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Pe socoteala noastră. 
Art. de lege XXVII din 1907 ne·a adus pe cap atâtea 

zile rele şi poveri tncât cu greu mai vezi invatatori cu feţe 
vesele. Conţine numitul articlu o multime de paragrafi 
cari de cari mai înpovaratori pentru noi şi abea 2-3 
ne-au arătat şi noauă puţină rază de speranţa, Aceea era 
să fie regularea salarelor şi a cvincvenalelor şi solvinta 
regulată al acelora. 

Fiind acum vorba că actualul ministru e dispus a 
mai inmoia unele dispozitii prea aspre ale numitei legi, 
primul pas de apropiere s'a făcut cu aceia că, so\virea 
regulată a salarelor noa~tre s'a lăsat !;Ii pe mai departe 
In grija lui D-zeu, Adecă InaJtul ministru a dat explicare 
unei dispoziţii, prin care interzice autorităţilor adm,'înca
ssarea salarului, pânăce afacerea nu va fi trecut prin toale 
forurile bisericeşti. 

Nouă ni-e bine cunoscut sistemul acesta şi acesta a 
făcut şi până acum soartea noastră atât de grea. în pri
vinţa îmbunătăţirii - atât de invidiată - a salarelort 

am ajuns acolo, că, o parte mare din învăţători sunt azi 
mai rau salarizaţi decât inainte de 1893, şi pe lângă 
sistemul de solvire ce a dominat şi după semne va do
mina şi de acum Inainte, numai viitorul va şti cum vor 
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duce-o mai departe între grelele împrejurări de trai din 
prezent. 

Cum vor îmbrătişa de acum autorităţi]e noastre sol
virea "cgulată a salarelor, viitorul încă ne va documenta, 
însă prezentul şi trecutul prea apropiat, ne sunt nişte 
dovezi destul de tari pentru a ne îndol într'un vlitor mai 
bun. E cunoscut pretutindeni în ce mod mizer îşi pri
mesc şi azi unii înviltători salarnl, şitn butul tuturor 
plângerilor, rezultat s'a ajuns numai atunci, când s'a cerut 
intervenirea forurilor administrative, cari încă dădeau co
munei un respiriu de (l0 zile apoi ti prelungiau cu 30 
zile şi aşa la 90 zile, când se apropie toamna, învăţătorul 
era în placuta pozitie de a avea şi el bani din salaI'. 

Acum s1 ilustrăm puţin procedura ajunsă în unele 
cazmi pe calea forurilor noastre. Un învăţător înaintase 
jalbă la Ven. Consistor, că i-se gătase dai-de-ale gurei şi 
nu-şi primeşte salaru!. Cauza ajunsese intr'alâta, că proto
popul a escurs in comună, apoi ţine-te dascăle la povete şi 
la sfaturi, că cutare cutare are bani şi cere tu dasCille impru
mut şi nu te lăsa să peri de foame. Apoi conducătorul· 
oficiului parohial, pentru a se scăpa :şi el de sarcină, încă 
să arată marinimos şi anticipează învăţătorului câteva şi
nice de bucate. Şi aşa dascălul încântat de rezultatul 
ajuns - de alţii - şi înbuibat în sfaturi, prin august, 
când ajunge la sai ar, solveşte nici mai mult nici mai 
puţin ca 50% după cele câteva şinice de bucate. 

Un alt caz. Tot în acea comună, cu finea anului x., 
rămăsese în cult bani gata. Invăţătorul îndrăzneşte să-i 
pretindă anticipative in salaI'. Cererea i-se respinge şi 
cond. oficiulm parohial, spre mai mare siguranţă, ia banii 
gata la sine. Prin februarie vine protopopul la revidiarea 
socoti lor şi învăţătorul îşi sustine cererea, dar şi acela o 
respinge tot pe motivul adus de conducătorul oficiului 
parohial, că aceia sunt bani disponibili din anul trecut 
şi înv:1ţătorul (-), are la ei nici un drept fără hotărârea 
comitetului şi comitetul dracului gândeşti că s'a mai în
trunit până toamna? Invăţătorul amărât pâni1 în suflet, 
părăsI calea legală şi dreaptă, îşi incovăie spinarea şi se 
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făcU. slugă plecată notal'ului. De atunci îşi primeşte sala
rui regulat, dar în schimb a trebuit să-şi jertfească simţul 
şi ambiţiunea. Acestea sunt cazuri din una comună şi ar 
mai fi, dar de le-am scria pe toate, apoi mi-se pare că 
nu al' Încăpea jalbele nici În pod la Ven. Consistor, iar 
rezultat favorabil pentru tnvă~ători în 75 cazuri din una 
sută nu s'ar obţinea, căci protopopui nu-şi duce colegul 
in 'corn de capră tocmai pentru salarul învatatorului. 
Acestea sunt cauze, cari au umplut cupa suferinţelor noa-
stre şi Ven. Consistor îi sla in putinţă a ne scapa pe 
viitor de acestea, cerând samă. subalternilor despre împli
nirea conştientioasă a acestei daLorinţe. 

Noi înaintăm în fiecare luna raport la oficiul proto
presbiteral, care e act şi nu )pânl«. Rapoartele acestea 
încă. îşi au doară menirea lor şi nu numai se sporească 
actele la oficiul proiopresbiteral şi să. fie pentruce croI 
invaţatorului, care nu-l trimite la timp, pedeapsa de 5-10 
cor. Din acelea rapoarte se vede l'estanţa de salal' şi pro
cedura dreaptă. şi scurtă ar fi, ca d-nii protopopi, dupăce 
primesc rapoartele lunare şi obsearvă că în cutare co
mună inv. are restanţă pe 1~2 Juni, se provoace cond. 
oficiului parohial pentru solvirea aceluia cerându-i ra
port în termin hotărât, iar încât ar Întimpina nesupunere, 
d-Iui se ceară intervenirea Ve11. Consistor, nu »dascălul să 
pârasea pe popa«, căci ştim ce urmari triste au astfel de 
intreveniri din pat·tea învăţătorului. Daca aşa ar fi, apoi şi 
noi am recunoaşte că d-nii protopopi sunt adevăl'a~i in-
spectori şcolari*). ib. 

Memorii celebre. 
Psihologii în frunte cu fiziologiştii, ca oameni de 

greutate, ne spun ca criteriu al distingerii facultă
ţilor intelectuale, că calitatea percepţiunilor e pendentă 

*) Din multele plângeri de asemenea natură Intrate la redacţiune, am dat 
loc acesteia, ca să cunoască nu numai Ven. Consistoriu, ci ~i Domnii protopopi, 
groaza de care e cuprins sufletul dasciUului in urma marinimoasei concesiuni 
ministeriale, spre a putea preveni eventualitâţilor in aceste timpuri grele .. 
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in locul întâiu de calitatea crerului, susţinând în acelaş 
timp, că cu cât va fi crerul mai plastic şi mai simţitor, 
cu atât se vor imprima pe el tntipăriri mai adânci, mai 
multe şi mai variate. Şi din acestea premise, luând sub 
scalpeul criticei graduaţiunea mentalităţii omeneşti, avem 
a face o selecţiune, care se reduce la două grade sau 
puncte mai pronunciate şi ca atari ni-se prezintă în 
mod mai pregnant şi distinct anume: talentul şi geniul. 

Dacă cineva, fie în privinţa memoriei ori a inleli
genţii, stă, cnm am zice cu un pas mai înainte decât 
oamenii de rând, zicem, că e om de talent. 

Omul de geniu e acela, carele, în privinţa abilităţi lor 
intelectuale, stă cu mulţi paşi înaintea contimporanilor săi. 

Crerul omului de geniu e atât de plastic încât pe o 
mică acumulare de intuiţiuni' şi senzaţinni se abstrag şi 
se gravează de dănsut intipăririle, trăsăturile celea mai 
subtile, celea mai fine. 

Atât oamenii de geniu cât şi cei de talent, prin acţiu
nea şi manifestările lor... intre semeni, afiirmându-se în 
mod neobicinuit, sunt admiraţi şi sărbătoriti de contim
poranl şi îndeosebi geniile ca şi punctul cel mai avântat 
al sa.gacităţii omeneşti. 

Atari capete luminate nu arareori dispun şi de o me
morie .sui· seneris«, o memorie) a cărei manifestare pune 
omenimea în uimire, obvenind nu odată, ca să li-se facil 
~apoteozac încă până ce sunt 'In viaţă. 

Simţim oarecum o elevaţie şi mândrie sufletească~ 
când ni-se aduc Inainte persoane, cari prin inteligenţa 
respective memoria lor au dat dovezi, că până la ce 
punct sau limite, aproape necrezibile, se poate avânta mintea 
omenească. 

Istoria profană cu cronicele ei ţinând cont de pro
gresul cultural al genului uman, a inregistrat pe filele sale 
numele tuturor persoanelor, cari prin prodigiositatea cap a
bilităţii lor mentale, au contribuit in mod real şi demn 
la ciselarea şi netezi rea cărărilor ce duc la mulţumire 
şi fericire. 
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Dacă pătrundem în era timpurilor de mult trecute 
aflăm, că intre cei cari au posedat o inteligenţă, o me
morie extraordinară în locul prim se numeră: 

Homer (suta IX. a. Cristos), supranumit »tatăJ poe
ziei eJine«, nemuritor1l1 autor al lIiadei şi al Odiseiei. 

Despre aceasta glorie a neamului grecesc se spune, 
că in că la adânci bătrâneţe poseda o memorie vigoroasă 
extraordinară: era capabil a-şi recita toate versurile şi 
operele sale. 

Simonide din eheo (566-467 a. er.) celebru poet 
liric grec. 

Istoria ne narează, că Simonide, odată fiind invitat la 
o masă mare (din vre-o 300 inşi mai toţi cunoscuţi lui 
Simonide) in Athena, în decursul prânzului a fost poftit 

. să iasa. puţin afară spre a confera cu nişte tineri în o 
afacere urgentă. 

Nu se depărta bine Simonide din sala de prânz, când 
plafonul acesteia se şi surpă ucigând la moment pe toţi 
oaspeţii dimpreună cu stăpânul casei. 

Cadavrele mutilale prin usurparea groaznică nu mai 
putură fi recunoscute; Simonide insa. ştiu locul fiecăruia 
din musafirii străini şi dete informaţiile cele mai delailate 
asupra fiecăreia persoane aşa fel, că toţi morţii putură fi 
re cunoscuţi de familiile lor. 

Pitagora (suta VI. a. Cr.), . distins filozof şi matema
tic grec. Avea o memorie prodigioasă, exstraordinară. Era 
in stare să ţină tn minte o sumedenie de numeri. 

Temistocle (535-468 a. Cf.) învingătorul lui Xerxe 
]a Salamina; faimos general alhenean, poseda o memorie 
aşa de puternică, incât de multe ori era neliniştit în som
nul său, din cari cauză îşi des preţuia propria-i viaţă. 

Cinea (suia Ill. a. Cr.), ministrul regelui Pir din Epir, 
trimis odată la romani, spre a incheia pace cu ei, cu 
acel prilej îşi înSuşi (in o singură zi) numele tuturor mem
brilor din senat, precum şi a c~loralalţi, ce asistau acolo. 

lVittidate (123-63 a. er.) regele Pontului, care dis
punea de un corp de armată de peste 90.000 soldati -
,canoştea de pe nume pe fiecare din ei. 

. a z _ . 
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Dânsul avea supuse sub domnia sa vre-o 22 naţiuni 
şi ştia să vorbească cu fiecare in limba ei fără interve
nirea de tălmaciu. 

Iuliu Cesat (98 a. Cr.), gloriosul general roman avea 
o memorie de tenacitate ~i fidelitate extraordinară: putea 
dicta cu o rară uşurinţă, în unul şi acelăş timp 7 scri
sori in deosebite limbi. 

Seneca (65 a. Cr.), filozof roman, ajutat de memo
na-} extraordinară, fu capabil a reproduce la moment 
vre-o 2000 cuvinte, ce i-se spuseră, tocmai in ordinea în 
care le-a auzit. 

Tot aşa i-se cetira peste 200 de versuri, pe cari ase
menea, tară nici o greutate le recită numai decât. 

Iustus Lipsiu8 (suta XVI. d. Cr.), faimos asemenea 
prin vigorositatea memoriei sale, a facut pariu cu câţiva 
prieteni, că dânsul va recita cu esacticilate toafe operele 
lui Tacit, celebru istoric roman; la din contră, când ar 
greşi câtuşi de puţin - ei să fie in drept a-l străpunge 
cu stiletul ce, spre acest scop anume l-a fost dat unuia 
din ei, să-I tină în mâna gata. . 

Hugo Grotiu (1583-1646) erudit şi om politic olandez 
cu ocaziunea uoei defilări de mai multe regimente, îşi 
imprima in memorie numele tuturor soldatilor, dintr'un 
regiment, cari au răspuns la apelul nominal. 

J.1feneslriet (suta XVII), profundul cunoscător al ştiinţei 
heraldice, la ordinul reginei Cristina a Şvediei - repro
duse in aceeaş ordine şi la moment aproape ia 900 de 
cuvinte dintre celea mai complicate. 

Pico de Mirandola (1463-1494), erudit şi poliglot 
italian, reproduce la moment, intocmai ca Seneca, până la 
2000 de cuvinte odată auzite, tot aşa re cită în ordine 
inversă. 

El se oferI a susţinea o teza despre tot ce se poate ştl. 
Brendel L, profesor erudit, fuse capabil a recita în

treaga Eneida lui Virgiliu, cu cea mai mare esacticitate 
şi promtitudine. 

Karteted, erudit lord englez, ştia spune de rost tot 
Testamentul nou, fără a greşi câtuşi de puţin. 

« 



• 

287 

Daze 1., supranumit » regele malematicinilor«, ştia de 
rost toale formulele matematice cu toale secretele lor; 
rezolva din memorie orice exemplu fie aritmetic ori alge
braic pe de 10-ori mai iute decât allul în scris. 

Carol O Hoventlolt, celebru filolog danez, era capabil 
a reproduce (idei mai multe volume cetite numai odată. 

Dintre ai noştri, vrednici de amintire pentru memoria 
lor fidelă, uşoară şi vasta. sunt urr.lătorii: 

Dr. Vasile Conta (1840-1884), erudit barbat şi filozof 
al fraţilor din regat. 

Mihail Cogiilniceau/t (1817-1891), istoric şi cel mai 
vestit orator al Homâniei. 

Bogdan P. lfajdeu (1836-1907), distins istoric şi 
filolog român. 

Tit. llfaiorescu, eminent orator şi critic literar. 
Nicolae larga, distins şi neobosit ba.rbat pe terenul 

istoriografiei române şi cel literar. 
Lucru de sine înţeles, că număl'I11 b<\rbatilor faimoşi 

prin vastitate~ şi prodigiositalea memoriei lor e Cu mult 
mai mare şi eu nu am marcat decât câteva persoane 
demne de inregistrat. 

Ioan Crişianu. 

Prelegere practică din aritmetică. 
(Tratarea metodică a frângerii ,,1/3 H). 

1. Intuiliunea. (Invăţatorul arata o vergea, increstata pe 
trei locuri asemenea depărtate). 

Ce ţin eu în mână? ( ... o vergea). Cum e vergeaua 
aceasta? ( ... întreagă). Priviţi încoaci! Ce fac eu cu ver
geaua aceasta? (... a-ţi rupt-o). Băga ti de seamă, în loc 

'de rupt, putem zice mai frumos frânt. Cum mai putem 
zice în loc de cuvântul rupt? In câte părţi am frânt ver
geana? ( ... in trei părţi). Asllmanaţi-le, care din trei părti 
este mai mare? (Toate sunt asemenea). Insemnaţi-vă, o. 
parte din acestea să nume~te: »0 treime« sau o parte 
din trei. Cum să numeşte? Deci ce este aceasta? (arâtând 
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o parte din vergea) ( •.. o treime). Dar aceasta? (... alta 
treime). Şi aceasta (inca, o treime), Aşadar câte treimi sunt 
într'un întreg? ( ... trei treimi). Băgati de seamă, una sau 
mai multe părţi dintr'un întreg asemenea de mari, să 
numesc: » frângeri« sau , frânturi«. Deci ce este o treime? 
Dar două trei mi ? 

2. Arătarea cifrei. (Invăta,torul trage o linie lungă de 
vre-o 3 dm., pe care o împărteşte în trei părti asemenea 
de mari apoi intreabă. Ce ne înfa,ţişază linia aceasta? 
( ... un întreg împărţit în 3 părţi). (Acum învMătorul trage 
o linie verticală, prin al doilea punct de desparţire şi 
întreabă). Câte părţi am despărţit? ( ... două părţi din trei 
treimi), O treime, 2 treimi, 3 treimi sunt frângeri. Frân
gerile' sunt numeri! Bil.gaţj de seamă, precum numerii 
intregi i-am însemnat prin cifre, tot aşa şi frângerile le 
vom Însemna prin cifre. Vom scrie '0 treime« adecă o 
parte din trei. Priviţi! Intâiu vom scrie pe »3«. Cifra :.3« 
ne arată in câte părţi am împărţit întregul. Ce ne arată 
cifra ,3«? Apoi deasupra lui »3c vom scrie pe ,1«. 
Cifra »1« ne arata câte părţi am luat din linia întreagă. 
Ce ne arată cifra "1«? Aşadar vom zice »1« din :.3" 
părţi. Cum vom zice? Acum trebuie să însemnăm şi pe 
cuvântul »din«. Cuvăntul din ti vom insemna prin o 
liniuţă orizontală, pe care o tragem între 1 şi 3, aşa 
»1/3 ", Vedeţi dar mai întâiu am scris cifra ~3c apoi pe 
»1« ~i intre aceste doua cifre am tras linioara pe care o 
numim .din«. 

Băgaţi de seamă! Frângerile să scriu intotdeauna cu 
două cire. Cifra, pe care o scriem desubt, ne arată în 
câte părţi am împărţit întregul, iar pe care o scriem dea
supra, ne arată câte părţi am luat din intreg. Intre acestea 
două cifre tragem liniuţa orizontală, care se numeşte ,din« .. 

Insemnati-va, cifra care stă din jos de liniuţă să nu
meşte: »numitor«, iar ceeace stă deaspra linîlltei să cheamă 
»număriHor«. Care e numitorul? Ce numim numitor? 
Care e numărătorul? Ce numim numărător? 

3. Comparaţiunea frângerii cu nwnet'i întregi. Bagaţi 
de 'seamă! De aici până aici este o treime, (1/3) iar de 
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aici pâml aiCI )!cun intreg«. Ce e mai mult: o treime sau 
un intreg? Câte treimi sunt intr'un întreg? ( ... trei treimi). 
Deci cu cât este mai mare un întreg decât »0 treime« ? 
( ... cu doua treimi). Cât ne trebuie dela »0 treime« să 
avem un întreg? Câte treimi avem in 2, 3, 5, 7 intregi? 
Cât punem la 2/3 să avem un intreg? 

4. j\lume,.ii amestecati. Câte treimi sunt tntr'un întreg? 
Dacă cătră 1/3 mai pun 3/3, câfe treimi voiu avea? ( ... 4 
treimi). Câte treimi sunt într'un întreg? ( ... trei). In 4/3 câti 
intregi avem? ( ... 11/3)' Dar in 5/a ? (Deoarece într'un in-

o treg sunt 3 treimi în 5/3 avem 12/3)' Bagaţi de seamă, un 
număr, care pe lângă frângeri are şi intregi, să numeşte: 
»număr amestecate sau »frângeri amestecatec. Iar când 
frângerile stau singure, să numesc: »frângeri curate«. 

5. Comparatiunea lnln,qerei cu alte frângen:. De aici 
până aici este 1/3, iar de aici până. aici 2/3' Cât ne tre
buie dela 1/3 să avem 'l./3? Asămanaţi intre sine frângerile: 
1(1' 2/3 , 3/3 , 4/31 5/3 , Cari dintre ele conţin numeni intregi? 
(3/3 5/3), Ce numitori au toate? 

IIersilia Cădariu, 
1nvAtAtoare. 

Interesul pedagogic. 
Cu cât practicăm mai mult măiestria noastră In şcoală, 

cu atât ne vom convinge mai tare, că prima cerinţă pentru 
ca prelegerea noastră să succeadă e, ca aceasta sa fie 
interesantă. Având elevul interes fată de lucrul ce se pre-

. lege, atenţiunea lui mereu stă concentrata. asupra acelui 
lucru şi aşa mintea primeşte cu uşurinţă cunoştinţa. însă 
adevilrata valoare a acelui fel de interes in practica şco
lară o poate pricepe numai aceia dintre dascălii interesati, 
cari totdeauna îşi dau seamă de ceeace fac. Atari dască.li 
harem de muK se indeletnicesc a se perfecţiona ca ma
iestri, nu altfel, ci mereu ca.utând a ţine incordată aten
tiunea elevului numai prin slârnirea interesului. 

a (sa. 
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în privinţa metodului, pedagogia modernă prescrie 
atâtea lucruri, încât te prinde groaza când numai te gân
deşti că prelegând in şcoala, ai să ţini cont de toate 
acelea. Nici Că-ţi este posibil să nu uiţi nimic din ele, 
fără a-ti fixa dinainte pe hârtie întreagă prelegerea. Aşa 
că fiecare dintre noi am simţit, poate nu odata, cum to
varul ni-s'a mărit tocmai din pricina prescriptelor peda
gogice, a vând adecă a trage fiecare prelegere a noastra. aşa 
zicând pe calapodul acelor prescripte. Şi cu toate că acele 
prescripte pedagogice sunt în vederea 5copului ce trebuie 
urmărit, totuşi nu arare Ori acel scop se perde tocmai 
din pricina acelora. Până când dimpotriva, desvoltarea in
teresului la elev e mijlocul cel mai sigur şi simplu tot- i 
odată, de a te menţine pe drumul cel adev~ifat, ca metod.· 
Maiestrul, care ştie să-şi faca interesantă prelegerea dela 
început şi până în capat, acela va fi ferit de a face nici 
una dintre acele greşeli, de cari obicinuit nu pot fi feriti 
toţi câţi caută a s~ menţine, prin ori cari alte mijloace, 
pe drumul cel adevărat. Aşa bunăoară, tinându-te de 
acest mijloc, nu POţi face salturi, trecând d'adreptul la 
lucruri prea îndepărtate de priceperea elevului. Şi iarăş 
nu poţi de alta parte nici să moleşeşti atentiunea aceluia 
cu lucruri prea cunoscute lui, bătâ,nd apa in piua. cum se 
zice, perzâ.nd toată vremea - lucru ce-l vei întimpina 
cu atât mai des, cu cât mai tare vrei să te tini pe ur
mele prescriplelor pedagogice şi în special pe urmele aşa 
ziselor ,. trepte formali <!. Ţinându-te mereu de stârnirea 
interesului, vei avea totdeauna măsura exactă, care-ţi 
arată precis pe de o parte lucrul ce urmeaza a fi predat 
elevului, iar pe de altă parte cât de mult trebue să ne 
folosim de cunoştinţele vechi, pentru a primt pe cele 
noană. Mai sunt ele apoi şi alte multe scăderi de ale me
todului, parte de cari ne putem da seamă, parte însă pe 
cari nici că le observăm, până când nu ştim mai bine 
decât aşa; dar cari însă toate ne ţin departe de adevăr. 
Până când însă prin mijlocul nostru, toate pedecile şi 
g['eumintele le-am evitat, căci am pus mâna pe cheia cea 
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adevărată, ne-am deschis porţile, apucând pe drumul cel 
natural, unicul lesnicios şi sigur. 

Interesul deci fiind lucrul cel mai important, aproape 
totul in ceeace pt'iveşle practica pedagogică, prea firesc 
ca studierea lui să fie nn ce neapărat pentru maestru, 
încât orice incercare in direcţia acelei studieri nu poate fi 
fără de folos. 

Astfel va fi motivată şi încercarea de fa ţi!.. 
Interesul, să-i zicem a~a ~pedagogic«, stă în strânsă 

legi!.tură cu interesul ce peste tot il are omul faţă de 
aceasti!. lume şi la tot cazul face parte din motivul în 
baza căruia fiinţă umani!. şi peste tot viaţa aceleia, e su
perioară tuturor viet<1ţilor. Şi tocmai pentru aceea, ca să 
putem cunoaşte mai de aproape acest lucru de mare preţ, 

trebue să ne coborâm în însaş zidirea omeneasca, pentru-ca 
aici să dăm de firele interesului, cunoscând cum sunt 
urzile şi ţe::;ute. 

Fiinţa umană se deosebeşte de celelalte fiinţe printr'o 
serie de acţiuni şi lucrări, cari dau aşa zicând tonul 
vieţii sale şi cari toate emanează dintr'o simţire mai înaltă 
şi judecată mai profundă. Iar cauza acestei distincţiuni 
este a se căuta de sigur in acele date şi împrejurări, 
cari au determinat această fiinţă aleasă, sau cu alte cuvinte 
cari dela inceput au urzit şi ţe:sut firul materiei aşa fel t 

încâ.t la cap<1t să iasA ca rezultat o fiinţă cu simtire şi 
judecată alât de superioară. Sau dacA aceaslă determinare 
a omului, dacă această urzire a materiei, nu se poate 
gândi fărA a presupune chiar dela început o putere oare· 
care speciala, cu tendinţe de a cohesiona, sau mai bine 
de a se încarna - atunci cauza a toată distincţia ome
nească este această putere, care, ca şi emanată dela un 
ce absolut perfect şi aesăvârşit, determinatA apoi prin 
anumite procese interne ale organismului viu şi matur 
omenesc, organizeazA materia şi o insufleţeşte spre acţiuni 
tot mai inalte şi desAvârşite. 

Şi oare cum sA inţelegem noi aceastA simţire înaltă 

omeneascA? Ca.ci vederea omului bunăoară nici pe departe 
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nu se poate asămăna cu a celor mai multe pas eri ; mirosul, 
auzul etc., cu al celor mai multe animale. Apoi foamea, 
setea şcl. - chiar durerea (cea fizică) - toate sunt sim
ţite şi de animale, poate mai viu decât de om! Dar vom 
putea pricepe aşa cred fiecarele, că sub simtirea mai înaltă 
nu e de a se intel ege celea câteva senzuri, ci iru presia 
vie şi adâncă, ce lucrurile externe pot exercia, prin sen
zari, asupra internului acestei fiinţe delicate. O floare 
frumoasa bunăoară, cu un mil'OS delicat, lasă asupra-ţi o 
impresie vie de placere şi desfătare. Asemenea o vedere, 
un peisagiu. Iar munţii puternici dinainte-ţi, ce par a nu 
fi crescuţi din pământ, ci slobozi ţi din nori, asemenea} 
bălaurilor din bazme, te mişcă adânc şi vrând nevrând 
te fac sa gândeşti cu o adâncă evlavie la o vedere supra
pământească, care i-a putut creia. Apoi lupta nepotrivita 
şi desperată a unei mici păsărele de a-şi apăra puişorii 
drăgălaşi împotriva sburdalnicului şi inrăutătltului băiat, 
care făra nici o milă ii răpeşte pe toţi, nimicind şi cuibul 
bietei - această scenă te impresionează şi te mişcă atât 
de mult, incât fără să ţi ni cont că te faci ridicol inaintea 
proştilor, strigi pe acel băiat sburdalnic, ba ti dai ca pe
deapsă bine meritată şi o scărmănare cât de bună. Ori. 
de eşti tată de copii - sau chiar să nu fii - cuvântul 
duhovnicului, prin care reposatul îşi ia pentru totdeauna 
rămas bun dela mult iubiţii săi copii, minori, - acest 
cuvânt conlribue atât de mult Ia mărirea întristării şi in
duioşăril tale, că în ciuda tuturor îrnpotrivirilor tale de 
bărbat te-or năpădi lacrămile, intocmai unei femei slabe. 

Ei bine, de impresionări de felul acesla nu poate fi 
vorbă la animale. 

Şi dacă vom sta să ne gândim, că de unde vine 
această impresionabilitate la om, la primul moment vom 
ajunge să credem, că putinta de a cunoaşte lucrurile 
mai adânc e cauza. Astfel scena de mai sus C9 păsărica 
ne mişcă, deoarece ştim, că lupta desperată a aceleia de 
a-şi apăra puişorji, este pornita din durerea cea mare ce 
ori care mama. o simţeşte, văzând cu ochii perirea feţîlor 
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să.i; - indirect deci simţim şi noi acea durere. Ase
menea la înmormântare, cuvântul de cel din urma. ră.mas 
bun pentru reposalul, ne face să. simţim şi noi durerea 
cea adânca. şi jalea, ce pa.rinlele o sirnţeşte, vă.zând, că cei 
mai iubiţi ai săi ramân orfani în această lume, unde viaţa 
e alât de grea. 

Şi alte multe exemple pot da explicaţia, cum ştiinţa 
adânca. a lucrurilor şi raporturilor e cauza, că omul e 
atât de impresionabil. Chiar se poate spune, că cu cât 
cineva are mai adâncă cunoştinţă, cu atât e şi mai im
presionabil. încât iţi vine sa. înceţi cu meditarea, simplu 
primind şi admiţând, ca. impresionabilitatea. omului pro
vine din cunoştinţă, sau ştiinţă, ori cu alţi termini, că 
sentimentul se naşte in urma ideii. 

Şj totuş, dacă vom sludia lucrurile pâna in capăt, 
atunci vom vedea limpede, ca si '1lţirea mai inaltă a omului, 
sau sentimentul ca atare, emanează dela un ce cu mult 
mai interior decât cunoştinţa, că acel ceva e dat în zidi
rea noastră, e înnăscut; pânăcand rolul cunoştinţei, sau 
al ideii, este numai de atinge corzile sentimentului, a-l deştepta, 
punându-l astfel 1n actiune. Astfel d. e. suferinţel~ unuia 
dintre semenii nostri'- sau şi dintre alte specii de fiinţe 
- alinge in noi simţul de milă. Nedreptatea, ce unul mai 
tare o face altuia mai slab, produce o revoltă. tn simtul 
de dreptate. Cuvintele însutleţitoare ale comandantului din 
bătalie ating atâtea sentimente; mai ales pe cela al dato
riei, al iubirei de patrie şi neam, lege etc. Este oare po
sibil ca noţiunile slabe despre datoria faţă de patrie, neam 
lŞcl., formate atund prin cele câteva cuvinte ale coman
dantului - este posibil ca aceste noţiuni să producă 
alunci la moment nişte sentimente atât de puternice, 
incât pe urmele lor luptătorul cu dispreţ să infrunte moar
tea? Evident că nu. Tot ce au făcut acele cuvinte e, că 
au atins corzile acelor sentimente, la muzica ca.rora lup
tătorul de loc nu se mai poate împotrivi a merge şi Inca 
cu cea mai deplină voe, spre a-şi face datoria. 

Un alt caz. BAiatul acela mic încă. nu poate avea 
idei despre milă şi peste tot despre iubirea cătră. deaproa-. 
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pele. Cu toate astea îl poţi vedea cum caută să dee din
tr'aI său, ajutorând pe prietenul său; iar dacă cumva 
stăpânit de răinta egoismului, i-a facut aceluia cineva ceva 
rău, la plânsul aceluia şi el să întristează, începe a suspina tot 
mai des, pAna. când în cele din urmă isbacneşte şi el in 
plâns. Pentrucă plâl15ul prietenului său, provenit din du
rerea aceluia, a atins d'adJ'eptul, fără interveni rea ideii, 
simţul de durere al său şi astfel urmarea a fost plânsul 
şi din partea sa. 

Că sentimentul Îşi are izvor afell'll de cunoştinţă, se 
poate vedea şi dintr'un caz ce mi-s'a întâmplat mie. Eram 
la o înmormântare - bine inţeles in funcţiune. - Ne
vasta şi vre-o trei minori se boceau şi tânguiau după 
soţul şi părintele lor. Era la culme durerea lor mai ales 
la iertăciune, când adecă preotul pentru reposatul şi-a 
luat cel din urmă rămas bun dela acei iubiţi ai săi. Ca 
şi ceva obicinuit, am ramas prea putin mişcat in faţa 
scenei. Atunci a venit rândul, ca reposatul, prin graiul 
duhovnicului, să-şi ia rămas bun dela soacră. Aceasta 
fără a se boci 1n gura mare, cu capul plecat asculta până 
În fine; câJ1d apoi a răspuns cu obicinuitul » ierte-l D-zeu!« 
Toias însă acest ~ ierte-l D-zeu« a 'fost rosti t de bălrâna 
soacră in asa ton şi cu aşa mişcări, încât ne mai putân
du-mă reţine, am dat curs lacrămilor. Chiar şi azi, de 
câteori jmi aduc aminte de acel caz, mă cuprinde o jale 
ascunsă şi iute trebue să-mi abat gândul de acolo, dacă 
voesc să fiu scutit de a Iăcrima din nou. Notez, că atât 
soacra cât şi familia întreagă, atunci mi-a fost cunoscula. 
pentru prima dată. Care deci, poate fi înţelesul aici? 
Poate fi vorbă aci de idee, care să fi produs jale? atunci 
când nici până azi nu ştiu să-mi explic, pentruce simplul 
răspuns al soacrei m'a impresionat şi emoţionat atât de 
mult şi nu ţipetele şi tânguirile nevestei şi ale minorilor. 
Poate acel »ierte-} D-zeu« să fi putut arăta o şI mai multă 
durere, ori poate m'a putut impresiona, fiindcă s'a văzut 
ca izvorit dintr'o mai multă conştiinţă de cauza... Pen
trucă nu ştiu să-mi explic nici azi, trebue să merg cu 
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gândul mai departe şi sel zic, cel ideea de multeori e es
chisa cu lotul, neavând nici macar rolul de a atinge şi 
deştepta senlimeninl, când atunci altceva ascuns şi neob
servabil şi neînţelegibil de noi atinge d'adreptul sentimen
tul. Ceeace cu atât mai limpede ne arată, că sentimentul 
e innascut, şi că ceeace ne pare nouă a fi naşterea şi 
formarea sentimentului prin idee sau cunoştinţă, aceea de 
fapt nu e allceva decât o atingere a corzi lor, o deşteptare 
a sentimentulni. 

Ca, care-i rolul sentimentului în viaţa omului, aceasla 
o, poale pricepe, cred, oricine: de a brăzda acea viaţă, 

pentru a se putea scurge pe drumul şi in direcţia dată 
ei. Să ne gfmdim numai, cum ar prospitia viaţa omenea
scă, dacă ar fi lipsită de sentiment? La ce faple ne-am 
putea aştepta dela aceea, dacă n'ar fi bunaoara simţul de 
iubire celin1 ai sai şi cătră deaproapele, simţul de milă, 
de dreptate; dacă n'ar fi simţul de datorie, de ambiţie 
personală etc.? Cu adevărat numai sentimentul trage pe 
om la fa pt~ toL mai mari, la o vinţă tot mai superioară. 
Cu un cuvânt sentimentul ţine pe om pe calea dală lui 
de aşi face datoria sau rolul pe acest pământ. Ce avem 
deci de facnt, dacă voim ca viaţa noastră să fie a~a cum 
trebue, decât să ne desfundăm brezdele sau ogaşele, ca
nalurile sentimentului, cari sunt pline cu noroiul egoismu
lui falz şi pacătos, s[ le curăţim de acest noroiu venit pe 
urmele instinctului conzervării individuale !şi luptei pentru 
existentă, -- ca astfel curăţite acelea, viaţa noash'ă să se 
poata· str[cura printr'ânsele in oceanul rolului ~i al sco
pului final. 

Aşa dar lucrurile şi raporturile impresionează inter
nul omului tocmai pentmcă acestuia ii este dat simţirea, 
care î:;;i caută saturaţia în acele lucruri şi raporturi. Astfel 
sentimentul de iubire cătră deaproapele îşi cauta alimen
taţia şi saturatia in starea lucrurilor şi raporturilor; ase
menea cela de milă, şi de adevăr, al datoriei, frumosului 
şi cu un cuvânt toate. lm· ca rezultantă a ttdu?·om este 
interes1d cel Jiiu şi fără de margini al omului faţă de 
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toate luc1'urile. Ori: se poate privI acest interes ca un sen
timent general, sentiment al aderârului, în urma căruia 
omul este mânat cu un dor nespus până prin adâncurile 
marilor, creştetul muntilor, prin locurile cele necunoscute 
ale polilor etc., simţindu-se totdeauna fericit, că poate des
coperi câte ceva nou, măcar de l-ar consta aceasta chiar 
viaţa ?.. în chipul acesta e explicabila puterea cea mare 
cu care curiozitatea atrage pe om. Astfel o scenă groaz
nica., d. e. o ciocnire de trenuri, un incendiu, incins într'o 
fântână de pacură, ori intr'o fabrică de benzin etc., cu 
toate că e împreunată cu alâfea victime, atrage la sine 
pe om cu o putere neresistibiJă şi omul nu-şi poate 
nici măcar abate privirile dela nenorociţii striviţi şi mutilaţi, 
ci e nevoit a-i examina în amănunte pe fiecare. Omul se 
tngrozeşte de atari nenorociri numai când se gândeşte la 
ele şi totuş odată intâmplate, cu putere iresistibila, atrag 
la ele mii de spectacoli; pentrucă simţirea ti mână, sen
timentul acela general al adevărului ii atrage, pentru-ca 
astfel starea reală şi faptică a lucrurilor să poată sta lim~ 
pede, vădită inaintea lor. 

Aşadar, fiind dat in zidirea omenească interesul faţa 
de lucrurile din afară, ca implice al simtirei, mmarea fi~ 
rească este zelul neobosit şi fără de margini de a studia 
toate lucrurile ce·l încunjură, tocmai pentru a satura acea 
simţire. Va să zică tocmai contrarul dela ceeace susţineam 
odată, cunoştinţa fiind urmarea interesului, iată că ideea se 
impuue din cauza sentimentului. Şi odata cu aceasta putem 
observa şi aceea, că interesul pentru cunoştinţă la om e 
mai mult decât pornit in urma cerintelor ce privesc pur 
hrana ~i îmbrăcămintea şi că tocmai prin aceasta se ose
beşte el de interesul pentru cunoştinţă al celorlalte vietăţi. 
Astfel, pe când acelea toate se marginesc a cunoaşte lu· 
crurile ce privesc hrana şi ada.postul lor, pe atunci cu· 
noştinţa omului pare a fi nemărginita. Să luăm buna.oară 
numai lucrurile inventate şi cunoscute de om, mânat fiind 
de ambiţie, ori de simţul de plăcere şi distracţie. etc. -
ce rubrică dau numai acestea! E drept, că şi saturaţia 



297 

sentimentelor, dela un anumit loc poate fi privita ca tre
buinta. a vieţii; căci tocmai aceasta e cauza de preten
ziunile vieţii se sporesc şi ele pe măsura ce se lărgeşte 
cercul cunoştinţelor. Că insă interesul pentru cunoştinţă 
la om e mai mult decât pornit din trebuinţele neaparate 
ale vieţii, trebuinţe cari privesc hrana, imbracămintea şi 
adăpostul, aceasta se poate vedea lămurit şi la pruncul 
cel mic. Ce 11 poate face pe acesta curios să ştie unele 
şi altele lucruri şi treburi, decât simţirea ca atare: un 
sentiment sau altul, care la anumite stări şi imprejurări 
tresare, se trezeşte, căutându-şi mai departe alimentaţia. 
Ori, nu vezi câtă plăcere li procuri micuţului din bratele 
tale, alaturându-i o floare, ori ramură verde, sau fluturân
du-i nişte hartii colorate - cu ce interes viu priveşte el 
la toate acelea? 1 Sau iţi vine, mai târziu cu ceva, să te 
superi pe el, căci te nepacinueşte cu o droaie de întrebări 
asupra obiectelor din jur şi indeosebi asupra lucrurilor 
cu cari te ocupi tu? 

Reazumând partea aceasta a lucrării noastre con
statăm aşadar, că simţit'ea mai înaltă a omului provoacă 
interesul netărmurit per,t,·u cunQştinţă sau pentru studiu. 
Ramâne acum ca in partea a doua, să ne dam seamă 
cum ar trebui să stăm cu acest interes in praxa ~colară. 

II. 

Cele tratate până aci De pot servi ca punct de orien
tare în ceeace priveşte activitatea noastră. Am vazut 
anume cum simţirea impinge pe om 3 cunoaşte toate lu
crurile ~i toale Intâmplările, căci prin aceasta tşi gaseşte 
aceea saturaţia sa. Din capul locului trebuie s'o vedem 
deci, că daca e vorba de educaţie, aceasta se poate faCe 
numai Înstruănd. Şi fiindcă şcoala elementară e loculy 

unde fiecare primeşte instructia recerută, iata ca tot acea
sta şcoală e chemata. să dea şi educaţia ce e de lips.ă 
fieeil.ruia. De unde rezulta, că scopul ~coalei poporale de 
a da elevului cunoştinţa elementară, de absolută necesitate 
pentru oricine, servindu·i aceluia de călauză In călatoria 
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vietii - acest scop implică chiar dela inceput şi curăţirea 
sentimentului prin cunoştinţă l desfundarea canalurilor ace-~ 
Iora de tot noroiul, pentru a se putea scurge pe aceste 
canale intreagă viata. Iar această lucrare se face aşa, că 

aprofnndând diferitele cunoştinţe ce se predau în şcoală, 
se va scoate tot la mai multa lumină calcct adevărului, 
carea e a se urma in viaţă. Şi e evident, că pentru ainn
gerea acestui scop nu e suficient numai scris-cetitul şi 

socoala. Xn sunt suficiente nici toate cunoştintele din re
ligie, geografie, istorie, naturală etc., în felul cum se pre
dau ele azi. Cetirea şi scrierea la inţeles, e neaparat de 
lipsl în viaţă. fie ca mijloc, de a-şi împadt unele !şi al
tel~ trebuiute zilnice, fie ca mijloc de perfecţionare mai 
departe. Asemenea socoata până la un anumit loc. Ori 
câla fizică însă şi chemie, naturală, economie. legurniirie, 
lucru de mână la baieti şi fete etc., ar invaţa elevul, totuş 

acela, când va ajunge în viaţă, cu nimic DU va putea fi 
mai escplent econom decât care, av&.ud pământul de lucrat 
necesar, îşi exercită meseria de ani de zile. Asemenea cu 
vieritul, poma.ritul} cu împletitul corfelor, cu cusutul şi 
cârpitul cameşilor, - cum şi cu alte ramuri de industrie. 
l'\ici călătoriile Dll le va face mai bine elevul ajuns în 
viată decât giambaşul ori negustorul, sau altcineva, de a 
carui meserie e legată călătoria. Dar aşa cum azi se pre
dau cunoştinţele, cu nimic mai bine nu putem sta nici 
cu patriotismul, morala şi chiar religiositatea. Vreu cu 

, alte cuvinte să zic, că prea puţină ispravă putem face, cu 
toată cunostinta celorlalte ştudii, în ceeace priveşte aşa 
zisul >câştig material«. Mi-se va răspunde aci de sigur cu 
cultura formală. Da, şi eu tocmai aceasta voesc să o 
accentuez, deosebirea va fi numai la felul cum e să se 
înţeleagă această cultură. 

Aşadar din şcoala poporală nu poate lipsi scris-ce
titul la inteles; asemenea socoata până. la un anumit loc 
şi anume până. acolo, de unde elevul va şti sa rezolveze 
diferitele probleme mai oblcinuite din . viata, cari la tot 
cazul nu vor pestrece cuno1?tinţa celor patru operaţiuni cu 
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numeri intregi şi fracţii zecimali. Aci e numai de a se 
cauta modalitatea, pl'Ocedura cea mai scurtă, prin carea 
să ajungem la rezultat. Cât pen1ru celelalte ş1udii însă, în 
vederea celor de mai ~11::i. e de a se ale!le din ele şi COtil

l)1wC (;((.waterie de ttlvâ{âmânt tu/chetul tutlll'O}' c!lno,~till
(elot' ce au a curti!) srntiltlenfl'le, {u1IIimhul ralea cie(ii. 
Au să se aleagă şi întocmea:scă acele cunoşiinţi aşa fel, 
încât pe urmele lor elevul sa vadă, că slal'ea normală a 
vietii este activitatea neobosita şi fară întrerupere, care 
activitate trebue să se scurgă pe carlalele sentimentului 
cl1l'ăţit şi lamnl'it. Sa înţeleagă pe urmele acelora, cum 
neputinţele oamenilOl' provin tocmai din cauza, că anumite 
pedeci nu Iasă Sel se scurgă liber viaţa pe acele canale. 
Astfel lenea bunaoară, carp. precttm zice şi proverbul e 
începutul tuturor răutatilor, duce la minciuml, la fur1, jaf, 
ba chiar şi omor şi alte fapte grozave, ori la mizerie, 
rnorb ele, Lăcomia duce ial'a~ \a o serie de faple rele şi 
urâte; a::.emenea zavistia etc. Lenea, lacomia) zavislia etc. 
sunt noroiul ce infunda canalll1'ile vieţii omeneşti, făcând 

astfel imposibil cursul firesc al aceleia - noroiul, de 
care, pentru-ca să se poată sc(\pa cineva, trebue să cu
noasca ~i să v~za bine datoria ce o are cătră sine însuş, 
datoria călră ai săi, apoi călră toti semenii, cei mai de· 
aproape şi cei mai de departe. Trebue să vadă elevul 
limpede, că binele omului e cuprins în binele a lor săi, 

iar acesta în binele comun. Nu voiu căuta deci să-mi fac 
mie bine prin răul altuia: binele ce mi-l fac mie totdea
una trebue să promoveze indirect interesul comun. 

Aceasla ca materie. Ca me10d iară:;;i trebue avut în 
vedere adevă.rul aratat mai sus, că adecă sentimentul 
a trage pe om la cunoştinţa. Voim deci să-i facem elevului 
cllnoscut un lucru ori întâmplare? Necondiţionat trebue 
să-I facem curios pentru acel lucru, apelând şi recUl'gând 
mereu la sentiment. Iar mijlocul de a atinge sentimentele 
spre a stârnI interesul sunt întrebările. Intreagă prelegerea 
noastră deci Să fie o serie de intrebari, ale căror răspun
suri din partea şcolari lor, închegate intr'un singur întreg, 
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să deie cunoştinţa lucrului ce am dorit. Să nu ne abatem 
aci întru nimic dela ceeace face natura. Aceasta nu d~ 
omului cunoştinţele de-a gata: ca şi tot atâlea secrete sau 
taine ascunse~ apar inaintea omului toate lucrurile şi aşe
zămintele naturii. Iar pentru a descria el toate aceste 
taine, natura nu face altă nimic, decât mereu 11 provoacă, 
atingându-i la tot pasul simţirea, într'un chip sau altul: 
- când apoi simţul acela general pentru aflarea adevărului 
il va nelinişti, până când, apucându-se de lucru va afla, 
adevărul. Co cât simţirea a fost mai tare atinsă şi isbită" 
cu atât mai iresistibilă va fi puterea cu care acel senti
ment general va mâna pe om după aflarea adevărului .. 

Ceiace natura face în chipul acesta, noi avem s'o 
facem în şcoală cu ajutorul întrebărilor, precum am mai 
accentuat-o. Spre scopul acesta teebue' se observăm, că 
oric8 adevăr este ca şi un întreg, compus din părţ-ile sale. 
Rolul nostru ca învăţătQ?'i e, ca pe calea întrebă1'ilo1' să 
descompunem şi recompunem acest intreg, până când aiunglt 
a fi priceput de elev. Ne vom coborî Cţl descompunerea 
pâna la acele părţi sau elemente, cari stau vădite înain
tea elevului. Intuite acestea, se vor adauge unul la altul, 
până va eşi intregul recompus şi recunoscut. 

Ar trebui s'o recunoaştem, că nu este abatere mai 
mare dela calea naturii decât atunci, când dai elevului 
cunoştinţa de-a gata. Aşa e întocmită natura, ca omului 
sa nu-i poată fi de folos numai aceea, ce el caştigl1, cu 
sârguinţa şi ostăneala sa proprie, A~a in cazul de faţă, 
avem bunăoară sa. invăţăm pe elev cât face 8+ 5. E 
greşit procedeul nostru când am zice aceluia să bage de 
seamA şi să ţină minte, ca 8 cu 5 face 13. E greşit pro
cedeul nostru chiar dacă am explica aceluia pentruce face 
13; pentrUCă adecă, dacă din 5 luăm 2 şi punem lângă 
8, atunci in loc de 8 va fi 10, iar in loc de 5 va fi 3, 
iar 10 şi cu 3 face 13. E greşit, pentruca. n'am pus în
trebările cuvenite spre a atinge simţirea, ca astfel stârnit 
fiind interesul, singur sa. afle adevărul de mai sus. Proce
dura noastră va fi corectă In chipul următor: - Cât 
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trebuie :lnat din cinci ~i pus lâ.ngă opt, ca sa fie zece? 
- Atinsă fiind prin intrebarea aceasta simţirea elevului, 
va căuta după adevăr ~i aflând a-l, va răspunde. După 
acel raSpl1nS vom pune a doua intrebare: - Şi dacă din 
cinci luăm doi, cât mai ramâ.ne? - Elevul iaraş va 
cauta dupa adevăr, ~i in urma. va raspunde. Urmează a 
treia Intrebare: - Aşadar, dacă din cinci am luat doi şi 
'lânga. opt am pus doi, cât avem în loc de opt şi cât in 
loc de cinci? - Elevul va judeca ~i pe urma va ras
'punde. Urmeaza. intrebarea: - Şi cât face acum 10 ~i 
cu 3? - Elevul va raspunde. Punem apoi cea din urmă 
intrebare: - Aşadar cât face cinci ~i cu opt? - Aceste 
cinci întrebări vor fi deaj ans, pentru-ca un elev cu ca
pacitate de mijloc sa. ajunga. a afla singur adevărul. Iar 
pentru a se imprima şi mai bine aceasta cunoştintă tn 
mintea elevului, dupăce acela a ajuns sa răspunda la in
trebare, ti vom pune şi intrebarea .. pentruce?« - când 
apoi el va descompune adeva.rul în părtile sale, aşa 
precum am fa.cut-o noi mai sus. 

în felul acesta ne va fi procedeul la predarea cun 0-

ştintelor din socoată. Arta sau măiestria constă intru a 
şti lua calea cea" mai scurta şi simpla la desfacerea tn
tregului in părţi cunoscute. Şi prin acest fel de procedeu, 
DU numai că l-am facut stăpân, absolut sta.pân, pe elev 
'Peste cunoştinţă, dar i-am dat oarecum şi cheia de a re
zolva şi alte probleme, ce chiar difer, mult-puţin, de celea 
invăţate. 

Că afacerea metodului se rezoalvă perfect cu ajutorul 
"intrebărilor, aceasta se poate vedea şi din ori care exemplu 
din scrierea corecta.. Aşa bunăoară să luăm exemplul: 
»Invăţat-ai tu lecţiunea?«, pentruca să ajungem la ctmo
ştinţa, că l>de câte-ori verbul ajufator e în urma verbului, 
el se desparte cu o liniuţă (-)e:. Vom purcede aşa, ca. 
vom da unui !şcolar să scrie exemplul de sus pe tablă. 
Acela îl va scrie, fireşte, greşit: ori va scrie pe .fnvăţate: 
şi pe .ai«" intr'un singur cuvânt, ori Il va scrie despărţit, 
,dar atunci fără liniuţa.. Mai obicinuită e insa greşala primii. 
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Elevul va analisa zicerea, spunând despre ea tot cât a 
înv<:1ţat. Ne vom opri la vorba »învatat-aic, făcându-1 să 
-raspunda - pe baza celor învaţate - ca e verb, în 
timpul trecut, persoana a doua, totdeauna însă arătând :şi 
demonstrând pentruce. Vom trece apoi la însa:ş cnnoştinta 
nouă,' provocându-l pe elev la aceea astfel: - Dacă te 
întreb eu: ;>învăţat-ai lectiunea?, tu ce l'ăsţ'unzi? - Atunci 
elevul e constrâns să răspunda; »Eu am in\"ăţat lecţiunea«. 
A dona întrebare va fi: - In zicerea ce o spnsă:şi: "il E:u 
am învăţat lecţi unea", care e verbul ~i a câtea persoa nă e? 
Cum va fi în pel'soana a doua? - Prin acest şir de în
trebări, pe elev l-am constrâns să spună zicerea: » Tu ai 
invăţat lecţia«. îi vom zice s'o scrie :şi pe aceasta pe 
tablă sub ceeala1tă, ce se află acolo scrisă. U l'm ează apoi 
întrebările: - In cat'e timp ai spus că e verbul l:-învă
tat-aic? şi a câtea persoană? Dar verbul »ai Învăţat({ în 
cart; timp e şi în a câtea persoană? Dar numărul? Prin 
urmare amândouă verbe le acestea în care timp sunt şi 
unul şi altul? In a câtea persoană? Şi în care număr? 
Şi lotuşi ce deschilinire este intre aceste donă verbe?
A tunci elevul e provocat să alle că la verbul din sus »ai « 

e scris pe urmă, iar la cel din jos »ai« e scris mai înainte. 
Atunci ti vom atrage alentîunea la verbul din jos, între
bându-l: - Pentru ce e scris »ai« despartit de »învăţat« ? 
- El va răspunde, fiiindcă sunt două vorbe. Îi VOItl 

atrage atenţiunea dupa aceea asupra verbului din jos 
»învăţatai« scris greşit întl'ebându-l: - Aşadar pentru 
ce nu e scris bine "învatatai «? - Elevul, prin această 
serie de întrebări, va afla, că »aic trebuie scris şi aci 
desparţit de învăţat. 

Astfel a aflat elevut partea primă a adevărului. Urmează 
să afle partea a doua a adevărului, că adeCă între »învă
ţat« ~i >ai« se pune liniuta. Il vom provoca astfel: -
Puntru ce ai scris tu .. învăţat-ai« prins de olaltă? -
Elevul va recunoa~te nebăgal'ea sa de seamă. - Numai 
câte vorbe e iertat să scriem la un singur loc? Aşadar 

numai când scriem noi nedespărţit? - Elevul va trebui 
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sit răspundit, cit nu mai când e o slI1glIră vorba. - Aşa 
dar ce n'ai hagat tu de seamă de ai scris greşit? - Ele
vul va recunoaşte, că n'a bagat de seama, că sunt două 
vorbe. - Pentru ce n'ai băgat tu de ::eama că-'s două 

vorbe? l~]evlli va căuta să motiveze, poale va l(l~a pl'ivi
rîie în jos crezând ca 1 dojeneşti. Noi vom continua 
pllnându-l să rostiască de multe-ori pe "inntţft1-ai şi pe 
)ai învaţai« ~i inirehându-l: - Pe care îl pol·i rO:'itl mai 
iule? -- E.I, după mai multă ori mai puţină ro:-:>til'e a 
acestor două cuvinte, va afla cu sigurantă, că rn \;Ol'bire 
s'aude »învaţat-ai<', mai iute decât :tai invătat". Atunci ti 
vom intreba: ~-' Cum de i11te g'aude »învăţat-ai,: ca ŞI 

când ar fi câte vorbe? -- Elevul, în mmă a câtOI'\'i1 In
trebari de soiul acesta ajunge să atIe, că, deşi aci 
sunt două vorbe, ele ai:!a se aud, ca şi când ar fi numai 
una singură. -- Cum vom putea noi fBce ca să ::;e vadă 
şi în scris, cit aceste două vorbe trebuie să se citeasca ca 
şi când ar fi numai una singură? - Elevul se gânde:;;te. 
Noi vom conlinu~t: - Câ.nd scriem, ~i la capătul rân
dului nu ne incape vorba întreagă: atunci ce vom pune 
după vorba ce nu-i isprăvită? - Elevul r~i va aduce 
aminte de liniuţa de unire ~i va răspunde. - Pentru ce 
se pune linilJţa aceasta dupa vorba ce nu a l.lc<1put În
treagă în rândul acela? - In chipul acesta se va stărui 
cu întrebăl'ile, până când elevul dă răspunsul, că liniuţa 
aceea se plIne, avânci menirea de a arăta, că silaba, san 
silabele din şirul următor se ţin de cuvântul din şirul 
dinainte, care n'a incăput tot în acest şir. Dupa ce am 
obţinut aceasta, îl vom tntreba, ce ar fi bine să punem 
şi noi intre »invăţat" şi »ai« spre a arăta că la cetire 
amândoua vorbile se rostesc de-odată, ca şi când adică 
ar fi numai una singură. Astfel elevul va ajunge sa des
copere ~i partea a doua a adevărului, punând liniuţa de 
unire între vorbele de mai sus. Tot prin întrebări. vom 
generaliza lucrurile, scoţând la lumină regula, că totdeauna 
când verbul ajutator se aHă după verb, se desparte de 
acela cu o liniuţă. 
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Curioasa întorsa.tura va lua insa, in faţa procedeului 
nostru, învăţământul intuitiv. Voind adecă a provoca pe 
elev, ca singur sa. afle adevarul, nedându-i nimic de a 
gata, vom fi nevoiţi ca părţile şi formele obiectului ce e 
a se intitul mereu sa. le aducem în legătura cu serviciul 
ce acela ni-l face. Astfel nu vom isbuti punând întrebarea: . 
-- Cum e masa aici ... ? - când pentru ca sa ne inte
leaga elevul că ce vrem cu aceasta intrebare nepedago
gica. şi fără de nici un capat, arăta.m cu mâna aşa, ca 
elevul să ne poata. raspunde ca e lata, ori Incolţurata, ori 
mare, ori mică etc. Vom fi nevoiţi deci să facem o mica. 
ocolire cu întrebările, ca astfel încunjurând să ajungem 
cu siguranţa. la locul şi punctul ce dorim. Iar in acest 
incunjur se vor atinge tocmai punctele, ce fac esenţialul 
acestui Invăţamânt. Şirul întrebărilor va fi aşa: - Ce e 
aceasta? Ce se afla. pe masa? Ce mai putem noi pune pe 
masa.? Cum e făcută masa, ca sa. putem pune şi sa poată 
sta pe ea ori ce? Aşa dar cum e masa? Pentru ce e lată 
masa? Şi tot aşa şi cu celelalte forme şi părţi ale mesei. 

Cu noua intorsătura a acestui învaţământ suntem scă
paţi de intuirea saca şi deci fără de nici un tnteles a 
obiectelor, intiuire ce nu poate releva forma şi parţile 
obiectelor reeşite pe urmele trebuinţelor omeneşti, tncât 
elevul să înceapă a pricepe tol mai bine arta şi opera 
omeneasca.. 

Asemenea la inluirea animalelor şi ale celorlalte fap
tuiri ale naturii, cu un cuvânt la tnvăţa.mântul natural; 
tot astfel şi la fizică, chemie, geografie etc.: in tot locul 
orice întocmire şi aşezămâ.nt se va aduce in legătura cu 
rolul şi cu menirea, cu inţelesul aceleia in progresul ge
neral. In urma acestei proceduri elevul va începe să inţe
leaga. tot mai mult minunata. intocmire a naturii pentru 
progres, iar de aci, atotputernicia, înţelepciunea şi bunB.
latea lui O-zeu. 

Mai curios insă ne pare a fi procedeul nostro cu 
întrebările în faţa religiei, istoriei şi peste tot in faţa lu
crurilor de forma şi felul naraţiunilor. Trebuie s'o recu-
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noaştem fnsă, cii. mult, foarte mult ne mai trebuie pAbil. 
când predarea unei bucil.ţi din aceste obiecte de inva.ţil.
mânt să fie aşa cum s'ar cil.dea. Putem afiirma, ca pre
darea acestor obiecte, in felul de până aci, e cea mai 
manca şi incomplectă. Cu adevărat: cu cât mai mult oare 
e un eveniment istoric ori biblic, ce voim a-l face cuno
scut elevului, decât exemplul acela din gramaticii., ori arit
metica, din care am scos regula. Deci, prin simpla narat'e 
a acelui eveniment am răcut noi oare mai mult decât că 
am spus, ca colo la gramatică, simplu, că .invăţat-aic se 
scrie aşa, că pe .aic ti despărtim cu o liniuţă, ori la 
aritmetică, că 8 cu 5 face 13? Dar e prea evident, că o 
adevilrală predare a cunoştinţelor din aceste obiecte, cere 
cu mult mai multe lucruri, decât simpla narare a eveni
mentului. Astfel, din capul locului trebuie avut tn vedere 
că cazul acela istoric ori biblic e numai un caz concret 
adus ca exemplu, din care să se intuiască legătura sau 
raportul dintre fapte, pe baza căreia are să se stabilească 
şi respective să se recunoască un anumit principiu o anu
mitil. lege morală. Pentru aceea, lucrul cel dintâiu de făcut 
e determinarea cauzei şi respecti ve a acelor stări şi impre
jurări, a intocmirii lucrurilor, din care ca un ce firesc 
reesă evenimentul respectiv. Astfel o revoluţie, e expediţie 
răsboinică, un dezastru etc. Iar dacă - ceeace obicinuit 
aşa e - în decursul evenimentului apare ca un ce tot 
mai marcant, figura unui sau altui erou, atribuindu-i-se 
oare cum rolul de autor al evenimentului, atunci e de a 
se determina naturelul aceluia, individualitatea sa, în legă
turii. cu starea lucrilor şi cu apariţia evenimentului. 

în urma acestei determinări elevul vede hotărât tn 
ce chip are să fie evenimentul, când apoi incepem ena
rarea, ca şi un fel de generalizare, mai bine zis de con
cretizare a adevărurilor aflate prin intrebil.rile noastre bine 
intocmite. 

Deci, m'iiestrul dibaciu va şti provoca pe elev şi la 
acest fel de cunoştinţe astfel, lncât acela să afle adevărul 
de sine. 

: s. i,· 
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Aceasta e partea prima a prelegerii noatitre; determi
narea evenimentului din starea lucrnrilor. Urmeaza partea 
a doua, adeca aprecierea evenimentului de dupa urmările 
sale bune ori rele. Iar partea a treia a prelegerii va fi 
imaş recur:.oaşterea principiului sau a - legii morale, şi 
anume: înd mod direct, descoperind şi intuind regimul 
sanatos, buea întocmire a lucrurilor sau însu:;; virtuţile, 

cari au dat naştere faptului istoric cu urmări bune; în 
mod jndirect, descoperind bazele ::şubrede ale regimului 
păCătos, ale organizării rele. sau scurt inlllind viţnrile, cari 
(\11 dat naştere faptul isoric cu urmări rele. Precum se 
poate vedea, partea aceasta nltima e tocmai pentru cură-

. tirea sentimentelor - lucrul ce ni-e mai de lipsa. 

Când aşa dar am a.juns să recunoaştem tl'ebuinta de 
a se complecta în chipul aratat predarea noastl'ă., mai bine 
zis modul de predare al cnno::)tinţelor de felul narativ, 
atunci vom vedea prea bioe, că procedeul no"tl'u cu in
trebările $i in faţa cunoştinţelor din istorie, biblie etc. 
tot atât de bine se menţine, ca si în fata cnnoştintelor 

gramaticale, aritmetice etc. 
Voin încheia deci reazumlind, ca adoptarea procedmei 

de a stoaree adevărul din gura elevului tot numai prin 
întrebări, nedându-i nimic de-a gata, - aceasta adoptare ni-se 
impllne mereu ca şi o îndrumar'e a noastră Căll'a adevăr, 

îndrumare emanata din losaş firea şi realul lucrurilor. 
Pentrn aceea, dacă şi a7:i e foarte mic numărul acelora 
dintre dascăli, cari cedând acestei îndrumări, an desbrăcat 
hainele prea pompoase şi luxoase dar impractice ale dife
ritelor metoade cu nume mare, spre a se imbrăca cu haina 
cea simplă, dar prea comoadă $i uoica practică, a proce
deului nostru - zic, de-şi e înca foarte mic acest număr, 
totuş. viitorul nu prea indepărtat, va aduce cu sine, ca 
toţi să cedeze, ne mal putlindu-se nici unul impotrivi în
drumării fireşti. 

P. J? Durlea. 
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• j 1. P. S. Sa Mitropolitul Ioan Meţianu consilier intim. Maj. 
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Sa a numit zilele trecute pe l. P. S. Sa rV\itropolitul nostru ioan 
Metiaflu consilier intim. Folosindu-ne de aceasta importantă şi 
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rară ocaziune îi cântăm Excclenţiei Sale - din inim{l: Intru 
mulţi ani stăpane! . 

Daruri frumoase. Mal ele mecenate al neamului nostru romfl
nesc, dl Vasilic de StroeSCll, a dăruit pentru înfiinţarea unei hiblio
teci pe seama studenţilor TOll1fllli dela universitatea din Cluj 
10.000 cor. 

- Ilustritatea Sa dl Olleo/glIe Sab a d{uuit pentru zidirea 
unei biserici rom. ort. În Budapcsta 20.000 COL 

Moartea lui Leon Tolstoi. Contele, Leon 1\ icolaevici Tolstoi, 
marele scrietor şi cugetător al Ruşilor, a trecut la cele vecinice 
duminecă, 7/20 nov. a c., în gara dela <\step! ~vo. El a fost În
mormântat, la dorinţa propric, pe o colină din lasnaia-Poliana, 
"unde a petrecut atâtea dipe senine în jocuri vesele de copil. 

Celebrul scrietor este deplâns nu numai de poporul rusesc 
al cărui podoabă şi glorie a fost, ci şi de Întreaga lume civilizată. 

Alegere de învăţători. Duminecă, 7/20 nov. a. C., s'a ţinut 
În Giufa-gcrmânâ, alegere de înv<lţător, sub presidiul administra
torului protopopesc al tractului C/zişincll, P. O. D. Dimitrie lvIllscall, 
preot În Nadab, în locul Mtrânului dascăI, Iosif lvan, trecut in 
penziune. S'a ales cu multă însufleţire harnicul dascăI din Erdeiş, 
Tcodor Mariş. Tot duminecă, 7/20 nov. a. c., s'a ţinut alegere de 
învăţător şi în - Bâtania, sub presidiul P. O. D. Vasilic Be/eş, 

protopop tradual. Şi aici alegcrea a dccurs cu mult interes. S'a 
ales Mihai Nicoară, învăţător în Tomea. 

Gratulăm atât aleşilor, cât şi alegătorilor! 

Întâmplare tristă. Bătrânul preot rom. ort. din Şimand, Ono 
d. Augustin Be/eş, membru fundator al reuniunii noastre învăţă

toreşti, a Îndurat În săptămânile trecute o grea lovitură. Bunul 
D-zeu a chemat la sine pe buna şi iubita sa sotie. O lovitură 
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dintre cele mai grele şi dureroase pentru dânsuI aceasta, căci fiind 
În iarna vieţii sale, a rămas fără sprijin şi ajutor . 

. Trimite-mi sincere condolenţe tntristatului nostru membru 
fundator I 

Conferinţă învăţa.toriască. Joi, 11/24 novembre a. C., s'a ţinut 
in Bateni adunarea de toamnă a învăţătorilor din tractul ppresb. 
al Butenilor, la care au luat parte 27 membrii şi au absentat 16. 
Conferinţei i-a premers chemarea Duhului sânt, săvârşită de O. 
D. Lazar Oprea preot, reprezentantul autorităţilor noastre bisericeşti. 

Dupa sfânta slujbă ne-am întrunit în şcoala din loc, unde 
inv. G. Andleica a preles elevilor despre "Noţiunea frângerilor", 
care prelegere s'a luat la cunoştinţă. 

Dimiţându~se elevii, binemeritatul preşedinte al desp. N. Boş
caiu, prin un frumos discurs deschide adunarea. 

Să cetesc apoi lucrările binereuşite: "A konyv" de M. Musca, 
"A haza" de G. Precupaş. Ambele prelegeri practice, şi diserta
tiunea "Conştientiozitatea învăţătorului ca oficiant, cantor şi om 
privat" de L. Dublea, se iau la cunoştinţă cu plăcere, iar respec
tivilor li-se exprimă mulţămită. 

S'au des bătut apoi cu demnitate dispozitiunile comitetului 
central, referitoare la programa de activitate şi afacerile administra
tive În decursul anului. 

O probă despre cunoaşterea chemării şi iubirea de popor 
s'a dat prin hotărârea adusă, că la adunările noastre să fie invitat 
şi poporul din comuna respectivă, unde unii invatători să vină cu 
prelegeri instructive pentru dânsul. 

Consimţământul tuturor membrilor a aflat propunerea prez. 
N. Boşcai, referitoare la intregirea salarelor, inv. din visteria sta
tului, şi anume: Intru cât acelea cereri şi acuma ni-se vor rezolva 
nefavorabil, să ne prezentăm la Inaltul ministru, să-i cerem bine-
voitorul sprijin. ib. 

Favor de călătorie pe căile ferate. In zilele acestea am 
primit dela inspectoratul regesc avizul Nr. 4512/910, în care ni-se 
comunică ordinul ministeriului de comerciu 77544jHl-191O. Acela 
dispune, că rugările pentru călătorie cu favor - de-aici inainte 
- să nu se inainteze direct. Ia direcţiunea căilor ferate, ci la in-
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şpectoruJ regesc, care le va inainta acolo deodată, pe baza unei 
consemnări comune. La rugările înaintânde În acest merit inşpec
torului regesc, să se adnexeze poza (fotografia) învăţătorului reş

pectiv şi o timbră postală de 2 cor. Cu finea fiecărui an, cel mult 
până la finea lunei Oecembre, trebuie să se ceară din nou pre
lungirea (certificatului) indreptăţirii şi pentru anul viitor, cu care 
ocaziune se procede tot ca În cazul prim. Certificatele pentru pre
lungire se pot prezenta Olui inşpector şi în persoană, dinpreună 

cu timbra de 2 cor. Să nu întârzie nimenea, că după anul nou 
îndreptăţirea nu se mai poate căpăta. 

Avize şcolare. Venerabilul consistoriu a dispus tipărirea unor 
cărticele pentru avizele şcolare. învăţătorii sunt recercaţi a provede 
cu asemenea cărticică pe fiecare şcolar şi a induce întrânsa În 
fiecare semestru notele ce le merită\ şcolarul. Asemenea şi 

notele Ia sfârşitul anului, din fiecare ştudiu şi clasă. Aceste cărti

cele vor suplini de aici înainte testimoniile şcolare, pe baza că

rora - conform unui ordin ministerial - elevii pot fi primiţi în 
gimnazii şi alte şcoale. Aceste cărticele în viitor vor avea mare în
semnătate şi poporenU noştri Încă vor avea mare trebuinţă de ele 
în fiecare moment din viaţă, de aceea să nu Întrelase nici un în
văţător a le întroduce în folosinţă încă cu incepere dela sărbăto

rile naşterii Dlui din a. c. Cărticica are să şi-o procure fiecare 
şcolar, iar pentru cei saraci comuna bisericească. Să pot căpăta 

la librăria Oiecezană. Preţul unui exemplar 30 fii. 

Convocare. Membrii comitetului de redacţiet precum şi toţi 

învăţătorii cari se interesează mai deaproape de organul oficios 1:\ 

reuniunei noastre învăţătoreşti şi doresc a contribui la prosperarea 
lui, sunt invitaţi la o consfătuire confidenţială pe joi în 16/29 
Oecembre a. c. in şcoala centrală din Arad. Obiecte: Raportul 
prezidiului asupra activităţii din a. tr. Compunerea comitetului re
dacţional pe anul 1911. Stabilirea programei de muncă. Alegerea 
redactorului responzabil Iosif Moldovan m. p. prezident. Oimi
triu Popoviciu secretar general. 

Solviri. Taxe: Sever Secula, Şiria, taxa de membru fundator 40 
cor., Teodor Mangu, T. Leucuţa, A. Turic, 1. Popoviciu, Atanasiu 
Popoviciu, Romul Bogoeviciu şi Ger. Balint câte 4 cor., Mihai 
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Nicoară, Ioan Vancu, L Barbnlescu şi Liviu Dublea câte 2 cor., 
Aurel Drilgan 1 cor. 

Alionamellt: Ioan Popoviciu 12 cor., Teodor Mangu, Ioan 
Ciurcu, Petru Lupaş câte 1D cor., Protasie Givulescu, T. LellCllţa, 
A. Turic, 1. Barbulescll, Elena Roja, Vasiliu Zah, Liviu Dublea, 
Gt'r. Balinţ, Atanasiu Baicll şi Ioan Vancu câte 5 cor., Aurel 
Drăgan 1 cor. . 

J!()n11ilIlmfIJ! 'f'udor C~oltfelt: Reuniunea învăţiltorilor din 
stânga Murăşului 50 cor.~-iVnllaTOarce 3 COL, N. Biris, Todor 
Blidar, Silviu Ganea, Nicolae Savi, Hersilia Cad ar, Petru Chere
chian câte I cor. In colecta învăţătorului Gregoriu Roşu din Sem
lac: GrcgoriuRoşu 5 cor., Titu Guleş membru fondator al Re
uniunii şi părintele Lazar Adamoviciu câte 2 cor., Ioan Luţai, Ioan 
Roşu, Dimitrie Pârjol, Nicolae Herceg, Teodor Suciu şi Lazar 
Tiultin câte 1 cor. 

l'entru !liplumii; Vasiliu Zabu 2 cor. 

Posta redactiei. , . 
ioan Crainic. l'ern,)1'IJ,. Trimite o poză şi o timbră poştolă 

cu 2 cor. Dlui inspector regesc cu ruga rea să-ţi exopereze favor 
de călătorie. De altcum vezi procedura descrisă mai sus. 

L(t m(â /nI/Iti. Metodul fonomimic prezentat· în conferinta 
Aradului, nu-I pot trimite, ne având timp să-I scriu pentru fiecare. 
Poate În unul din numerii viitori ai organului, îl vom publica. 
Invăţătorul Hedeşan din Pecica şi-Ia descris însuşi şi punân
du-l În aplicare dela conferinţă încoaci, îl preamăreşte in epistoala 
cu care-mi mulţămeşte pentru el, zicând că: Nicoliţă - aşa se 
numeşte povestea prin care se desvoaltă sunetele - este cel mai 
mare binefăcător al da~călilor. 

D. ).În C. Nu-mi mai trimite-ţi epistoale nefrancate, că tre
bue să plătesc posta duplă. 

D. O. in C. L-am primit în ziua apariţiei. De altcum poţi 
vedea că tractăm chestia într'un articol venit din alta parte. Mulţămim! 
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