul limbei materne. >Bis. şi Şc« Nr. 28. 

Constantin Damian. Rolul social al ed religionare. »TeI.
Rom.« Nr. 7— 10.
Em. Drăgan. învăţ ământul naţ ional. »F. Şcol« Nr. 15— 16. 
Liviu Dublea, Aflarea intereselor »Reun. înv.< p. 76 -78.

— Note din Aritmetică »Bis. şi Şc.« Nr. 8.
Educarea voin ţ ei în spirit creştinesc »Telegr. Rom.« 

Nr 5-7, 9-11.
Egan. Nepăsarea şi lipsa de voin ţ ă. »F. Şcol « Nr. 15, 16. 
Grofşorean. Propunerea 1. maghiare în şcoalele poporale. 

»Bis. şi AŞc « Nr. 15. ■ *
—  în tot binele e şi ceva rău. »Reun. Inv.< p. 19— 23.

/. Isac Creştere ş’apoi ştiin ţ ă. »F. ŞcoU Nr. 7.
— Ceva în aten ţ iunea mamelor române. »F. Şcol «edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!
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Nr. 1-4.
Instruc ţ iuni şi dispoziţ iuni. Tip. diec. Arad 43 pag. ^
han Iancin. Adjectivul (prelegere practică). »Reun. Înv « 

p. 39-41.
Dr. /. Lupaş. Principiul istoric în pedagogie. »V. Şc.« Nr. 7. 

— îmbunătă ţ irea salarelor învăţ ătoreşti. »V. Şc.« Nr 1.
r. Mariş. Vladislau şi răscoala ţ ăranilor (prelegere). »Reun 

înv.t p. 41 —  46.
Iosif Moldo van. Desemnul în şcoala poporală. »Reun. 

înv « p. 251— 256.
Helena Murgu. Cornelia mama Grachilor. >Reun. Inv.« 

p. 268-271.
/. F. Negruţ . Prelegerile noastre poporale. »F. ŞcoU  

Nr. 11-12.

1
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M edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANicolescu şi G. Stoinescu. Curăţ irea stupilor. >F. Şc.« 

Nr. 8.
Octavian Popa. Rolul învăţ ătorului afară de şcoală. 

«F. şcol.» Nr. 1— 3.
Candid Popa. Lecţ iune din 1, maternă an. III. «V. Şcol.» 

Nr. 4.
Andrei Popa. Şcoala poporală. «F. Şcol.» Nr. 3.

— Chestiunea manualelor de şcoală «F. Şcol.» Nr 5. 
Dr. P. Pipoş. Istoria pedagogiei. Arad Tip. diecez. 331 pag. 
Dr. Ioan Raţ iu. loan Russu (biografie) «F. Şcol.c Nr. 

Q— 12.
Ioan Roşu. Ştefan cel mare (prelegere pract) «Reun. înv.»  

p. 109-115.
— Cunoaşterea individualită ţ ii elevului ca condiţ iune 

principală în educaţ iune. «Reun. înv.» pag. 78— 92.
Petru Rusu. Prima comunitate creştinească (lec ţ ie) «V. 

Şcol» Nr. 5.
5. Secula. Studiul I. române în pedagogii. «Bis şi Şc.» 

Nr. 25.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1
L

Dr P. Şpan. Lecţ ii de didactică. »V. Şcol.» Nr. 1.
— Rolul vetrei părinteşti în cunoaşterea şi iubirea na

turii. «V. Şc.» Nr. 8
— Vatra părintească în educaţ iune «V. Şc^Nr. 1.
— Vatra părintească în învăţ ământul educativ. «V. Şc.»

iNr 4.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■:

— Direc ţ iile, în cari vatra părintească poate influin ţ a 
educaţ iunea. <V. Ş » Nr. 3.

— Intuiţ ia ca principiu didactic. «V. Şcol.» Nr. 9.
V. Stan. Învăţ ătorul afară de şcoală «V. Şcol.» Nr. 9.

— M etodica limbei maghiare. «V. Şcol.» Nr. 1— 3.
—  învă ţ ătorul în şcoală. «V Şcol.» Nr. 8.»
— Lucrurile din şcoală (prelegere). «V. Şcol.» N. 7.
— Spre ideal... «V. Şcol.» Nr. 5.
—  îndrumări metodice din 1. magh?ară. Tip. Arch.

= '
!
i
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19 pag.
N. Vătăşan. Vrabia (lecţ ie practică). «V. Şcol,* Nr 7.

— Tratarea metodică a înv. istoriei naturale. «V. Şcol.»
1
i
.

Nr. 7. i
— Valoarea educativă a ştiin ţ elor naturale. «V. Şcol.»

Nr. 5.
P. Zoţ u. Controlarea şcoalei «Reun. înv.» p. 249— 251,

■
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D. Boar. M etodul direc ţ ia prop. 1. maghiare «Reun înv»  
N. 12

G. Boer. M etodul fonominic «Foaia Şcol.» Nr. 1— 5. 
Hersiliu Cador. Adjectivul (prelegere) «Reun. înv.» Nr. 11. 
llie Câmpian Inspecţ iunea şcoalelor noastre «F. Şcol * 

Nr 11.

•v
IYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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— La chestia salarizării. «F. Şcol.» Nr. 10.
— Iarăşi chestia salarizării. «F. Şcol.» Nr. 13.

C Costachescu. Disciplina şcolară. «F. Şcol.» Nr. 1.
— M etoda exerciţ iilor pregătitoare p. scris-cetit. «F. 

Şcol.» Nr. 11— 12.
— M etoda de predare şi formele de înv. a religiunii «F. 

Şcol» Nr. 2.
— Ştiri şcolare din România «V. Şcol» Nr. 11— 12.
— Examenul p înaintare pe loc a înv. din România 

«F. Şcol.» Nr. 11-12.
Aurel Ciortea. Exerciţ ii de fizică experimentală (Raport 

gimn.j p. 5— 17.
N. Crâşmariu. Prelegeri metodice din ist. biblice. Arad Tip. 

diec. 311 pag.
L. D. Absen ţ iile în şcoală «Bis. şi Şcoala» Nr 11.
P. F. Dărlea. Direc ţ ia şcoalei poporale «Reun. înv.» Nr. 7. 
Nicolae Duşa. Autoritatea învăţ ătorilor «F. Şcol ♦ Nr 10 
Traian V. Givulescu. Educaţ iune şi instruc ţ iune. «Reun. 

înv.» Nr. 12.
Simplificarea materialului de învăţ ământ. «Reun. înv.»

■ i
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ii,:  r Nr. 7.

Aci ar fi de meditat. «Reun. înv.» Nr. 9. 
îoan P Lazar. Viaţ a şi activitatea pedagogică alui Borgo  

van. «F. Şcol.» Nr. 15.
/. Mango. M etodul fonomimic «Foaia Şcol.» Nr. 11-12, 
Simion Nicoarâ. Prudin ţ a sau în ţ elepciunea «F. Şcol.» 

Nr. 6-7.
D. Olar. Importan ţ a educaţ iunei p. formarea caract. mo

ral. «R. înv.» Nr. \2.
Octavian Pop. încă o sentin ţ ă. «F. Şcol» Nr. 7.
Mihai Păcăţ an. Observări asupra planului de înv. 

şi Şc.» Nr. 17.
Iuliu Paguba. Să fie învăţ ătorul june ori căsătorit. «Bis. 

şi Şc.« Nr. 9.
Dr P. Pipoş. M etodica şcoalei poporale Arad Tip. diec. 

389 pag.
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OctavianonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pop. Sufragiul universal şi şcoala de adulţ i «F. 
Şcol.» Nr. 16.

. — Noul plan de înv. «F. Şcol.»
Dr. Ioan Rajiu. Dascălii noştri (raport) 108 p. a  
îoan Roşu. împărţ irea alor 2  numeri zecimali. «R. înv.» Nr. 9. 

— Şcoala în serviciul industriei şi economiei «F. Şcol.»
Nr. 1— 4.
Şerban. Cum să ne împlinim datorin ţ ele de dascăli. «F. 

Şcol.» Nr. 7.
Tonta Sima. Rolul intuiţ iunei în învăţ ământul primar. «F. 

Şcol. Nr. 6.
Dr. V. Seni. O vizită la şcoalele poporale din Germania. 

«F. Şcol.» Nr. 18.
Dr. P. Şpan. Rostul, forma şi fiin ţ a examenelor «Bis. şi 

Şc.»-Nr. 19.
— Preceptorii şi monitorii «Bis. şi Şc.» Nr. 11.
— Noul abecedar «F. Şcol.» Nr. 8-9.
— Teoria şi practica în educaţ iune «F. Şcol.» Nr. 4., 
— Scopul educaţ iunii «F. Şcol». Nr. 4.
— Noţ iunea pedagogiei «F. Şcol.» Nr 5.
— Educaţ ia şcolară «Bis. şi Şc » Nr. 45.

Iosif Stanca. Formalismul în şcoalăA«Reun. înv.» Nr. 10.
— Educaţ iunea modernă «Reun. înv.» Nr. 11.

Traian Şuteu. Ţ ăranul nostru şi şcoala «F. Şcol.» Nr. 15. 
— Din psichologia neamului «F. Şcol.» Nr. 14, 18.
— M etodul scriptolegic. «F. Şcol.» Nr. 3, 5.
— Şcoala şi serviciul economiei casnice «Foaia Şcol.»edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»■

iYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN r. 6-8 .JIHGFEDCBA
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—  Chestiuni şcolare şi didactice «F. Şcol» Nr. 1. 
P. Vancu. Şcoala actuală «Reun. înv.» Nr. 12.

—  Trapezul (lec ţ ie practică). «Reun. înv.» Nr* 7.
î

3. Anul 1909. ?
f

Ioan Ardelean. Emil. «Bis şi Şc.» Nr. 1, 11, 12, 15, 46, 
49, 50.

— Avantajele metodului fonominic «Biserica şi Şcoala*  
Nr. 21, 22.
Dr. Daniil Barcianu. (Biografie) «V. Şcol.» p. 238 - 248. 
Aurel Badescu. învăţ ătorul ca model în şcoală şi socie

tate. «Bis. şi Şcoala» 4, 6, 8, 9.
Z. Boiu. (Biografie) «V. Şcol.» p. 231— 235.
D. Boar. Simplificarea materialului de înv. «Reun. Înv.» 

Nr. 1.
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N. Bembea. Doina în şcoala poporală «V. Şcol.» Nr. 4.
Boer-Codrea. M etodul fonomimic. Făgăraş, 93a  p.
Catechizarea în şcoaiele confesionale «Reun. înv.» Nr. 4.
Teofil Căliman. Educaţ ia în familie şi poezia ca mijloc de 

a educa (Raport) p. 3— 12.
George Cioca. Prelegere din Geometrie. «V. Şcol.» Nr. 5.
Lazar Chirila. Istoria Naturală. «V. Şcol.» Nr. 10.
I. Ciocârlie. La ce etate să învăţ ăm pe copii a scrie şi ceti 

«F. Şcol.» Nr. 6.
— Condiţ iile psichologice ale scrierii «F. Şcol.» Nr. 8, 9.

Crâşmar. Planul pentru învăţ ământul religiunei «Bis. şi 
Şc.» Nr. 26. A .
îoan Crişan. Păreri într’o chestie importantă «Reun. Înv.» 

Nr. 10. A
Cherechian. După 25 ani «Reun. înv» Nr. 5.

— Partea educativă şi instructivă a obiect, de învăţ ăm  
«Bis. şi Şc.» Nr. 37.

— M etoadele aplicate de înv. noştri Ia prop. limbii ma
ghiare «Reun. înv.» 11, 12.

— M etoadele aplicate de înv. noştri la propr. limbei 
maghiare «Bis. şi Şc.» Nr. 29.
P. F. Dârlea. Păreri despre educaţ ie «Reun. înv.» Nr 1.

— Şcoala în îndreptarea răului soc'al «Reun. înv.» Nr. 
2 12.

— Şcoala în îndreptarea răului social «Reun. înv.» Nr. 9.
— M etodul direct la înv. I. maghiare. «Reun. înv.»edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nr. 7.
Vasile Farcaş O noauă carte de cetire «Tel. Rom.» 

Nr. 97.
G—ti. M oda în şcoală «Reun înv.» Nr. 8 

—r Şcoala în îndreptarea răului social «Reun. înv.» Nr. 
6, 10.

— La chestia planului de învăţ ământ «Reun. înv.» Nr 12. 
— întrebuin ţ area met. direct la învăţ area 1. maghiare 

«Reun. înv.» Nr. 4
— Limba maternă în şcoala poporală «Reun. înv.»

>1 -

a V

Nr. 9.
Al Jurca. Sava Brancovici (lec ţ ie) «V Şcol.» Nr. 2.
/. L întru ajutorarea învăţ ătorilor «V. Şcol.» Nr. 5.

. Teodor Mariş. Cum prelegea Socrate? «Reun. înv.» Nr. 10. 
— Ceva despre cetit în şcoala poporală «Reun înv.»

?-*3;!

■M  -
Nr. 1.
Vasile Nastea, Andreiu b. de Şaguna (lec ţ ie) «V. Şcol.» 

Nr. 1.
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MarianonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sas. Cum să se facă controla în şcolile noastre  

primare «F. Şcol.» Nr. 19— 20.
— Dirigerea elevilor «F. Şcol.» Nr. 15.
— M etodul direct la înv.. 1. maghiare «V. Şcol.» Nr. 5. 
— Numărul 7 (lecţ ie) «V. Şcol.» Nr. 3.

Ps. Instruarea analfabeţ ilor «V. Şcol» p 25.
Octavian Pap. însemnătatea prelegerilor poporale <F. 

Şcol.» 1— 6.
Dr. P. Pipoş. Didactica p. elevii inst. ped. Arad 241 p. 
Nicolae Popea. (Biografie) «V. Şcol.» 219— 224.
George Popa Autoritatea înv. ca mijloc de disciplinare 

«R înv.» Nr. 9.
D. Popovici. La chestia incassării taxelor 

Nr. 5.
Radu Prişcu. Şcoala şi via ţ a «V. Şcol.» Nr. 4. 
loati Popescu. (Biografie) «V. Şcol.» p. 214— 230  
Ga vrii Precup. Educaţ ia la Romani (Raport) 32 pag.
Dr. L. Rafiu. începutul şcoalei normale din Blaj «F. 

Şcol.» Nr. 9.
— Cei dintâi dascăli şi directori ai şcoalelor normale 

din Blaj «F. Şcol.» Nr. 11.
— Dimiirie Farago alias Caian «F. Şcol.» Nr. 15, 18. 

loan Roşu. Cartea funduară «Reun. Înv.» Nr. 7.
Dr. P. Şpan. Lecţ ii de didactică «V. Şcol.» Nr. 5.

— Şaguna ca bărbat de şcoală «V. Şcol.» 7, 8.
—  întemeiarea caracterului în şcoală «V. Şcol.» Nr. 10. 
— Lecţ ii de pedagogie «V. Şcol.» Nr. 1.
— Foloasele centenarului Şaguna «V. Şcol.» Nr. 9.
— Şcoala şi formarea caracterului «V. Şcol.» Nr. 3.
—  începutul formării caracterului în şcoală «V. Şcol.»

«Reun. înv.»YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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i? :Nr. 4.
— Formarea caracterului în şcoală «V. Şcol.» Nr. 5. • 
— Educaţ ia şi instruc ţ ia «Bis. şi Şc.» Nr. 8.
— Educaţ ia ţ ăranului român «Tel. Rom.» Nr. 134.
V K. Şcoli poporale superioare «Bis. şi Şc» Nr 34, 37. 
Vasile Stan. învăţ ătorul şi părin ţ ii elevilor «V. Şcol.» 

Nr. 2.
— Activitatea socială a învăţ ătorului «V. Şcol.» Nr. 10. 

losif Stanca. Noi (prelegere) «Reun. Înv.» Nr. 9.
— M etodul lui Gabel «Reun. înv.» Nf.A7.
— în jurul prelegirilor practice «Reun. înv.» Nr. 2.
— Situaţ ia şcoalelor noastre «Reun. înv.» Nr. 10. 

Traian Siiteu. Examenele «F. Şcol.» Nr. II.
— Eminescu ca revizor «V. Şcol.» Nr, 1.

:
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— Starea şcoalelor în jud. Iaşi «V. Şcol.» Nr. 2.
— M etoadele de instruc ţ ie din jud. Iaşi «V. Şcol.» 

Nr. 3.
— Analfabetismul «F. Şcol.» Nr. 5, 7, 12.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Victor Stanciu. Ştiin ţ ele naturale şi însemnătatea p. natură 

(Raport şcolar) p. 3— 20.
Dr. V. Seni. O vizită la şcoalele poporale din Germania.

«F. Şcol.» Nr. 1. _ , xr '
Avram Sârbu. Nicu Petrişor. «V. Şcol.» Nr. 6.
Petru Vancu. Istoria şcoalei din M ăderat «Reun. înv.» 

5-7, 9-12.
— Noul plan de învăţ ământ >Reun. înv.» Nr. 3.
— Noul plan de învăţ ământ «Reun. înv.» Nr. 8 

Vuia. Reflexiuni asupra planului de învăţ ământ «V. Şcol » 
Nr. 5.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

4. Anul 1910.

G. Aslan. Educaţ ia intelectuală după Spencer «F. Şcol.»
N r. 9 . A  .
loan Ardelean. Pedagogia veche in raport cu cea noaua

«Reun. înv.» Nr. 1, 2. â . D. . c
— La şcoala surdo-muţ i or din Arad >Bis. şi Şc.»edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 '

:
l
:

S

Nr. 10. . M ai
Boer-Codrea. Abecedarul fonomimc. «Bis. şi Şc.» M r.4J. 
Bizerea. Africa «Ed» Nr. 10; America «Ed.» Nr. 11; Abia 

«Ed.» 5; Haley «Ed.» 5.
— Capilaritatea şi adhesiunea «Ed.» Nr. 5.
— , Inspecţ iunea şcoalelor noastre «Ed.» Nr. 8.

D. Boar. Revizori şcolari confesionali «Reun. înv.» 9  — 10. 
Nicolae Bembea. O chemare a şcolii noastre «V. Şcol.» 

p. 167-170. ^ t XT 1 „
Ion Belle. Prelegere din 1. maghiară »Rev. înv.» Nr. 1,2. 
Bujecanu. Puterea educativă a şcolii «Reun. înv.» NrA6, 7. 
B. Redactarea manua'elor p. 1. maghiară «Reun. Înv.»

Nr. 1, 2  , A ' .
Catihetul. învăţ ământul rel. în noul plan de înv. «Ed.»

Nr. 1.
Hersilia Cadar. Regina Elisabeta «Reun. înv» Nr 11.

— Tratarea met. a frângerii V3 «Reun. înv» Nr. 12. 
Graf ian Câpălă Părin ţ i şi copii «F. Şcol.» Nr. 2 3.
P. Colfeu Linia cercuală (prelegere) «Reun. Inv.» 1, 2 

—  O pagină din activitatea şcolară a metr. Andrei b. 
Şaguna «Reun. înv.» Nr. 5.
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Contribu ţ iuni Ia istoria şcoaielor bănăţ ene «Tel. Rom.» 

Nr 73, 76.
.Qheorghe Chelar ; Serbarea şco’ară din Braşov «Telegr. 

R.» 72, 75.
QeorgeCatana. Exerciţ ii de stil şi compozi(iuni «Ed.» Nr. 4, 
Totna Cociş Scopul educaţ iunii «F, ŞcoU Nr, 4.

— Cetitul şi cărţ ile «F. Şcol.» Nr. 8.
V Costachescu. Ţ inerea clasei «F. Şcol.» Nr. 4.
Io an Crişan. Câteva notiţ e ortografice «V. Şcol.» 252— 254. 

— Diferitele manuale în şcoală au rezon a fi, ori nu? 

«Reun. înv.» Nr. 4.

— Conferin ţ e metodologice «Bis. şi Şc.» Nr. 40, 41.
— Desvoltarea şi întărirea memoriei «Reun. înv.» Nr. 11. 
— Limba maternă în şcoala poporală «Reun, înv.» Nr.

1-2.
/. Daria. Valoarea pedagogică a întrebării «V. Şcol.» 

338-341
P. F. Dârlea. Interesul pedagogic «Reun. înv.» Nr. 12. 
Jzidor Dop. Timpul de prelegeri «V. Şcol.» p. 95. 
Educaţ iunea morală în şcoala poporală «F. Şcol.» Nr. 14. 
Dr. /. Fomelescu. Educaţ ia «Ed.» Nr. 4.

— M orburile copiilor, cari cercetează şcoala «Ed.» Nr !. 
N. Firu. Date şi documente privitoare la istoricul şcoaie

lor din Bihor, Arad Tip. diec 146 pag.
G-n. Puterea educativă a şcoalei «Reun. înv.» Nr. 4. 
Vasile Idu. Şcoala primară. «F. Şcol.» 1— 3. 
învăţ ământul 1. materne în şcoala poporală «Bis. şi Şc » 

Nr. 40.
Nicolae Lugoşan. Din greşelile noastre «F. Şcol.» Nr. 13. 
Mango. Să instruăm poporul «F. Şcol.» Nr. 1.
Iacob Murâşan. Scrisori de-ale vechilor noştri dascăli «F. 

Şcol.» Nr 9.
Iosif Marian. Iubirea ca mijloc de disciplină «F. Şcol.» 

Nr 11.
— Respectul ca mijloc de disciplină «F. Şcol.» Nr. 7. 

D. Olar. învăţ ătorul şi recunoştin ţ a poporului fa ţ ă de 

dânsul «Reun înv.» Nr. 3.
loan Pavel. Sistemul de perondare în şcoalele «V. Şcol.» 

131-134.
Iuliu Pop. Şcoala confesională şi educaţ ia «F. Şcol.» 

Nr. 5, 6.
Oct. Popp. Noul plan de învăţ ământ «F. Şcol.» Nr. 1.
FI. G. Preşmerceanu. Chemarea şcoalei secundare «Tel. 

Rom.» Nr. 74, 75.
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Rada Prişcu. Ungaria în genere «V. Şcol.» 278— 284.
— Tigrul, iaguarul şi leopardul «V. ŞcoU 302-306.
— Ariciul (prelegere) «V. Scol.» 249 -252.
— Leul (prelegere) 88  —  93.

Raportul dintre învăţ ători şi copii »F. Şcol > Nr 9.
P Rămneanţ u. Floarea (prelegere) «Ed.» Nr. 5.
Marian Sas. Despre educaţ ia copiilor «F. Şcol.» Nr. 8,9. 
Sica. O şezătoare «V. Şcol.» 60  —  65.

— O oară de instrucţ ie în lumina ped. moderne «V. 
Şcol.» p. 267-278
Tr. Scorobeţ . Şcoalele de Dumineca în bis. anglicană. 

«F. Scol.» 14.
Dr. P. Spân. Adversarii unei literaturi a tinerimii. »V. ŞcoU  

p. 123-129.
— Alcătuirea planurilor de înv. p. 149-153.
— Condiţ iile de căpetenie a unei lucrări destinate pen

tru o conf. înv. p. 297— 302.
— Contribu ţ iile generale a şcoalei la formarea carac

terului p. 41 - 43.
— Contribu ţ ia înv. religios la formarea caracterului, 

p. 179-191.
— Lecţ iunile practice ca teme de conferin ţ e p. 261— 267. 
— Literatura Tinerimei, p. 37— 83.
— Temele pozitive în formarea caracterului, p. 1-4.
— Vagabundismul în pedagogie, p. 333— 338.
— O şcoală dela sate în Germania, p. 93— 95.
V Stan. Educaţ ia cetă ţ enească. »V. ŞcoU p. 153— 157. 

— Un mare dascăl al neamului »V ŞcoU p 113  —  123. 
— Pedagogia harbartiană şi ped. socială. »V. ŞcoU  

p. 83-88.
losif Stanca. Rândunica (prelegere). »V. ŞcoU p 202 - 204. 

— Fluturele comun. »Ed.« nr. 4 
— Olul (prelegere). »V. ŞcoU p. 28— 30.
— Vipera (prelegere). »V. ŞcoU 129 —  131.
— Noapte de vară (prelegere). »V. ŞcoU 342— 346.
— O discu ţ ie dăscălească. »V. ŞcoU 56— 59.
— Valea Oltului. »Ed.< nr. 12.
— Cum e reprezintată poezia în cărţ ile noastre de ce

tire? »Ed.« 2.
— Obligaţ ia (prelegere). »Ed.c 5.

M. Strajan. Influin ţ a bunelor maniere. »F. ŞcoU nr. 12. 
/. Strateiu. Organiza ţ ia noastră »V. ŞcoU p 97— 101. 
Tr, Şuteu. Biblioteca centrală. »F. ŞcoU nr. 6,
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— Dascălul român în scrierile Iui Agârbiceanu. >V, 
ŞcoI.« p, 10— 20.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P. Vaticu, O piedecă a înv. şi cu remediu de îndreptare, 

»Reun. înv.« nr. 10.
Vuia, Conştiin ţ a vredniciei dăscăleşti »V. Şc < p. 284— 288,

Dupăcum să vede din acest repertor, învăţ ătorii 

noştri din Ungaria sunt grupaţ i pe lângă cele 4 re
viste de specialitate: L »Vatra Şcolară« Sibiiu; 2. . 
»Foaia Şcolasticâ« Blaj; 3. »Reuniunea învăţ ătorilor« 

Arad şi 4. »Educatorul« Oraviţ a, în jurul cărora să 

desvoaltă activitatea cea mai mănoasă.

Putem constata chiar la aceşti 4 ani din urmă, că 

diligen ţ a şi pe acest teren a crescut treptat, ceea ce 

să poate atribui stării materiale mai favorabile şi pre
ocupărilor tot mai sistematice, cari privesc trebuin
ţ ele şcoalei.

Iată cum apreciază regretatul profesor Dr. P. Şpan  

activitatea învăţ ătorilor pe acest teren:

»... vine a fi considerat şi faptul\ că am grupat în 

jurul nostru o seamă de învăţ ători cu talent şi des- 
toinicie de scriitori ’ oferindu-le revista pentru a-şi proba 
puterile«. Şi mai Ia vale: y>Cu bucurie constatăm că 

între colaboratorii noştri avem scriitori de seamă. 
Suntem siguri, că vor fi încă mulţ i, cari stau la 

umbră şi nu cutează să iasă la lumină şi să-şi cerce 
puterile«1).

Această apre ţ iere elogioasă, isvorâtă dintr’o inimă 

caldă, să ne serviască de un nobil imbold spre o ac
tivitate tot mai mănoasă şi nici decât ca titlu de 

glorie, de a ne odihni pe laurii câştiga ţ i.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Un lucru însă să poate observa imediat şi pe 

a,cest teren. Din scrierile din domeniul pedagogiei 
generale lipsesc aproape cu desăvârşire cele din do-

I
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J) »Vatra Şcolară», an. IV, nr. 1.QPONMLKJIHGFEDCBA
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meniul pedagogiei experimentale, ceeace apare ca un  

paradox astăzi, când în lumea pedagogică tocmai 
aceasta e preocuparea cea mai de frunte. Lumea pe
dagogică astăzi e convinsă, că psihologia este baza 

pedagogiei ca ştiin ţ ă şi ceiace să face în lipsa aces
teia, este o clădire bazată pe nisip, menită ca la cea 

dintâie vijelie să se surpe.
Germenele răului nu-1 putem să-l găsim decât 

în seminarii, unde s’a întrelăsat momentul important 
pentru via ţ a profesională de mai târziu a tânărului nor- 

malist, de a fi iniţ iat în secretul pedagogiei experi
mentale, spre care scop trebuesc înfiin ţ ate anumite edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
laboratoare provăzute cu instrumente de experimentare.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'

3. Roadele obţ inute de învăţ ători pe teren  

cultural si economic.
f

De un timp încoace s’a făcut şi la noi — pe  

urma fra ţ ilor din România — multă vorbă pe tema 

activită ţ ii »extraşcolare« a învăţ ătorimii.
Oamenii noştri, s’au îndatinat să primească orice 

reforme de-a gata din alte ţ ări străine, de multe ori 
fără să judece, dacă acele să potrivesc împrejurărilor 

noastre, ori nu.
Dacă venim să comparăm stările noastre cu ale 

fra ţ ilor noştri din România, la cea dintâie ochire 

vedem, că între noi şi între ei este o colosală deosebire, 
de unde rezultă, că nici reformele de acolo nu ni-să 

potrivesc pe de a întregul.

Ca o institu ţ iune să nu să compromită, din capul 
locului este de lipsă să i-să studieze temeinic scopul . 
şi mijloacele şi numai dacă sunt şanse de reuşită să 

se pună în aplicare. ,
In discutarea activită ţ ii extraşcolare a învăţ ătorilor 

noştri adeseori dăm de idei bune şi frumoase, cari 
pot forma idealul altor oameni specialişti, dar nu a
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învăţ ătorilor, încărca ţ i cu atâtea sarcini şi daforin ţ e, 
încât nici ei sărmanii nu mai ştiu de capul lor.

Eroarea fundamentală a opiniei noastre publice 

e, că îşi închipue că în învăţ ătorime e acumulată edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
toată forţ a şi'energia din lume, şi de aici apoi părerea  

greşită, pe care n’o mai întâlneşti la alte neamuri, că 

învăţ ătorimea să facă totul. învăţ ătorul în şcoală, —  

învăţ ătorul la banca poporală, — învăţ ătorul la con
ferin ţ e, ,— învăţ ătorul la teatru, — învăţ ătorul la so
cietă ţ ile de gimnastică şi de tir, — învăţ ătorul la 

societă ţ ile pentru protecţ ia animalelor, pentru com
baterea alcoolului, pentru înfrumseţ area bisericilor şi 
mai ştie Dumnezeu unde. învăţ ătorul pedagog, —  

financiar, — econom, — conferen ţ iar,
—  soldat,— şi mai ştie Dumnezeu ce, pentru ca în  

urma urmelor să nu facă nimic cum  să cade, ci toate 

în mod superficial. Pentru că trebuie să se ştie odată, 
că şi învăţ ătorii sunt oameni, a căror puteri încă 

sunt mărginite, şi că nici dela ei nu să pot aştepta 

lucruri imposibile. Căci să ne întrebăm: de ce.n’ar 

putea şi preotul, advocatul, medicul etc. aranja pre
legeri, petreceri, societă ţ i de tir, teatru etc., ci numai 
singur învăţ ătorul? Ori poate numai învăţ ătorul tre
buie să munciască pentru înălţ area neamului ? Oare  

numai el să înfruptă din sudoarea ţ ăranului? Ce e 

mai uşor decât a-ţ i căuta de treburi şi toată răspun
derea morală ce o ai fa ţ ă de neam să o încarci pe 

spatele învăţ ătorimii. Este deci o greşală fatală, de a 

pretinde dela o clasă, aceia ce este peste puterile ei, 
să muncească izolată, pe când celelalte clase stau cu  

mânile încrucişate, când primejdia ne ameninţ ă deo
potrivă. Dar să zicem că şi între astfel de împreju
rări s’ar mai găsi oameni idealişti, cari să muncească  

desinteresat şi aşa izola ţ i, rezultatul muncei lor n’ar 

putea să fie decât foarte problematic, deoarece numai 
munca solidară a tuturor claselor poate contribui la 

o înălţ are mai grabnică a unui neam.

bibliotecar,

+ 1
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meniul pedagogiei experimentale, ceeace apare ca un  

paradox astăzi, când în lumea pedagogică tocmai 
aceasta e preocuparea cea mai de frunte. Lumea pe
dagogică astăzi e convinsă, că psihologia este baza 

pedagogiei ca ştiin ţ ă şi ceiace să face în lipsa aces
teia, este o clădire bazată pe nisip, menită ca la cea 

dintâie vijelie să se surpe.
Germenele răului nu-1 putem să-l găsim decât 

în seminarii, unde s’a întrelăsat momentul important 

pentru via ţ a profesională de mai târziu a tânărului nor- 

malist, de a fi iniţ iat în secretul pedagogiei experi
mentale, spre care scop trebuesc înfiin ţ ate anumite edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
laboratoare provăzute cu instrumente de experimentare.
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3. Roadele obţ inute de învăţ ători pe teren  

cultural şi economic.

De un timp încoace s’a făcut şi la noi — pe 

urma fra ţ ilor din România — multă vorbă pe tema 

activită ţ ii »extraşcolare« a învăţ ătorimii.
Oamenii noştri, s’au îndatinat să primească orice  

reforme de-a gata din alte ţ ări străine, de multe ori 
fără să judece, dacă acele să potrivesc împrejurărilor 

noastre, ori nu.
Dacă venim să comparăm stările noastre cu ale 

fra ţ ilor noştri din România, la cea dintâie ochire  

vedem, că între noi şi între ei este o colosală deosebire, 
de unde rezultă, că nici reformele de acolo nu ni-să 

potrivesc pe de a întregul.

Ca o institu ţ iune să nu să compromită, din capul 
locului este de lipsă să i-să studieze temeinic scopul 

şi mijloacele şi numai dacă sunt şanse de reuşită să 

se pună în aplicare.
In discutarea activită ţ ii extraşcolare a învăţ ătorilor  

• noştri adeseori dăm de idei bune şi frumoase, cari 
pot forma idealul altor oameni specialişti, dar nu a
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învăţ ătorilor, încărca ţ i cu atâtea sarcini şi daforin ţ e, 
încât nici ei sărmanii nu mai ştiu de capul lor.

Eroarea fundamentală a opiniei noastre publice 

e, că îşi închipue că în învăţ ătorime e acumulată edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
toată forţ a şi energia din lume, şi de aici apoi părerea  

greşită, pe care n’o mai întâlneşti la alte neamuri, că 

învăţ ătorimea să facă totul. învăţ ătorul în şcoală, —  

învăţ ătorul la banca poporală, — învăţ ătorul la con
ferin ţ e, — învăţ ătorul la teatru, —  învăţ ătorul Ia so
cietăţ ile de gimnastică şi de tir, — învăţ ătorul la 

societă ţ ile pentru protecţ ia animalelor, pentru com
baterea alcoolului, pentru înfrumseţ area bisericilor şi 
mai ştie Dumnezeu unde. învăţ ătorul pedagog, —  

financiar, — econom, — conferen ţ iar, bibliotecar, 
—  soldat,— şi mai ştie Dumnezeu ce, pentru ca în  

urma urmelor să nu facă nimic cum  să cade, ci toate 

în mod superficial Pentru că trebuie să se ştie odată, 
că şi învăţ ătorii sunt oameni, a căror puteri încă 

sunt mărginite, şi că nici dela ei nu să pot aştepta 

lucruri imposibile. Căci să ne întrebăm: de ce.n’ar 

putea şi preotul, advocatul, medicul etc. aranja pre
legeri, . petreceri, societă ţ i de tir, teatru etc., ci numai 
singur învăţ ătorul? Ori poate numai învăţ ătorul tre
buie să munciască pentru înălţ area neamului ? Oare 

numai el să înfruptă din sudoarea ţ ăranului? Ce e 

mai uşor decât a-ţ i căuta de treburi şi toată răspun
derea morală ce o ai fa ţ ă de neam să o încarci pe  

spatele învăţ ătorimii. Este deci o greşală fatală, de a 

pretinde deta o clasă, aceia ce este peste puterile ei, 
să^ muncească izolată, pe când, celelalte clase stau cu  

mânile încrucişate, când primejdia ne amenin ţ ă deo*  

potrivă. Dar să zicem că şi între astfel de împreju
rări s ar mai găsi oameni idealişti, cari să muncească
nuteate^ăSfii h Jzola^’ rezultatul muncei lor n’ar

munca tnliHn ^ f°,arte Pr°blematic, deoarece numai
o înălţ are a ţ u ţ uror claselor poate contribui la 
o malţ are mai grabnică a unui neam.
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Fiind vorba de activitatea extraşcolară a învăţ ă
torilor să vedem cum o în ţ eleg cei mai mulţ i dintre  

aceştia şi cum e bine să se în ţ eleagă.
Şcoala poporală e un institut de educaţ iune a 

masselor. Dupăcum e firesc, educaţ ia poporală nu să 

sfârşeşte cu cursul cuotidian, ci să continuă prin  

cursul de repetiţ ie şi prin şcoala de adulţ i, care tre
buie sa străbată întreaga via ţ ă pământească a omului. 
M ânecând de aici, trebuie căutate întotdeuna  

mente potrivite de a aduce poporul în legătură cu  

şcoala; Şi o vom face aceasta din două puncte de 

vedere: edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1) din punctai de vedere de a ne valora cu
noştinţ ele, de a ne impune'; 2) din punctul de vedere 
de a populariza ştinţ ele, adecă pentru progresai uni
versal.

mo-

\. Experien ţ a de toate zilele ne arată, cum oa
meni foarte învăţ a ţ i de altcum, dar din momentul ce 

nu-şi popularizează ştiin ţ a, sunt osândiţ i să rămână 

nişte comori ascunse,; de foarte puţ in pre ţ . Deaceia 

învăţ ătorul nu poate să fie închis ermetic între cei 
patru pereţ i ai şcoalei, ci trebuie să ieie parte activă 

în lupta aceia desnădăjduită a vie ţ ii, în care e în
rolat neamul, din care face parte. învăţ ătorul trebuie 

să fie o comoară deschisă\ un isvor pururea nesecat, 
din care massele poporului vor putea totdeuna să se 

adape. Şcoala trebue să fie totdeuna în strânsă le
gătură cu via ţ a, cu aspira ţ iunile neamului, de cari nu  

este iertat să se înstrăineze. Din atingerea nemijlocită 

a poporului cu şcoala, pururea vor emana roade in
calculabile pentru aceasta.

2. Activitatea extraşcolară este necesară şi pentru  

progresul universal ce-1 face omenimea, de  

poporul^ român nu să poate izola. Prin atingerea ne
mijlocită cu şcoala, cunoştin ţ ele câştigate de mai 
nainte nu numai că să păstrează, ci tot mai tare să 

întregesc şi să fortifică, iar prin descoperirile zilnice  

diferitelor ştiin ţ e, massele poporului totdeuna vor fi

■YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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în curent cu problemele cele mai noauă ce preocupă  

omenimea, din care rezultă bunăstarea materială şi 
morală a neamului.

M ânecând din aceste idei principiare, vom lua 

din programul vast al activită ţ ii extraşcolare partea  

aceea, edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcare sprijineşte şi întregeşte munca şi activitatea 
şcolară, în cadrul căreia învăţ ătorul poate să*şi de
pună tot talentul, tot focul inimei sale.

Activitatea extraşcolară a învăţ ătorilor noştri va  

trebui necondiţ ionat să se estindă cel puţ in pentru  
rezolvirea următoarelor probleme:

1) cursurile cu analfabeţ ii, 2) bibliotecile paro- 
chiale, 3) corul (bisercesc şi lumesc) şi 4) prelegerile 
poporale. *

l

f
l
îi
•J

i1. Cursurile cu analfabeţ ii.

Am pus în locul prim cursurile cu analfabeţ ii 
din motivul, că aceasta este chestia cea mai impor
tantă a activităţ ii extraşcolare, este cheia cu care să  

pot deslega toate celelalte probleme culturale şi eco
nomice.

3
i
i

%
î

Deslegarea acestei probleme formează şi o chestie 

de onoare pentru corpul nostru învăţ ătoresc.
Un popor să judecă de regulă după starea sa 

culturală. Starea înapoiată în cultură a unui neam, 
să răsfrânge în cea mai mare parte asupra dăscălimii, 
ca şi când aceasta nu şi-ar fi făcut datorin ţ a la timpul 
său. Lumea superficială de astăzi, nu*şi ia atâta os
teneală ca să mai scruteze şi după alte cauze externe, 
cari încă au contribuit la starea înapoiată, ci să gră
beşte cu rostirea judecăţ ii, punând toată vina asupra 
noastră.

;■ . IedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Chestia aceasta e foarte importantă şi din punct 
de vedere practic.

Toată lumea e convinsă, că cu un popor lipsit 
de arma cunoştin ţ ii, nu poţ i face multă ispravă. Pă
trunse de acest adevăr, să şi nizuesc toate popoareleQPONMLKJIHGFEDCBA
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ca să devină cât să poate mai luminate şi numai aşa 

să explică emula ţ ia nobilă pentru carte dintre popoare, 
De aceia şi poporul nostru până va zăcea în  

întunerec, va fi osândit să fie pururea sărac, asuprit 
şi nenorocit. v

•i
3.
■!

y

2. Bibliotecile parochiale.

în locul al doilea am pus bibliotecile parochiale, 
deoarece poporul odată ajuns în stadiul ca să ştie 

să cetiască, trebue să aibă la îndemână cartea, ca să  

poată să se perfec ţ ioneze. Bibliotecile aceste trebue 

să steie sub conducerea nemijlocită a învăţ ătorului, 
care trebue să urmăriască pas de pas desvoltarea  

psihică a individului. Cetirea cărţ ilor din bibliotecă 

să va începe în timpul cursului de repetiţ ie, ori cel 
mult în. clasele superioare a şcoalei cuotidiane. La 

alegerea cărţ ilor, la forma de cetire, Ie va sta Ia dis
poziţ ie sfatul luminat al învăţ ătorului. Despre cele 

cetite li-să va cere totdeuna seamă, fireşte nu într’o  

formă riguroasă de examen, ci într'o formă mai pre- 

tinească, prin întrebări bine chibzuite. învăţ ătorul pru
dent va şti totdeuna pe cei edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAapatici să-i îtipinteneze, 
ear pe cei însufleţ iţ i va şti să le deschidă noauă 
orizonturi Prin o muncă conştientă şi prin o direc
ţ ie sănătoasă, învăţ ătorul va şti să Ie poten ţ eze gus
tul de cetire, să-i îndrăgostiască cu cartea, care pe  

lângă aceia că fereşte pe om de multe deprinderi 

rele, mai devine o armă puternică în lupta vie ţ ii. 
După o cetire sistematică ţ ărănimea noastră să va 

deprinde să vadă lucrurile cu ochii săi proprii, să ju
dece cu mintea sa proprie şi să umble pe picioarele 

proprii; va ajunge la aceia ce numim: conştiinţ ă.

li
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3. Corul (bisericesc şi lumesc).

Să plecăm dela faptul constatat de toată lumea, 
că poporul românesc e un popor foarte religios. Ro-
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mânui a devenit religios în urma sorţ ii sale vitrege, 
de care a avut parte din belşug în decursul veacu
rilor. In acele vremuri grele biserica a fost pentru el 
limanul de scăpare; a fost farul luminător, unde pri- 

mia poveţ ele pentru cărările năprasnice ale vie ţ ii; a 

fost balzamul întăritor, ce-1 întăria în credin ţ a unui 
viitor mai fericit. înzestrat fiind poporul nostru cu  

astfel de calită ţ i, ni-să impune cea mai mare dato- 

rin ţ ă ca să-i cultivăm, aceste calită ţ i, cari pe lângă 

aceia că formează podoaba unui creştin adevărat, mai 
constituie şi un zid puternic de a ne apăra ca neam.

Un mijloc excelent de a cultiva aceste calităţ i 

este edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcorul bisericesc.
Fiind vorba de cor, ni-să iveşte de multe ori 

chiar dela primul pas o pedeeă foarte mare, care 

constă în aceia, că nu to ţ i învăţ ătorii sunt,[dota ţ i 

dela natură cu auz muzical, fără care calitate, nu să  

poate înfiin ţ a şi conduce un cor.

Pedeca aceasta încă să poate delătura prin aceia, 
că parochiile noastre cu puţ âne jertfe băneşti, pot 

angaja spre acest scop o altă persoană pentru in
struirea coriştilor, iar după instruire, conducerea să  

poate da unui corist mai iscusit, remănând, că în  

. acelaşi timp învăţ ătorul să dezvoalte o activitate mai 
mănoasă în altă direcţ iune.

în legătură cu corul bisericesc, este necesar să 

se înfiin ţ eze şi corul lumesc, cu scopul bine determi
nat, de a atrage publicul prin cântări alese la şcoală  

şi de a putea aranja din când în când petreceri po
porale cu scop filantropic.

=edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. Prelegerile poporale.

Sprijinit pe activitatea de mai nainte, să pot 

aranja cu succes prelegerile poporale, la tratarea că
rora învăţ ătorul poate să desvoalte cea măi largă 

activitate. învăţ ătorul care să* angajază cu ţ ânerea
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La rezolvirea activită ţ ii extraşcolare suntem de 

părerea, că decât învăţ ătorii să săvârşească atâtea 

lucruri în mod edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsuperficial\ mai bine să săvârşească 

din acele numai o parte, dar în mod sistematic.
Ceice pretind dela învăţ ători ca să lucre în atâtea  

direcţ iuni, sau că nu vorbesc serios, sau că nu sunt 

în curat cu legile psihologice şi cu ignoranţ a satelor 

noastre. Căci dacă ar fi în curat cu aceste, ar ob
serva imediat, că aceia ce cer dela învăţ ători, pes- 

trece peste puterile omeneşti şi că stările rămase din  

vitregitatea veacurilor nu să pot reforma de azi pe 

mâne.
De aceia noianul de activită ţ i ticluite la masa 

verde vor rămânea în cea mai mare parte nişte vi
suri frumoase, la cari e bine să te gândeşti, dar în  

forma dată şi între împrejurările de asăzi, nu să vor 

realiza pe deplin în vecii vecilor.
Cât cere bunăoară d-1 Dr. Onisifor Ghibu în  

cartea sa, nu s’ar putea realiza nici în cazul, când  

învăţ ătorii ar abzice de şcoală şi s’ar ocupa exclusiv 
pe acest teren. Pretenziunea d-sale ar însemna, nici 
mai mult, nici mai puţ in, decât monopolizarea acestor 

activităţ i pe seama învăţ ătorimii, când ar deveni a- 

proape de prisos toate celelalte clase sociale şi socie
tă ţ i culturale ale noastre, fără ajutorul cărora pe acest 
terenA orice rezultat pozitiv ar deveni iluzorie.

în ce priveşte organizarea culturală şi econo
mică a satelor noastre într’o formă mai estinsă, 
aflăm foarte potrivită părerea D-lui Odavian C. Tăs- 
lâuanu, secretarul «Asocia ţ iunii pentru cultura şi li
teratura poporului român», ca învăţ ătorimea noastră  

să lucreze în cadrele şi în direcţ ia arătată de aceasta  

înaltă institu ţ iune culturală şi economică a noastră. *)

*) «Luceafărul» An. X. Nr, 9, 11,
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CAP IV.

Aspira ţ iunile învăţ ătorilor.

1. Vaza învăţ ătorilor în societate.

Luând în conziderare munca uriaşă ce o desvoaltă 

învăţ ătorimea noastră pe toate terenele, vom observa, 
că vaza acesteia nu stă nici pe departe în raport drept 

cu munca dezvoltată. Fenomenul îşi află esplica ţ ia pe 

de o parte, în tradiţ iile învechite ale trecutului, ear de 

altă parte în capriţ iile prezentului.
1. începutul dascălului român îl aflăm în edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdiacul 

(cantorul) vremilor apuse, care era mai mult un ser
vitor al preotului şi a bisericei, decât un educator al po
porului. Din acest raport de supunere, diacul era prea 

umilit şi prea slab ca să îndeplinească un apostolat.
Când s’a înfiin ţ at postul de învăţ ător, învăţ ăto

rimea încă n’a putut să facă dintr’odată un salt 
aşa puternic dela starea umilită a înaintaşilor lor, ci 
au fost osândiţ i să remână mult timp în starea aceia 

degrădătoare. Poziţ ia noastră de astăzi, este rezulta
tul unei lupte îndărătnice din partea înaintaşilor noştri, 
învăţ ătorimea de câte ori îşi ridica fruntea, reclamân- 

du-şi drepturile şi poziţ ia ce-o merită, în urma stră- " 
duin ţ elor sale, preo ţ imea totdeuna să îngrijia s’o dri- 

pească sub picioare. De aici raportul pururia încordat 
dintre preo ţ ime şi învăţ ătorime, care îşi întinde rădă
cinile ca o buruiană naţ ională până în zilele noastre. 
Preo ţ imea nici când nu s’a bucurat de ridicarea noastră, 
din motivul, că dacă cineva ajunge la oarecare in
dependen ţ ă nu-1 mai poţ i tracta dupăcum  voieşti. Pa- 
Urnele omeneşti au copleşit totdeuna tendinţ ele no
bile, cu cari înzestra ţ i fiind am fi putut săvârşi umăr laQPONMLKJIHGFEDCBA
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umăr adevărate minuni. Ca o urmare a tradiţ iunilor 

din trecut ne-a rămas părerea greşită a preotimii din  

zilele noastre, care nu admite, că între preot şi învă
ţ ător există raport edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcoordinat, ci subordinat. Şi pe tema 

aceasta oamenii pătimaşi, de cari sunt în toate clasele, 
nu uită în tot momentul că să şi validiteze acel ra
port fa ţ ă de învăţ ătorime. Când să pune astfel chestia, 
lucru firesc, că din partea învăţ ătorimii întimpină cea 

mai mare îndărătnicie, când toate lucrurile bune, să  

izbesc de rezistenţ a ori a unuia, ori a altuia dintre  

factorii culturali ai satelor noastre. • -

2. învăţ ătorimea noastră, luată în general, în' urma 

remunera ţ iunii modeste1) e o clasă săracă şi sărăcia  

încă contribue ca să fie desconsiderată şi de alte clase. 
Lumea superficială de astăzi, nici pe departe nu ia în  

considerare munca şi calită ţ ile învăţ ătorimii. De mintea  

ei sunt mai apropiate bunurile pipăibile, materiale, de  

cari învăţ ătorimea noastră nu dispune tocmai din bel
şug, şi cari pentru lumea de astăzi, după cum să ştie, 
formează, preocupaţ iunea de frunte. .

’ In urma muncii desvoltate, în urma' rolului im
portant ce-1 ocupă în învăţ ământ, învăţ ătorimea noastră 

necondiţ ionat, că ar merita să se bucure de o stimă 

şi recunoştin ţ ă mai luare. Şi aceasta bine priceput să  

se facă nu pentru aceia, ca să se satisfacă vanităţ ii 
personale a învăţ ătorimii, ci din motivul foarte im
portant, ca vaza şi autoritatea de care va dispune, să se 
pună în serviciul educaţ iunii. De aceia societatea ro
mânească, să se nizuiască din toate, puterile ca sa  

procure învăţ ătorimii cea mai mare vază şi autoritate, 
ca educaţ iunea Ia rândul său să-şi revarse roadele sale 

mănoase peste odraslele neamului.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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^ 9U.tairna legii din 1907, cea mai mare parte dinlre în* 

va ţ atori, şi după -i ani suntem tot la salarul cel vechiu.
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2. Rolul învăţ ătorilor în corpora ţ iunile noastre
biserireşti.

Din lipsa de vază şi autoritate a învăţ ătorimii 
noastre a izvorât alt rău, aproape inexplicabil, acela, 
de a nu fi reprezenta ţ i in corpora ţ iunile noastre bi
sericeşti în măsura în care o reclamă interesele şcoalei: 
In corpora ţ iunile noastre bisericeşti majoritatea mem
brilor o formează tot clase, edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcari nu sunt în curent cu 

afacerile pedagogice şi şcolare. Şi să nu uităm, că 

aceste corpora ţ iuni sunt totodată  foruri unde să croiesc 

legi şi regulamente pentru şcoală şi foruri de jude
cată pentru învăţ ătorime, un caz fără păreche în în
tocmirea socială a omenimei. Stând astfel lucrurile să 

ne întrebăm  : Ce ar zice bună oară un advocat, când  

ar veni, să zicem un inginer, ca să-i croiască lui legi 
sau regulamente şi pe deasupra să-l şi judece în cauze  

disciplinare ?

în toată lumea sunt astfel întocmite lucrurile, că 

toate legile, regulamentele, judecăţ ile, să bazează pe 

părerea oamenilor de specialitate, numai la noi să în
tâmplă contrarul. Noauă ne croesc legi, regulamente 

şi ne judecă advocaţ ii, ori alte clase sociale, cari lucru  

firesc, nu ne pot aduce legi drepte şi nu ne pot judeca 

după dreptate, pe lângă cea mai mare bunăvoin ţ ă, 
din motivul, că nu sunt în curent cu nevoile, 
bântue şcoala şi pe învăţ ătorul ei.

De câte ori ne-am încercat să ne trimitem băr
baţ i de specialitate în aceste înalte corpora ţ iuni, am  

fost nu numai înfrânţ i ci şi bruscaţ i pe motive ridi- 

cule de clasă, că vezi Doamne, învăţ ătorimea n’ar fi 
încă coaptă pentru astfel de corpora ţ iuni.

Dacă au şi pătruns unii învăţ ători, aceştia n’au  

pătruns totdeuna pentrucă au fost reclamaţ i de în
văţ ătorime şi pentrucă ar reprezenta cu demnitate in  

teresele şcoalei, ci au pătruns din alte interese mai 
puţ in legitime.

JedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cum în ţ elegem noi rolul nostru în aceste 

pora ţ iuni şi cum e bine să se în ţ eleagă, vom arăta-o  

în ceje următoare: ■ ** .
înainte de a trece la corporaţ iunile existente, ţ â- 

nem săgaccentuăm, că să reclamă în locul prim pe 

lângă fiecare Consistor: înfiin ţ area unei edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanchete per
manente şcolare. M embrii acestor anchete să fie re
cruta ţ i dintre învăţ ătorii cei mai distinşi. Scopul acestor 

anchete va fi acela, că înainte de a să înainta foru
rilor noastre superioare orice proiect referitor la şcoală, 
acesta să treacă mai întâiu prin mâna oamenilor de 
specialitate, a căror experin ţ e bogate nu pot să fie 

decât în favorul cauzelor noastre şcolare. Numai ast
fel bine cernut să poată trece orice proiect la forurile  

legislatorice, cum sunt sinodul eparchial şi congresul 
naţ ional, în cari învăţ ătorimea earăşi să fie reprezin- 

tată într’un număr demn de cauză. Ajuns aici pro- 

' ectul, să fie studiat de comisiunile şcolare\ alcătuite  

tot din bărbaţ i de specialitate, cari vor veni cu propu
neri concrete în meritul cauzei.

Tot interesele şcoalei pretind, ca învăţ ătorimea  

să fie reprezentată în număr destul de mare în conzistor, 
în senatele şcolare, ca foruri de judecată, deoarece 

numai învăţ ătorii cunosc pe deplin împrejurările între 

cari muncesc fra ţ ii lor de suferin ţ e şi lămuririle date  

de învăţ ători, ca membri ai consistorului, ar contribui 
num ai la lămurirea chestiunilor, fie într’un senz, fie 
într’altul.

cor-
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Astfel am ajunge şi noi învăţ ătorimea, precum  

e echitabil şi firesc, ca să avem legi, regulamente, 
croite de noi înşine şi ca să fim judecaţ i de oameni 
de ai noştri, cari ne cunosc nevoile şi necazurile.

Din aceste motive, cerem reprezentarea noastră  

în numărul reclamat de interesele şcoalei, prin băr
baţ i de adevărată valoare pedagogică. Opinia publică 

românească să se deştepte odată şi să vină la con
vingerea, că aici nu este vorbă de interese înguste de

I
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clasă, ci de interese mari de cauză, cari nici odată 

n’au reclamat ca acum atâtea energii vitale şi atâtea  

talente reale, de cari sigur să vor găsi şi printre în- 

văţ ătoritne.

Lucru firesc, că pe acest teren n’ar trebui să  

se aştepte, ca să sedesvoalte lupte electorale —  ceia 

ce ar fi de regretat — ci cercurile competente să 

chibzuiască şi să satisfacă cu mână largă cererii în
dreptă ţ ite a învăţ ătorimii, făcând loc oamenilor de 

adevărata valoare în aceste corpora ţ iuni, cari apoi 

să şi ştie să Iucre pentru prosperarea şcoalei noastre  

confesionale.

!

i
' I

3. Cursurile supletoare.

Din - desideratele anumitelor adunări, congrese 

învăţ ătoreşti, precum şi din presa de specialitate s’a 

putut constata, că învăţ ătorimea zilnic a venit la 

convingerea, că cvalîfica ţ iunea acesteia în cele mai 
multe cazuri numeşte suficientă de^a ţ ânea pas cu  

-lumea pedagogică, mai ales în ceia ce priveşte pro
blemele mai noauă ale pedagogiei esperimentale ca 

ştiin ţ ă pozitivă. Aceasta convingere e foarte înteme
iată, a cărei fenomene sunt de natură de a să putea 

observa zilnic/mai ales la învăţ ătorii aceia, cari din  

anumite cauze nu mai recurg la povaţ a în ţ eleaptă a 

cărţ ii şi peste tot a lecturii de specialitate.
Chestiunea aceasta, învăţ ătorii noştri voesc să o  

rezolveze în diferite moduri. Unii pretind, că tinerii 
înainte de a întră în pedagogii (şcoalele normale) să 

aibă 8 clase medii, alţ ii că învăţ ătorii ^ să-şi elupte  

dreptul, de a putea fi primiţ i chiar la universitate ş. a.
Dintre toate aceste solu ţ ii, nici una nu ni-să  

norocoasă, deoarece'nici una nu să apropie de

<  1QPONMLKJIHGFEDCBA
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Cei ce pretind lucrurile aceste, parca vad răul 
în împrejurarea, că dascălii nu ar fi destul de înar-
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maţ i cu edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcunoştinţ e generale necesare carierii lor pro
fesionale, pe când adevărul e, că de cele mai multe 

ori ei posed aceste cunoştin ţ e, 'dar tiu le ştiu face 
acceptibile pentru mintea fragedă a elevilor, cel puţ ân 
în forma în care o cere didactica modernă.

Stând astfel lucrurile, pretenziunile de mai nainte 

ale învăţ ătorilor în direc ţ ia arătată, cad dela sine. 
Ear dacă susfă teza a doaua, atunci involuntar tre- 

bue să venim la convingerea, că nu sunt tocmai in- 

dispenzabil de lipsă cele 8 clase — nu-i vorbă n’ar 

sbica nici aceste — şi nici calea spre universitate, 
ci cu totului altceva: cursurile supleţ oare, cari să for
meze nişte seminare pedagogice.

Astfel de cursuri s’ar putea înfiin ţ a în fiecare 

dieceză, pe lângă pedagogiile existente, în lunile de 

vară, cari n’ar trebui să aibă înfă ţ işarea,. că sunt 

croite ca pedeapsă pe capul învăţ ătorilor, ci din con
tră, să fie privite ca locuri de cinste, menite de a 

produce emulare nobilă între învăţ ători. între ţ inerea 

să fie cât să poate de redusă, dacă nu gratuită. Ca  

profesori să figureze puterile cele mai bune didactice, 
iar prelegerile acestora, să se reducă asupra proble
melor mai noauă ale pedagogiei experimentale şi 
asupra .altor chestii, importante mai mult de ordin 

practic.
După prelegeri să se dea teren liber discuţ iunilor 

publice, când teoriile ştiin ţ ifice să vor cristaliza şi 
mai mult la lumina vie ţ ii practice.

Prin înfiin ţ area acestor cursuri, şcoala şi învăţ ă- 

torimea noastră ar profita foarte mult.

1. Prin participarea învăţ ătorilor din diferite 

părţ i, aceştia la reîntoarcerea lor acasă ar populariza 
cunoştin ţ ele câştigate între colegi, prin ce^ş’ar însuşi 
şi aceia nişte metoade mai raţ ionale, cu ;cari poţ i 
ajunge mai uşor şi în timp cu mult mai scurt Ia re
zultate mai eficace.
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nurile din lume, de unul — de ideal — să nu să  

lase să-l despoaie niciodată. De l-ar restigni pentru  

adevăr, cu atât mai bine, pentrucă mai întâiu pe  

însuş Fiul lui Dumnezeu, l-au. răstignit pentru acelaş 
adevăr.

Lucrând toţ i astfel, să vor împlini cuvintele pro- . 
fetice, pline de mângâiere pentru noi, ale istoricului 
din zilele noastre, cari sună astfel: »Printr'un joc al 
sorţ ii, cum să întâmplă de multeori în vieaţ a po
poarelor, n ar^ fi cu neputinţ ă, ca tocmai măsurile 
primejdioase, îndreptate astăzi asupra şcolilor noastre, 
în loc de a produce pustiirea aşteptată şi temută, să 
aibă efectul contrar: înflorirea lor prin străduinţ ele 
înteţ ite ale conducătorilor şi prin jertfele mântuitoare 
ale poporului, care le susţ ine*})JIHGFEDCBA
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