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Adunarea noastră generală 
ţinută în Nădlac, Duminecă şi Luni, 11/28 şi 6/29 Aug. 1910. 

Toale adumlrlle noastre generale au reuşit splendid 
şi in trecut. Mi-a aduc aminte cu multă bucurie şi Însu
fleţire de adunările noastre genemle dela: Şiria, Peciea, 
HaJmagiu, H.adna ele. Cât curajiu, câtă însufleţire şi incre
dere în viitor n'au produs aceste adunări tn sufletele învi:1tă
torimii! Cât demult nu s'a oţelit învaţăiorimea prin aceste 
adunări pentru realizarea idealului ce-l poartă şi nutreşte 

în suflet! In lupta noastră nobila, în lupta noastră sfânlă, 
pentru cultura noastră naţională, aceste adunări au fost 
totdeauna momente de inti:1rire şi oţelire. Adunarea noastră 
generală de estimp însă, par'că a întrecut pe toate. Năd
Iăcanii, bravii Nădlăcani, în frunte cu neoboslţii şi vred
nicii lor conducători: Nicolae Chicin, Am'el Petroviciu, 
Gheorghe Petroviciu, Romul Tăucian, Uroş Tolorean, Dr. 
Remus Chicin, notarul Mercea, Dr. lulian Chicin, Aureliu 
Şull1ţ, ţăranii de inimă: Uroş Pălean, Sorra Chicin ele. 
etc., au fost la culmea chemării lor intru a ajuta şi sprijinl 
invă~ătorimea, în mersul, nizuinţa şi avântul ei nobil, 
pentru ridicarea prin cultură a neamului nostru românesc. 

Rezultatul, atât moral cât şi material, nu se poate 
mai fl'llillOS. Inimoşii Nădlăcani, prin toată ţinuta lor, prin 
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toata purtarea lor, au dat dovada, ca inţeleg adânc nu 
-numai glasul vremii, care ne striga cu putere: totul pentru 
şcoala şi cultura noastra nationala, dar în acel aş timp au 
şi inima, au şi priceperea de a se şti însufle~l şi în
sufletindu-se de a şti şi jertfi pentru aceasta şcoala, 
pentru această cultură. In afara de aceasta, aşezămin
tele lor culturale,» fară pareche in dieceza«, iti demon
stra la prima şi fugitiva ochire numai, că Nadlăcanii 
sunt un popor harnic, deştept, de inimă şi bine condus. 

Sub impresiunea rezultatelor obţinute, în urma spri
jinului şi a ospitalităţii lor neintrecute, sub impresîunea 
celor văzute şi constatate, noi, învăţătorii, am venit dela 
Nadlac nu numai mai intariti şi oteliţi, ci şi mai. intine
riţi, mai însufleţiti şi mai plini de nădejdi în lupta noastra 
îndărătnică, pentru ridicarea şi înălţarea, prin cultmă, a 
neamului nostru. 

Şi când alât de mult şi atât de incurajiaţi ne simţim 
noi după petrecerea noastră la Nădlac, am dod, ca gh.sul 
vremii, atât de mult şi atât de adânc inţeles de bravii 
Nădlăcani, să fie înteles tot mai mult şi de ceialalti multi 
fruntaşi şi inteligenţa a noastră de pretutindenea, care, 
dreptul spunând, între imprf'jurările vitrige între cari dat 
este dascălului român să muncească astăzi, puţin, prea 
puţin lucră împreuna cu noi. Incă şi astăzi stăm prea 
departe unii de alţii. Să nu se uite însă, că până ce noi 
nu vom dispune de popor. de credincioşi luminaţi, deştepţi 
şi bine crescuţi; oameni în puterea cuvântului, toate sbu
ciumarile, toate frământările noastre în altp- p(lr(i,în alte 
direcţii: şi pe alte te,'ene, vor fi sbuciumări şi frămânlări 

grele, dar fără rezultat. 
Minte luminata şi adânc inţelegatoare, inimă !Simti

toare şi caractere de fier, numai şcoalele bune şi inv;1ţă
torii aleşi le pot produce. 

Plecarea. 
Comitetul reuniunii, in frunte cu prezidentul, Iosif 

Mold )Van, şi grosul invăţătorimii, a plecat la N;1dlac inca de 
Sâmbăta, din gara dela Arad, cu trenul de 1.55 ore p. m. 



199 

~~ Calătoria aceasta a fost una dintre cele mai pli1cute. Pe 
tot drumul a domnit intre membni cea mai buna. şi ani
mală dispoziţie. 

Sosirea. 
După o călătorie de 2 1/ 2 ore, la 4.41 ore, p. m., am 

ajuns în gara din Nădlac. Aici aştepta o mare de popor 
cu peste 50 de trăsuri, cu cai ca zmeii. In fruntea mul
ţimii stăteau: prezidentul desp. prot. Arad, Ioan Vancu, 
fruntaşii: Dr. Remus Chicin, advocat, notarul Mercea, 
învăţătorii: Gheorghe Petroviciu, Romul Taucian, dona 
Sidonia Taucian şi Uroş Tolorean, inteligentul şi inimosul 
român, ţăranul fruntaş Uroş Patean şi alţii. Coborând din 
vagoane, un puternic »trăiască« umple văzduhul din mul
ţimea de piepturi. 

Vrednicul prezident al desp. nostru prot. Arad, pe 
teritorul căruia se ţine adunarea, Ioan Vancu, în momen
tul următor descinde din mulţime şi în cuvinte alese, 
izvorite din o inima calda de dascăI, cu bogate experiente, 
saluta inva.ţa.torimea şi pe oaspeţii sosiţi în numele desp. 
prot. ce·'l conduce, urând tuturor bun sosit. Haspunde 
tot atât de ales şi călduros prezidentul, Iosit Moldovan. 
In ordine exemplara apoi, toţi oaspetii se pun pe trasuri 
şi într'un şir frumos şi maiestos se face întrarea în comună. 
Aici 10ată comuna, cu mic cu mare, era în picioare, ca 
să vadă pe apostolii neamului. Clopotele sunau, trascurile 
bubuiau. lr.tre astfel de tmprejurări am ajuns la »Casa 
bisericÎi«, un edificiu frumos, în mijlocul comunei, Intre 
pompoasa biserică şi şcoala palat, nu de mult zidită, cari 
toate vorbesc azi, şi vor spune tot mai mult în viitor, 
vrednicia, înţelepciunea şi iubirea de cultura. a Nădlăca
nilor, unde am descalecat cu totii. întrând In sala., aici 
aşteptau bătrânii fruntaşi ai comunei, in frunte cu preotul 
Nicolae Chicin, prezidentul comitetului parohial, Aurel 
Petroviciu, advocat, directorul institutului .NădIăcana« şi 
primarul Softa Chicin. Simpaticul preot, Nicolae Chicin, 
printr'o vorbire frumoasă şi bine simţită salută invăţăto

rimea, in numele comunei bisericeşti, dorindu-le tuturor, 
15· 
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ca să se simţiască cât se poate de bine in" mijlocul lor~ 
H:lspunde tot atât de frumos pre7identul, Iosif Moldovan, 
multumind, în numele învăţătorilor, pentru frumoasa şi 
neaşteptata primire. Pe urmă, comitetul aranjator, în frunte 
cu neobosiţii: 01'. HemHs Chicin, advocat, Gheorghe Pe
troviciu, Homul Taucean, şi U roş Totorean, învăh1tori, 
face incvartirarea oaspetilor pe la casele ospitalilor Nădlă
cani în ordine exemplară. 

Seara de cUlloştinţă. 
La 8 ore seara, toti oaspeţii s'au intrunit din nou in 

sala :. Casei bisericeşti Il, la seara de cunoştinţă şi la cină 
comună, dată de comuna bisericească în onoarea invăţă
iorilor. Sala era aranjiată frumos şi cu gust. La cină a 
mai luat parte, pe lâ.ngă inteligenţa şi fruntaşii ţarani din 
loc, şi mult iubitul protopop al Radnei, P. O. D. Procopie 
Givlliescu, delegat al Ven. Consistor. Toate au decurs bine 
şi in bună dispozitie. Tarafa lăutari lor incă a fost perfectă. 
Catră miezul noptii apoi, fiecare s'a dus la cvartir, pentru 
a-se odihni şi pregrtăl pentru ziua de mâine. 

Şedillţa 1. 
Primei şedinte i-a premers Sfta liturgie cu chemarea 

Duhului Sfânt şi parastas pentru decedaţii membrii ai 
reuniunei. Serviciul divin s'a început la 9 ore a. m., in 
sunetul maiestos al clopotelor şi bubuitul trascurilor. Spa
ţioasa şi pompoasa biserică a fost tixită de lume. Toţi 
membrii reuniunii au luat parte in corpore la slujbă. A 
pontificat P. O. D. Procopie Givulescu, protopop in Hadna, 
delegat al Ven. Consistor, asistat de preoţii: Nicolae Chicin din 
Nădlac şi Nicolae Codrean, capelan în Şiclău. Răspunsurile 
liturg~ce le-a dat drăguţ corul improvizat dintre învă~ători, sub 
conducerea lui Ioan Vancu. La parăstas] pe lâ.ngă preoţii li~ 
turghisitori amintiţi, a mai slujit şi veteranul preot din 
Nădlac, Vicentiu Marcoviciu, iar secretarul general, Dimitrie 
Popoviciu, a parentat, în numele reuniunii, pe cei răposati, 
printr'un cuvânt funebral. Terminale fiind astfel toate 
aceste, la orele 1/212 a. ro,) toţi pn:zenţii au trecut in 
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sala ,,·Casei biserice:şti« din apropiere, unde s'a început şi ţi

nut şi adunarea generală. La masa prezidială erau: preziden
tul Iosif Moldovan, delegatul Ven. COllsistor, P. O. D. 
Procopie Givulescu, protopop în Radna, secretarul general, 
Dimitrie Popoviciu, delegaţii reuniunilor surori :şi anume: 
nela Caransebeş: Mihail G. Crăciun şi Petru Savi, iar dela 
Timişoara: Atanasie Lipovan apoi Gheorghe Pl1l'cariu, membru 
fundator, cassar consistorial, Nicolae Chicin, Iuliu Grof
şorean, Dumitrie Boariu, Petru Vancu, Iosif Stanca, Ioan 
Vancu, Pavel Dâdea şi altii. In mijlocul unei taceri gene
rale, prezidentul, Iosif Moldovan, deschide adunarea gene
rală, printr'un discurs prea frumos şi instructiv, ascultat 
cu o deosebită atentiune şi subliniat de aplauze însufle
ţite, care apoi la propunerea membrului, Dumitrie Boariu, 
se trece în intregime la protocol. La invitarea prezidiului, 
secreial'l11 general, Dimitrie Popovicin, celeşle actul Vene 
Consistoriu dela 11/24 Aug. a. C., Nr. 4473/1910, prin 
care adunarea generală dela Nădlac se ia la cunoştinţă 
şi se exmile ca reprezentant al său P. O. D. Procopie Gi
vulescu, protopop in Radna; actul 1. P. S. Sale D-lui 
episcop al Caransebeşului, Dr. E. Miron Cristea, dela 9 
August a. C., Nr. 5270/1910, prin care ne avizează, că 
luând la cunoştinţa. invitarea reuniunii, doreşte adună,rii 
generale succes deplin şi trimite archipăstoreasca bine
ctlvânlare: actul reuniunii surori dela Caransebeş, de dUo 
5/18 Aug. a. c., NI'. 53/1910, prin care se exmit ca dele
gaţi valoroşii noştrii confraţi: Mihail G. Crăciun şi Petru 
Savi; actul reuniunii surori dela Timişoara, de dUo 22 Aug. 
a. c., Nr. 120/1910, prin care se exmite ca delegat con
fratele Atanasie Lipovan şi actul dela 12/25 Aug. a. c., 
NI'. 400/1910, venit dela protopopul Peşteşului, P. O. D. 
Alex. Muntean alui Vasile, prin care se urează adunării 
generale mult succes în lucrările sale, după cari preziden
tul, Iosif Moldovan, salută in cuvinte calde şi bine simţite 
pe toţi delegatii şi oaspeţii prezenti, rugând indeosebi pe 
reprezentul Ven. Consistor, P. O. D. Procopie Givulescu, 
protopop, ca la timpul său să fie interpretul sincer al senti-
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mentelor de omagială dragoste şi supunere fiiască a invă
ţătorimii faţă de I. P. S. Sa Dl Episcop diecezan şi Ven. 
Consistor. Tunete de aplauze acopar cuvintele preziden
tului. Indeosebi să subliniază de adunare agenerală cuvintele 
calde ale 1. P. S. Sale Dlui Episcop al Caransebe!şului, 
care încheie frumoasa sa epistoala cu cuvintele: ." Va. rog 
Bă primiţi arhipăstoreasca binecuvântare dela subsemnatul 
fost coleg al fraţiilor Voaslre«. în legătura cu aceste salu
taţiuni, prezidentul, Iosif Moldovan, propune, iar adunarea 
generală primeşte cu insufleţire, ca să se trimita o tele
grama omagiala I. P. S. Sale O-lui Episcop diecezan, 
Ioan 1. Papp, aflător în Sibiiu, la adunarile fundaţiunii ma
relui Gozsdu. 

Să dă cuvântul P. O. O. Procopie Givulescu, protopop 
'tn Radna, reprezentantul Ven. Consistor, care, in cuvinte 
alese şi bine simţite, salută adunarea în numele 1. P. S. 
Sale Dlui Episcop diecezan şi a Ven. Consistor. Zice intre 
altele, că după cât cunoaşte d-sa inima I. P. S. Sale, 
asigură invătătorimea, că cea mai mare grije ce o are 1. 
P. S. Sa este grija, pentru binele şi fericirea şcoalei române con
fesionale. Iubirea 1. P. S. Sale pentru învăţatorime e 'mare. 
Şi tocmai aceasta iubire a Sa, îl face, ca învătătorimea, 
să DU afle la dânsul nici când uşi închise. Arată credinţa 
germanilor în puterea şcolii lor, meritul dascăli lor germani 
pentru intarirea f,li consolidarea Germaniei de azi. In fine
doreşte din tot sufletul, ca !şi poporul român nu peste 
mult să poată susţinea, că, dascălul român este acela, care 
a făurit unitatea culturală a tuturor românilor. 

Viforoase aplause acopăr alesele şi bine simţiLele cu
vinte ale P. O. şi mult simpaticului domn protopop, Pro
copie Givulescu. 

Să dă cuvântul d-Ior: Mihail G. Crăciun !şi Atanasie 
Lipovan, cari i(lea~emenea 5alută adunarea generală în ter
mini foarte calzi, in numele celor ce i-au trimis. 

Aplause frenetice acopăr caldele lor cuvinte. 
Se cete se telegramele sosite dela d-nii: Cornel Lazar, 

diacon tn Arad, Or. Aurel Grozda, advocat in Bilteni, 
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membru fundator al reuniunii !şi dela P. C. Sa părintele 
protosincel, Roman R. Ciorogariu, director seminarial în 
Arad, cari se iau la cunoştinţă intre aciamări şi aplause 
însufleţite. 

Prezidentul general, Iosif Moldoval1, aduce la cunoştinţa 
adunării generale, ca reuniunile surori dela Timişoara şi 
Oradea-Mare, tocmai acum, deodata cu noi, îşi ţin şi ele 
adunările lor generale. Din considerarea insa, ca să nu 
substraga. pe nici un membru al reuniunii de pla.cerea de 
a putea lua parte la aceasta impozanta. adunare generală, 
deocamdată n'a delegat pe nime la adunările generale a 
reuniunilor surori, ci le-a felicitat pe fiecare telegrafic. 
intrându-se în ordinea de zi, se prezenta diferitele rapoarte, 
să exmit comisiunile pentru cenSUl'area lor şi se cetesc 
diferite esebite intrate, indeosebi scuze pentru nepartici
pare la adunare. Se face apelul nominal şi se constata, 
că din 228 de membrii ordinari, sunt de faţă 128. Şi cu 
aceste, fiind terminata programa şedinţei prime, se anunţă 
continuarea programei din şedinţa a doua la 4 ore p. m. 

Banclletui. 

La 1/22 ore p. m. s'a început banchetul in hotelul 
dela , Hungariac. Au fost de toţi peste 300 de persoane, 
)nlre cari şi toate autorităţile politice din loc. 

Mânca.rile au fost foarte bune şi gustoase. Primul toast 
l-a ţinut prezidentul general, Iosif Moldovan, pentru regele. 
Toastul a fost ascultat in picioare. Secretarul general, 
Dimitrie Popoviciu, a toastat pentru 1. P. S. Sa 0-1 Episcop 
diecezan, Ioan 1. Papp şi pentru reprezentantul 1. P. Sale 
şi al Ven. Consistor, P. O. D. Procopie Givulescu, proto
pop în Radna. Raspunde P. O. O. protopop In termeni 
frumoşi şi aleşi, scoţind in relief vrednicia dascălului 
român de astăzi şi meritele reuniunii. Dimitrie Boariu 
vorbeşte pentru bravii Nădlăcani şi conducAtorii lor. 
Răspunde preotul Nicolae Chicin. Pa veI Dărlea toasteaza , 
pentru delegaţii reuniunilor surori şi ceialalţi oaspeţi. 
Raspunde frumos delegatul Petru Savi. Ioan Vancu vor~ 
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beşte pentru autorităţi. Răspunde cuminte pretorele din 
loc. Au mai vorbit apoi intelept, fruntaşul tăran şi 1'0-

mânui de inimă Uroş Păt~an, Gheorghe Petroviciu, no
tarul comunal şi aHii. 

Şedinţa 11. 
La 4 ore p. m., toţi membrii s'au întrunit din nou 

in sala dela »Ca~a bisericei« unde prezidentul, Iosif 1\101-
dovao, redeschizând şedinţa, saluta. în mijlocul adunării gene
rale, ,înll'e aclam,lrile celor prezenti, pe Mag. Sa d-l inspector 
regesc de şco ale al comitalului Cenad, Polyanszky Uiszl6. 
Se cete:"c apoi, intre aplausele zgomotoase ale membrilor, 
telegramele din nou sosite dela: I. P. S. Sa D·l Epi:scop 
diecezan, Ioan 1. Papp, afla.tor în Sibliu, la şedinţele fun
daţiunii Emanuil Gozsdu, dela Vasile Sala, prezidentul 
reuniunii surori dela Oradea-l\'1are şi dela Mtrânul dascăI 
şi membm ajutător al reuniunii, Blasiu Codrean din Radna. 

întrându-se în ordinea de zi, membrul fuodalor al 
reuniunii şi cassar, asesor consistorial in Arad, d·nul 
Gheorghe Purcariu, ceteşte instructiva sa lucrare: »Unele 
piedeci in calea bunei economizări a poporului«, membrul 
Teodor Mariş, învăţător în Erdeis, ceteşte lucrarea sa: »Cul
tura sufletească, ca baza fericirii omeneşti«, iar membrul 
Iosif Stanca, învăţător 1n Hoşla, ceteşte prelegerea practică: 
~Gheorghe Lazăr«. Toate lucrările aceste au fost ascul
tate cn hlUlt interes şi primite cu mulţumită. 

Prezidentul, Iosif Moldovan, aduce la cunoştinţă adu
nării generale, că vechiul membru al reuniunii şi sârguin
ciosul dliscăl din Şimand, Pavel Stanca, pe lângă donurile 
din trecut, a mai făcut reuniunii şi estimp următoarele 
donaţiuni in carţi: ~Andreiu Baron de Şaguna«, de Dr. 
Ioan Lupa:;;, »Aradvârmegye es Arad sz. kir. Vell'OS nep
oktatâs iigye« de Kehrer Kâroly, sub-inspector regesc în 
Arad şi încă una, sub titlul: ) Anticele Romane«. Se pri
mesc cu multumită şi aclamări vii la adresa donalorului. 
Cu acestea apoi se termină şi programa şedinţei a doua, 
iar prezidentul anunţa începerea şedinţei a treia pe mâne 
zi la 8 ore a. m. 
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COllce1'tul. 

Duminecă seara, la 8 ore, nn public frumos şi ales, 
ca la 800 1000, s'a adunat din nou la hOlelul »Hun
garia« pentru a asculta bine succesul concert, aranjat, în 
cinstea şi fayorul reuniunii, de învăt<'ltorii şi inteligenţa 
din loc şi ,iur, sub conducerea neobositului dascal, Romul 
Taucean, din Nădlac. S'au cântat şi executat: )) Pui de leie, 
cor mixt, de Ioan Vidll, »Trio pe violinăe de: Haydn şi 
Rossini, executată de: d-şoara Felicia Feier, Silviu Feier 
şi Nicolae Feier, studenţi, :delui-maş«, cântec poporal, 
annonizat de Atanasie Lipovan, vestitul cântare! dela SL
f\Iiclăuşul mare, cu solo, cântat cu mult sentiment t:;;i du
ioşie de: dona Sidonia Tăllcian, învăţătoare în Nadlac, 
»A căzut o rază lină«, duet de: Porumbescll, cântat de 
01'. Remus Chicin, advocat, Atanasie Lipovan, învăţator şi 
cu acompaniament de pian, susţinut cu r.1ullă dibacie de 
d-şoara Viorica Oprean, fiica d-Iui Dr. Oprean, advocat în 
St.-Miclăuşul mare, 7>Nălnca«, cor. mixt de Ioan Vidu, cu 
soli, cântat alternativ de d-şoara Viorica Oprean şi Ala
nasle Lipovan şi cu acompaniament de orchestră, »Bru
mărelul «, cor mixt de Mureşan, cu soli, cântat de d-şoara 
l\'laria Bogdan, invăţatoare în Pesac şi Ignatie Haica, în
VăW.tOl· în Celladul unguresc, şi cu acompaniament de 
orchestra, »0 seară tn reuniunea de cântari din Ştrengă
re~ti«, scenă comică pentru cinci voci barba.teşti, de Heinze, 
cântată de A. Lipovan, G. Farca, învăţator în Igriş, Ig. 
Raica, Dr. R. Chiciu şi R. Taucian, cu acompaniament de 
pian, susţinut de d-şoara Viorica Oprean. Toate punctele 
au fost admirabil execlltare, aşa, ca. fiecare trebuia din 
nou repetate. Laudă şi mulţumită bravului conducător! 

Pe lângă câştigu! moral splendid, câştigu] material 
tncă a fost pesLe aşteptare. S'au incassat peste 800 cor. 

După concert a urmat jocul până dimineata. 

Şedinţa 11/. 
La 8 ore dimineaţa, prezidentul, Iosif Moldovan, re

deschizând şedinta, dă cetire telegramei sosite dela 1. P. 
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C. Sa Augustin Hamsea, arhimandl'it, egumen al manăstirii 
Hodoş-Bodrog, primită cu aplause. întl'ându-se din nou in 
ordinea de zi, membrul: Petru Roşu, invăhHor in Nădab, 
ceteşte bine lucrata prelegere: »Roaua şi bruma«, luân
du-se la cunoştinţă cu placere şi multumită. Urmează ce
tirea rapoartelor comisiilor exmise pentru censurarea ra
portului general, de cassa, biblioteca. şi controla.. Se con
stata. ordine, munca. şi interes de cauza. pe toată linia. 
Actul Ven. Consistor de dUo 20 Aug. (2 Iulie) a. c., NI'. 
3656/1910, privitor la infiinţarea pe sate de lige a şco
larilor abslinenti faţă de beuturile spirituoase, să releagă 
desp. prot. ca material de studiu şi preocupare. Sa. decide 
ca biblioteca centrală a reuniunei să stee din doua în 
două luni, într'o zi anumita, la dispozitia membrilor. Ziua 
şi modalitaţile sub cari se vor extrada cartile din bibliotecă, 
biroul să-le aducil la cunoştinţa membrilor pe calea orga
nului oficios. Dupăce se fac şi se primesc mai multe PI'O
puneri pentru promovarea intereselor invătatoreşti, comisia, 
insarcinata. cu inscrierea de membrii noi, raportează îm
bucurator, că s'au înscris 9 membrii fundatori, inteligenti 
şi ţarani din loc şi 14 membrii ajutători, toţi ţărani din 
Nădlac, incassându-se şi sub acest titlu peste 400 cor. 

Proxima adunare generala, încât împrejurările vor fi 
prielnice, s'a decis a-se ţinea în capitala ţarii Budapesta, 
iar in caz contrar) în Arad. 

Iată cum a decurs adunarea noastra generală de 
estimp în fruntaşa comupă Nadlac! Nadlacanii s'au purtat 
brav! Amintiri placnte vor fi pentru invăţătorimea şi reu
niunea noastră mult timp puţinele zile petrecute cu drag 
intre ei. Onoare !şi cinste lor! 

Dimitrie Popoviciu, 
lnvăţător rom. ort. 
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Replică la "Un răspuns". 
Sunt o seamă de oameni, între bărbaţii de şcoală, cari 

sub motivul, ori mai bine pretextul, că intentionează şi 
u~orează simplificarea materiei de învă~ămîtnt (in şcoală) 
- omit, lasă afară şi esenţialul cutărui obiect: numai să-şi 
vadă ideia concepută ... 

Cum ai zice: »Dă foc la mom'ă, numai şO(l1'ecii să 

piară !«. 
Cu regret constat, că pe aceasta cale a apucat şi d-l 

g-n cu propunerea Iimbei materne respective a gramaticii. 
Dar să adeverim aceasta, nu numai să afirmăm, va 

zice d-I g-n. Şi cu drept! 
Să adeverim deci! 
La început, când omenirea în cunoştinţa limbei, după 

mai multe opintiri nu se ştiel, folos1, decîtt de expresiunile 
ono1nrdopoeUce şi patoflnomice, validitm-ea ve1'bală, a jude
catii lor edt t'edusă ab li la câteva cuvinte. Pe-atunci cu-

I 

vintele izolate ca: murmuril. zâzăie etc. valorau, respective 
se înţelegea atâta sub ele, cât se inţelege azi sub desfă
şurarea subiectului unui roman sau nuvele cu toate nuan
ţele, peripeţiile ~i caracterul lor _. idilic. 

Prin urmare, in prezent, forma de manifestare a aptitu
dinelor omului tn privinţa limbajului - ca mijloc de co
municare sau tmpăl'tilşire al cunoştinţelor - s'a desvoltat 
pe o scara foarte întinsa intru cât expresiunea judecăţii se 
concentrează ln ziceri simple, desvoltate, compuse şi dife
rite perioade. 

Aceasta însemnează t că concepţiunile, ideale şi diferi
tele acţiuni ale sufletului nu-şi au baza de afinnat'e in cu
vinte, ci în zicere, respective ziceri. Zicerea se poate consi
dera ca un p"oduct apa1'te, dm' intreg al limbajului. 

Zic de pilda: Apa curge repede. Calul e animal 
sprinten. 
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Prin concordanta acestor noţiuni, am format o cuge
tare, o judecată. In acelaş timp, dacă cuvintele de mai 
sus le VOlu lua separat, însemnătatea lor dispare, nu mai 
pot forma cu ele nici o judecată. 

Dar chim' sâ tiu-le separlim. Eu sunt dispus să-i mai 
dan d-Iui g-n, de-a intercala în prima zicere eventual a 
forma alta nouă, de 2 ori 3 ori alâlea cu\'inte câte cu
prinde spre a obţinea cu ele zicere compu~ă sau period. 
Aşa d. e. mai adew.ge d-l g-n la propoziţia primă cuvintele; 
scaun, siradli şi aroperiş sau formeze cu ele o ziare -
logicâ. 

Lucru de sine inţeles: aşa ceva e imposibil (cu ambele 
ziceri) ! 

Aceasta geneză de limbajiu a trebuit s'o fac spre a 
convinge pe d-l g-n, că fiinta zicerii o dau nu cuvintele, 
cum susţine d-sa, ci ideile, noţiunile sau mai bine jude
caia, cugetarea, ce intenţionăm a o spune. 

Cuvântul nu e altceva decât numele ncţiunii şi ca 
atare nu are decât rol secundar; Căci, cum am dovedit, 
fiinţa licerii o dă coerenta ideilor, judecata cuprinsa în 
zicerea respectivă. 

E prea evident deci, că d-l g-n a confundat cu\'intele 
cu nexul sau legatura logică, ce există intre ideile, noţiu
nile sau cugetarea expusă, fie cu graiul sau în scris. 

De-aici urmează şi aceia, că importanţa singuratecă, 
ce o atribue d-l g-n cU/linfelor, a sustat atunci, când forma 
de uprimare a omenirei a fost t'edusă, prin însaşi firea 
lucrurilor, la cel mai mic C1Aant sm(, minim de limbă. 

Ca d-l g-n să-mi poată arata tot mai mult în:;;emnă
talea cuvintelor, ajunge cu expunereă până acolo, până 
unde nici n'am aşteptat. 

Ascultati numai! 
»Fiecal'e zicere stă din cuvinte, cari cuvinte, după 

poziţia 101' - se numesc !şi părţi de zicere«. 
Aci nu trebue mult comentar! 0-1 g-n, fără voe, ne

cesiat de puterea argumentării, ce trebuia s'o facă, a fost 
silit să amintească despre zicere şi părţile zicerii, cad dupa. 
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. poziţia lor, de sine inteles, nu pot. fi nici substantive, IlICI 

verbe. .. ci predicat, subiect ori alte părţi (de zicere), iar 
despre atari părţi altădată d-l g-n nici nu voiit sa auda. 

Cu alte cuvinte. Atunci, cândd-l g-n e silit a lua 
refugiu la zicere ţii :t părţile de zicerec, bucllros şi-le "intâ
bulează, iar de acoale incolo destabuleze altii! ... ! 

Aceasta e o dovadă mai mult, că tractarea zicerei, 
fără a arăta baremi părţile ei principale, chiar după pro
cedura d-lui g-n, cu anevoie merge. 

Cunoaşterea subiectului şi a predicatului se impune cu 
atât mai tJârtos, CIt cât acestea dOtut părţi dau fiinţa ideii, 
judecrl(ii sau a cugetării cuprinse În ea. 

Despre cine? ce? se zice? 
Ce anume am zis despre cineva? ceva? 
Iată, d-Ie g-n B-ul psihologic şi logic după care întrebi! 

§., de oprelişte legală, la folosirea zicerii, formea7.ă şi aceea, 
ca morfologia sau partea etimologică, după care d-I g-n 
- in partea cea mai mare - procedează la tractarea 
gramatici:, căci ia numai pă.rtile de vorbire - nu se 
ocupa nici cu un fel de zicere; cu acestea se ocupă Slll

taxa - exclusiv. 
Deci de acest adevăr, d-l g-n încă să ţină cont! 
In firul acestei discuţii, d-Iui g-n i-am obiecţionat şi 

aceea, ca nu a făcut cum trebuia definiţia scopului limbei 
materne, nu numai a gramaticii, cum susţine d-sa. 

La aceasta observare, îmi răspunde: »Definiţiile au 
soarlea rasturnarilor«. 

Bine, d-Ie g-n înţeleg!? 

Mai departe, eu nu am afirmat nicăiri, că. scrierea 
corecta se poate însuşi numai pe baza intonării, ci am 
zis: întâi vorbire ţii intonare corecta, apoi scriere şi aceasta 
am inţeles-o mai ales în clasele inferioare. 

Dar chiar sa fiu afirmat, ceeace nu stii, d-I g-n n'are 
ce se mira, că cum vom face cunoscut, numai pe baza 
intonării, scrierea corecta a verbului fugic't cui şi met'gea 
cu e etc. 
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Lucrul de tot simplu şi uşor. 

Zic: a fugi = fugi a:; se scrie cu i, că ci cuvântul, când 
am zis: a fugi, se sfârşeşte cu sunetul i; aceasta o putem 
face fară privire la aceea, că cunoaşte modul infmit şi 
conj ugările ori nu. 

Tot aşa procedem la: a merge = mergea; a lovI = 10-
via; a Sllcl = sucia; a culege = culegea etc. 

Intr'altele eu am mai fost afirmat că: subsanlivul nu se 
poate face cunoscut elevilor făra. a cunoaşte mai întâi 
subiectul. Prezenta afirmare mi-o susţin !şi acuma! şi mi-o 
susţin nu pe procedura mea proprie - individuală - şi 
ca atare unilaterală - ca d-I g-n - ci pe baza ştiinţei gra
maticale şi de limbă. Ca. lucrul stă aşa, d-I g-n n'are decât 
să-se informeze din scrierile de natura aceasta. 

Altmintrelea - mai jos - află d·1 g-n şi aceasta 
explicare. 

Cea mai grea şi serioasa.. obiecţiune, ce mi-o face d-I 
g-n, pare a fi: 

)) Dacă - afară de subiect şi predicat -" celelalte 
parţi de ziceri se vor învăţa numai »eventual«, atunci am 
sfeelit cu regula intrebuintarii virgulii in scriere... Elevii 
vor ştl scrie numai :t eventual«. 

Ciuntită e scrierea, zice d-l g-n, dupa. procedura mea 
!şi din motivul, că eu nu cer în vă tarea zicerilor compuse. 

Toate concluziunile trase aci de d·1 g-n, su~t exage
gerate, să nu zic -- false. 

Dacă la zicerea desvoltată am zis: eventual: obiect, 
drept-nedrept, atribut şi determinaţiumle circumstantiale: 
de 'timp, loc, mod şi cauză - am înţeles »eventua
lulc din punct de vedere sintactic mai puţin detailat, 
caci dacă unui etimologist - la tractarea cutare, e deajuns 
să abstragă regula: )} Acestea ... sunt ziceri sunt ziceri con
trase, pentrucă vin lângă olaltă mai multe vorbe de acela!? 
fel« 1) cu atât mai vârtos e în drept a abstrage regula 

1) Lucru pare curios! Cum s'ar potrivi regula la zicerea d. e.: Jos, pl'Îtl, 

CI~ şi of! sunt părţl de vorbire. 
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i' un sintactist, zicând fară jenare: Fiilor! Acestea sunt zi
ceri contrase, pentrucă vin lânga olaltă mai multe părţi 
de zicel'e de acela~ fel 

Tot astfel e a-se inţelege şi »necererea« învat,lturii 
zicerilor compuse; repet, nu din punct de vedere sintatic 
special, ci - în general - elevul sa cunoască, care e 
zicere compusă? pentruce? ~i cari sunt princi paie şi secun
dare din zicerea a doua sau a treia? subordinala (secun
dara) atributivă, obiectiva, circumstanţială etc. al cui loc 
conţin il pentruce le numim astfel? etc. zic acestea nu 
le-am înţeles! 

Aşadar e;rclwlerea zicerilor sus atinse nici decât nu e 
a-se ÎJlteleg~ în mod absolut, Cfl d-l ,g-n, ci - relativ. 

Doară va admite d-l g-n, că voiu fi ştiind şi eu: 
românul, rn vorbire sau scriere se foloseşte nu numai 
de propoziţii simple ci şi de desvollate, conlrase ele . 

• Că verbul se poate invaţa cu mai mare uşurinţa. ca 
predicatul, iarăş e prea adevărat. Verbul, aratând o lucrare, 
ce se poale tntul, apercipierea e cu mult mai uşoară, ca 
a predicatului, care vorbeşte despre lln ce, ce deasemenea 
e abstract. Apercepiarea atunci se îngreunează şi prin con
fundarea Ini cu partile de vorbire din cari e tacut predi
catul ... nici eu, nici colegul, 1. Crişan, n'am şti scrie 
corect, dacă n'am cllnoaşte flexiunea verbului« - Îmi re
jledează d-l g-n. CU(lee am zis, suţin şi acum. 

l\1ai întâi am să fac o esenţială obiecţiune d-lui g-n. 
Nu predicatul e facut din verb ori altă parte de vor

bire, ci aci întors: verbul (sau alte părn de vorbire) din 
predicat, pentrucă ştiinţa gramaticii şi a limbei - in genere 
- presupune întâi zicerea cu cel puţin părtile ei (principale) 
- cum am mai zis - şi numai pe baza aced01'a părţile de 
vorbire, aproape - toate. 

Deci mai intâi elevul va invăţa predicatul şi numai 
după aceia - mai târziu - verbul. Nici un strop nu e mai 
gl'eu de apercipiat predicatul decât verbul sau adjectivul! 
Să ilustrez 1 

Iarba creşte. Cerul e senin. 
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Ce am zis despre ial'bă? - creşte. Ce am zis despre 
cer? - e senin. 

CI'I'şte şi e senin sunt p"edicate (ca părţi de zicere), 
fiindcă aceea am zis despre iarbă şi cer. 

Până când cu predicatul gat cu o singură numll'e 
(= predicat), până atunci cu elevul am să trec peste 2 
numiri (= verb-adjectiv) respective peste 10 (toate părţile 
de vorbire), - accentuând - îrţ acel aş timp, că părţile 
de vorbire se abstrag şi pe baza subiectului. . 

Dacă predicatul ori subiectul apar ceva mai abstracte 
- în aceeaş proporţie se înmulţeşte numirea părţilor de 
vorbire, cari deşi au o înfăţişare, să zicem aşa - mai 
concretizată - finalul lor luat într'una ne dă iarăş un 
intreg abstract. 

Cu aceasta nu voiesc să zic, nici n'ţtm zis, că lrac
tarea părţilor de vorbire ar fi superfluă. 

Şi iarăş: De geaba vom cunoaşte, d-le g-n, flexiunea 
verbului, căci dacă nu vom şU şi cunoşte funcţia, însem
nătatea şi rolul verbului, in vorbire sau formarea zicerilor 
(şi natural: aceasta nu o putem şti exclusiv din flexiunea 
verbului) tot nu ne vom şti pune ideile pe hârtie nici eu 
nici d-l g-n. Ergo, stă pe picioare adevărul ce l-am spus 
eu 'nainte de aceasta, anume: 

Nici d-l g-n nu, va putea argumenti't, că d. e. tracfarea 
predicatului va fi mai anevoioasă decât a verbului, sau că 
cunoaşterea acestuia e mai de folos deC1U a ceiuialait. 

Din celea semnalate până aci reiese: şi eu doresc 
facilitarea ~i simplificarea materialului limbei materne, dar 
numai într'atâta, tntrucât acest obiect nu devine .cinntat« 
in esenţa lui; numai intr'atâta, lntrucât se tine cont nu 
numai de cuvinte şi părţile de vorbire, ci ~i de concep~ 
ţiunile, ideile cuprinse în zicerile pe cari - inomis -
avem să-le cunoa~tem, fără a trece în analiza sintactică
extremă. 

Ca de incheere, am să amintesc: 
D-l g-n m~ a dat ?'ăspuns la obiecţiunea, ce i-am 

făcut-o, asupm definierii substantivului. 
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0-1 g-n nil a mof/vat înmultirea 1'e.'lulelo1' (după mine 
in loc de 11 na) la intrebu in/a rea virguliiîn sC1'iet'e. 

Şi în fine să faci bine d·i g-n, să-mi spwti: în can: 
şcoli, institute de lll/,{ltâm(int - din Europa sau America -
căci aici e civilizaţia, cultura mai eslinsă - se propune 
stlldiuL Zimbei materne dupli lJ1'ocedarea d-tale, căci să şti, 
dacă putem procedeln mod arbitrar fiecare le - eu îţi 
vin cu un rnelod şi 'mai nou la predărea limbei! .. · 

După răspunsUl'ile pozitive date, voiu crede şi eu, că 
. trecutul ni-a dat savanţi renumiţi, rară pregătiri mari, căci 

au examinat şi aprofundat natura spre a afla adevărul, 
iar cei de azi - bieni - deşi cu pregiltiri mai mari, se 
nÎzuesc a afla adevărul din cărţi pe calea cetilului 2), 

1. C1·işianu. 

. Ştefan cel' sfânt. 
(PreJegere practică din Istorie), 

1. Pregătirea: Cum se chiamă ţara În care trăim 
şi locuim noi? Cine a întemeiat Ungaria? Cine a domnit 
în Ungaria după Arpad? Cari au fost principii Ungariei? 
De ce religiune s'au ţinut maghiarii la început, ce au 
fost ei? Dar popoarele de prin prejur ce erau, şi ele au 
fost păgâne? De ce biserică se ţineau popoarele de prin 
prejur? Noi, românii, de care religiune şi de care bise
rică ne ţinem? Şi astăzi sunt păgâni maghiarii? Dacă 
maghiarii rămâneau şi mai departe păgâni, ce cugetaţi~ 
oare aveau ei viitor? Care e Ungaria? Unde se află 
Esztergom? Care e oraşul Somogy? Cătră care parte a 
ţării se zice Ardeal? Ce ţară se află spre sud-vest dela 
ţara noastră Ungaria? Care e capitala ltaliei? Unde se 
află Roma? Grijiţi prunci! Astăzi vom învăţa despre: 
Ştefan cel sfânt! _ 

II. Predarea. 1. Expullerea faptelor: Ştefan cel 
sfânt a fost un om foarte luminat. 

2) Ca şi când conţinutul căr\i1or nu şi-ar avea izvorul ~i 'n experiinta 
vieţii, tI. C,) 

16 
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El s'a trudit din toate puterile pentru binele şi feri
cirea ţării sale. Pe vreme aceia, poporul maghiar a fost 
păgân. Ştefan cel sfânt, cu mintea lui mare şi luminată, 
a a-flat, că poporul maghiar, ca păgân, nu poate avea vii
tor. Deaceia a căutat, ca să încreştineze pe unguri. Şi 
pentruca să poată el izbuti şi mai bine, cu acestea, a 
cerut dela Papa Romei de pe atunci: Silveslru al II-lea, 
episcopi şi preoţi creştini, cari se Iăţiască religiunea cre
ştină apuseană între maghiari. Papa Romei, Silvestru 
al II-lea, văzând nobila nizuinţă alui Ştefan cel sfânt 
pentru creştinism, s'a bucurat mult de aceasta. Şi pe 
lângă ajutorul cerut, [-a trimis şi o coroană de aur, 
cu carea s'a încoronat el ca primul rege al Un
gariei în Strigoniu (Esztergom), la 20 August, anul 
1000. d. Cr. 

Reproducere. 
Dupăce Ştefan cel sfânt s'a încoronat de rege al 

Ungariei, s'a trudit şi mai multpentru Iăţirea religiunii 
creştine apusene între unguri. O parte dintre ei însă, nu 
voiau ca să părăsească legea lor strămoşească, care era 
cea păgână. In fruntea acestora stătea căpitanul Kopâny, 
domnul din Somogy. Alţii iaiăşi, mai bucuros s'ar fi 
alipit de biserica răsăriteană, decât de cea apuseană. 
Intre aceştia se afla şi Giula al II-lea, principele Ardea
lului, neam de aproape cu Ştefan cel sfânt. Din cauza 
aceasta apoi pe timpul acela s'au născut în ţara noastră 
multe lupte înfricoşate. Stefan cel sfânt însă, i-a bătut pe 
amândoi. Căpitanul Kopany a căzut mort în luptă, iar 
Giula a Il-lea a fost prins şi închis în temniţă, dimpreună 
cu cei doi fii ai săi. Ardealul apoi s'a împreunat cu 
Ungaria. Deaici înainte, cât timp a trăit Ştefan cel 
sfânt, nime n'a mai cutezat să se scoale în contra cre
ştinismului. 

Reproducere. 
Dupăce Ştefan cel sfânt a mVll1S în chipul acesta 

pe toţi duşmanii creştinismului, şi a făcut astfel pace în 



215 

ţară, s'a apucat acum ca să întărească tot mai mult le
gea creştină prin diferite instituţiuni şi se aducă şi alte 
lucruri bune, pentru binele şi înflorirea ei. Spre scopul 
acesta, Ştefan cel sfânt a înfiinţat 10 episcopii, a zidit 
mai multe şcoale, biserici şi mănăstiri. Preoţilor le-a po
runcit să înveţe tineri mea în şcoală şi să lăţiască tot mai 
tare religiunea creştină între popor. A poruncit mai departe 
ca cel puţin câte 10 sate să-şi zidească o biserică şi s'o 
provadă cu cele qe lipsă. A oprit prin lege de a-se lucra 
Dumineca şi în sărbători, precum şi purtarea necuviin
cioasă în biserică. Ţara a împărţit-o În 72 de comitate 
şi a poruncit ca fiecare comitat să-şi aibă câte o cetate 
bine întărită. In fruntea fiecărui comitat apoi a pus câte 
un comite suprem. S'a îngrijit mai departe ca ţara să 
aibă judecători buni şi drepti. In lucruri niai grele îi 
plăcea, ca el singur să hotârască. Iar pentru a stârpi 
multele rele, ce bântuiau pe timpul acela prin ţară, a 
făcut legi bune şi aspre. 

Oamenilor, cari se distingeau în vre-o luptă, sau în 
alt chip lucrau pentru binele şi fericirea ţării, le-a dat 
mai multe drepturi şi numele de nobili. Aceştia mai târziu 
a început a asupri pe oamenii de rând, cari s'au numit 
iobagi. Tot pe timpul lui Ştefan cel sfânt a înflorit în 
Ungaria foarte tare şi artele, industria şi comerciul. 

Reproducere. 
Când a simţit Ştefan cel sfânt că i-se apropie sfâr

şîtul, a chemat Ia patul său de moarte pe toţi fruntaşii 
ţării şi le-a legat la inimă, sfătuindu-i, ca să ţină cu 
tărie atât Ia legea creştină, cât şi la toate celelalte întoc
miri bune ce le-a făcut. Ştefan cel sfânt a murit la anul 
1038 d. er. EI a murit, dar faptele sale cele bune şi 
frumoase se pomenesc cu mândrie şi astăzi. Pentru me
ritele lui cele mari faţă de legea creştină, Papa dela 
Roma, Ia câtva timp după moarte, l'a pus În rândul sfin
ţilor şi deatunci el poartă numele de Ştefan cel sfânt, 
iar tara a aşezat prin lege În amintirea lui în 20 Angust 

16· 
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a fiecărui an sărbătoare naţională. Iată cum să rasplătesc 
faptele cele bune şi după moarte! 

După moartea lui Ştefan cel sfânt, atât creştinismul, 
cât şi toate celelalte întocmiri bune, întemeiate de el, au 
început pe un timp a slăbi. Următorii lui au început a-se 
certa de moarte unii cu alţii. In cele din urmă însă, 
după mai multe certe şi lupte, s'a suit pe tronul Unga
riei: Ladislau cel sfânt şi începând cu aceasta, Ungaria 
a început a-se face iarăşi mare şi puternică. 

Reproducere. 

Reconstruirea generală şi· reproducere liberă. 
2. Sislemir:;area: Despre cine v'am vorbit eu acum? 

Ce a făcut Ştefan cel sfânt pentru poporul maghiar şi pentru 
ţara întreagă? Trăieşte Ştefan cel sfânt şi astăzi? Dar 
faptele lui? Vedeţi copii! 

Ştefan cel sfânt este cel dintâi rege al Ungariei. 
El" a încreştrnat pe unguri şi a făcut legi bune pentru 
ţară. Faptele cele bune şi frumoase ale lui Ştefan cel 
sfânt pomenesc şi astăzi cu cinste numele lui, deşi el 
de mult a murit. Să facem deci şi noi totdeauna fapte 
bune, fapte alese! 

III. Aplicarea. Ce cugetaţi prunci, Ştefan cel sfânt 
pentru aceia a făcut atâtea fapte bune şi frumoase, pen
truca lumea să-Ilo ude şi să-I preamărească? Au lipsă 
de laudă faptele bune? Rămân ele însă nerăsplătite? 
Dar faptele rele? Faplele cele bune şi frumoase ale lui 
Ştefan cel sfânt rămas'au ele nerăsplătite după merit? Ce 
cugetati, noi încă numai deaceia se facem fapte bune, 
pentruca lumea să-ne laude?, Vedeţi copii! 

Totdeauna să facem fapte bune. fapte de laudă. 
Faptele bune şi frumoase nu numai că se laudă ele de 
sine, dar în ace/aş timp, nici când nu se uită şi nu rămân 
nerăsplătite după merit, întocmai precum s'a întâmplat 
aceasta şi cu Ştefan cel sfânt. Să ne ferim însă tot
deauna de-a face fapte rele! Pe timpul lui, vremurile 

I 
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erau foarte grele. Dacă Ştefan cel sfânt nu era, cine 
ştie ce era din fara aceasta. Creştinismul şi Întemeiarea 
regatului a fost taria şi viitorul farii şi a poporului ma
ghiar. 

Dimitrie Popo viciu , 
învăţător rom. ort. 

Nu întotdeauna titlul valorează munca. 
- Reflexiune..-

în articolul publicat de d-I g-n, sub acest titlu, re
cunosc, es~e adevăr, pe lângă care Însă sunt şi unele 
constatări, afirmaţiuni, cari în cadrul ce atinge, nu acopăr 
tocmai pe tocmai: sunt bine contestabile. 

E foarte logic şi natural, ca diferiţii bărbaţi de şcoale, 
din diferite timpuri şi epoce = în ceeace priveşte educa
ţiunea şi instrucţiunea - să nu fie de acord. Unii au 
cuprins un lucru într'un chip, alţii într'altul... aşa fel că 
de multeori principiile sau părerile acestora s'au avut 
spre olaltă, întocmai ca ş4 locuitorii antipozi ai globului 
terestru. 

Ar fi şi rău, când ar fi altfel: toţi de o convingere, 
căci atunci nu ar prea scânteia adevărul, iar noi ştim, 
că din ciocnirea ideilor, rezultă lămurirea lor. 

Dare noi, aceştialalţi mai măruntei, stăm pe un 
punct comun de vedere, şi dacă - nu! prin modul no
stru de acţiune, nu ne apropiem de acest stadiu al men
talităţii omeneşti, la care corespund fazele evolutive in 
succesiunea şi dominarea ideilor? t 

- Neconditionat, aceasta e calea, ce îndeamnă şi sti
mulează la muncă tot mai cu zor, pentru realizarea idea
lurilor mari, bine ştiindu-se, că platonismul inchipuit şi 
planurile fictive şi aşa dispar; înţeleg prin acestea opin
tirile acelora "celebrităţi" mai mari şi mai mici, a căror 
valoare reală, în darea direcţiunii puţin decide... Ajung 
monede fără curs În piaţă. 
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Ceeace, mai ales nu-I mulţt1meşte pe d-I g-n, este 
împrejurarea (?) că "principiile pedagogice, sunt statorite 
numai pe baza deducţiunilor teoretice". 

Pare-mi-se acesta, e un cântec vechiu. 
Ca argument aduce aplicarea treptelor formale, cu 

cari mulţi din învăţătorii noştri mai tineri se deprind 
"nu in folosul şi spre binele şcoalei, ci mai mult pentru 
ochii lumii" 1). 

Vorba vine. Acest metod nu poate fi în avantajiul 
progresului şcolar, deoarece are "scăderi u , cari iarăşi nu 
pot fi alta decât deducţiunile teoretice. 

A susţinea aşa ceva, Însemnează a-te răzima numai 
pe propria experienţă, ignorând multe lucruri, ce ar trebui 
finute În vedere. 

Cea mai bună dovadă, în aceasta privinţă, ne este 
trecutul. 

Vom lua numai câteva cazuri. 
1. Locke, carele pe terenul educaţi unei lŞl are meri

tele incontestabile, punând pond deosebit pe educaţia 
morală, formarea caracterului, aplicarea metodului inductiv 
la cercetarea fenomenelor suflt!teşti ale individului - s'a 
ocupat d'adreptul cu educaţia (instrucţia) copiilor. 

Acest adevăr îl confirmă H. Schaftesburg. 
Tot aşa s'au ocupat cu educaţia copiilor 1. A. Co

menius, F. Fenelon, 1. Rousseau, K. F. Kindermann, 
despre Pestalozzi nici nu mai amintE'sc, apoi H. Herbar!, 
1. Paul, F. W Diesterweg şi alţii. 

Şi îndeosebi 1. Paul, nu numai, că însuşi s'a ocupat 
cu educaţia copiilor, ci tatăl sau fiind învăţător, ca sub
strat la statorirea principiilor sale - a servit şi bogata 
experienţă a acestuia afară de a sa. 

In urmarea celor semnalate, nu mai poate sllsta, că 
principiile se stabilesc numai pe baza deduc/iunilor teo
retice. Nu, cel puţin În general. 

1) Pe co!c!lii (activi), cari au publicat atari prpleg-pri practice. dojana 
d-lui g-n nu-i poate supil.r:\, cel putin pttnă atullci Fi 11 ,1 c,ind d-l g-I! IlU va 
Vl'fli inainte cu prelegeri de-ale d-sale, dovedind adec:l, ci!. sImt "mai posibilo« 
in practica ~coalei. (B). 

1 
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Acest adevăr stă şi faţă de treptele formale criticate 
atât de sever - bine înţeles fără temeiu suficient - de 
d-l g-n. 

Că acest metod nu se aplică întocmai, poate fi tot 
atât de adevărat cât şi aceea, că nici alţi învăţători, să 
zicem mai bătrâni, nu se ţin strict de metodul special 
şi uzitat de ei la predarea studiilor! 

Tare îmi vine a crede, că d-l g-n la o astfel de 
presupunere n'a putut să ajungă decât pe temeiul feno
menelor, ce se manifestează, primo loco la observaţi unea 
internă ... 

Tot din artic1ul d-Iui g-n mai putem trage şi con
secvenţa inversă, că nu întotdeauna munca valorează titlul. 

Iată! deducţiuni şi raţionamenfe la cari nu s'a aştep
tat nici d-I g-n nici noi. 

Mai departe, nu poate nega nimenea nici trage la 
îndoială, că noi, învăţătorii poporali, cari pe terenul di
dactic avem o experienţă bogată, nu am putea staveri 
principii doară mai bune şi salutare decât cei cu ranguri 
şi titluri. 

Dacă vom frunzări filele istoriei educaţiunii, vom 
afla, că de aşa ceva învăţătorii (poporali) încă au fost 
capabili. 

Astfel a fost V. Ickelsammer, învăţător la şcoala din 
Rothenburg. carele prin procedeul său a pus bază, deşi 
târziu - metodului fonetic (al sonetizării). 

Ollivier, învăţător în Dessau; precursorul exerciţiilor 
verbale la scris, cetit etc. 

Dacă a fost aşa în trecut, poate fi şi în viitor, dar 
bine înţeles: ţinând cont de toate descoperirile şi destăi
nuirile obiective constate în domeniul psihologiei, irelevant, 
că acestea provin dela indivizi cu titluri şi ranguri ori - nu 1 

A te răzima numai pur pe experienţă, e tot atât de 
greşit, cât a te răzima numai pe teorie. 

Ambele au să se complecteze reciproc, căci astfel 
exige ştiinţa pedagogiei. 

B. 

i 
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INFORMAŢIUNI. 
Viitoarea noastră adunare generală În Budapesta. în legătură 

cu conci uzul adunării generale dela Nădlac, de a se ţineA viitoarea 
noastră adunare generală În Budapesta, iată ce scrie "Lupta": 

Salutăm cu bucurie reuniunea învăţătorilor dela Arad, care 
a hotărît, ca la anul viitor să-şi ţie adunarea generală în Buda
pesta. Suntem interpretul tuturor sufletelor bune româneşti din 
Budapesta, când felicităm adunarea dela Nădlac pentru această 

idee norocoasă." 
"Adunarea dascăliIor, sperăm, că va deschide calea şi altor 

instituţiuni culturale româneşti pentru a veni, din când În când, 
în capitala ţării, unde trăim 3-4 mii de români răsfiraţi şi aproape 
perduţi in marea aceasta de străini. Excursiunea societăţilor noastre 
culturale suntem s,iguri, că va trezÎ toate inimile În cari mai pâl
păie o licărire românească. Câştigul va fi deci îndoit: pe deoparte 
învăţătorii în tot cazul se vor alege cu bogate cunoştiinţe, contri
buind tot atunci şi la trezirea conştiinţei naţionale în multe mii 
de suflete adormite." 

"Tribuna" din Arad ocupându-se la loc de frunte cu aceada 
chestiune, o află nematură şi-'şi exprimă convingerea, "că dascălii 

poporului vor mai st~ la chibzuinţă" înainte de plecare. 
Hotărât, numai cinste voim să secerăm. ldeia are să fie stu

diată perfect înainte de întrupare. Si, În sensul acesta s'a adus 
şi conclusul adunării noastre generale I 

Ce este învăţătorul? "DrapeluP' În nr. său dela 31 iulie 
(13 aug.) a. c. scrie sub acest titlu: 

"Zilele trecute s'a ţinut congresul general al învăţătorilor 

români din liberul regat al României. Din acest incident, "Seara" 
defineşte În chipul ce urmează rolul imens, ce revine învăţătOliior 
În desvoltarea culturală - economică - morală a neamului dat cu 
desăvârşi re În mâna lor pentru a fi crescut. Reproducem cu bucu
rie frumoasele cuvinte, cu dorinţa, ca dânsele să pătrundă adânc 
şi în sufletul învăţătorilor nostrii, cari Încă au acelaşi rol important, 
ba chiar decisiv, în creşterea poporului nostru. Iată ce scrie "Seara:" 

"Îl-lVătătorul este cel dintâiu factor, care poate avea inriurire 
decisivă asupra sufletului ţăranului. EI îl cunoaşte pe ţăran la aceea 

I 
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r vrâstă fragedă, când cunoştinţele să imprimă mai uşor, când su
fletul este ca pasta proaspătă, pe care mâni1e dibace o pot fră
mânta cum trebuie, şi-i pot da forma voită. 

"învătătorul este călauza copilăriei, a acelei vârste frumoase, 
când omul este dornic de a cunoaşte, când primul contact cu 
realităţile încungiurătoare îl fac să tresară Înfiorat, când înţelege 

şi reţine totul cu aceeaşi uşurinţă şi plăcere cu care ar ţine minte 
un basm frumos sau o poveste ce l-au fermecat. 

Cât de mult se poate sădi în sufletul omului mic, la vrâsta, 
când poveştile îl farmecă! 

Şi, pentrucă învăţătorul este cel dintâiu - după părinţi - când 
sunt părinţi - cari se descopere şi se desvoalte calităţile de abia năs~ 
cânde ale sufletului copiilor dela ţară, de aceia s'a dat misiunei lui o 
importanţă cu totului escepţională. Fiindcă, În afară de faptul, că 

învătătorul este stăpânul intelectual al ţăranului în copilărie, nu 
trebuie să uităm, că Înriurirea lui asupra păturei ţărăneşti poate 
avea un caracter de continuitate foarte preţios. învăţătorul urmând 
se trăiască În mijlocul foştilor lui şcolari, deveniţi oameni maturi, 
are putinţă să le controleze viaţa, se observe, dacă trăiesc În con
formitate cu directivele ce le-a dat in şcoală, se vegheze la des
voltarea continuă a înţelegerei lor sociale. 

Pentru aceasta Însă învăţătorul trebuie să fie un element de 
o moralitate superioară şi Înzestrat cu un Înalt simţ de răspundere. 
Iar pentru-ca învăţătorul se poată fi astfel, el trebuie apărat de 
orice influenţe nefaste, chiar de autoritatea Însărcinată cu supra
vegherea instrucţiunii publice, trebuie ferit de orice contact mo
lipsi tor, garantat Înpofriva oricărei ispite rele." 

"Se poate ceva mai frumos ?. 
Aviz celor-ce Încă nici până astăzi nu înţeleg importanţa 

Învăţătorilor! 

Dare de seamă şi mulţămită publică. Din incidentul adu
nării generale a reuniunii învăţătorilor rom. gr.-or. din protopo
piatele I-VII., ţinută În comuna Nădlac, s'a aranjat concert Îm
preunat cu petrecere, a cărui venit a fost 844 cor. 70 fi!., faţă 
de 434 cor. 30 fiI. spese. Venitul curat a fost 410 cor. 67 fiI., 
care sumă s'a destinat pentru sporirea fondului de editare al orga
nului reuniunii. 
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Suprasolviri au făcut M St. domni: Nicolae Chicin 4 cor., 
Iuliu Cadar 4 cor., Ioan Morar 1 cor., Aurel Pap 1 cor., N. N. 1 
cor. 80 fiL, Vasiliu Crişan 1 c. 30 1., Ioan HerJicska 80 şi Efrem 
Moldovan 2 cor., pentru cari jertfe primiască recunoştinta şi mul
ţumirile noastre. Iosif Moldovan, preşedintele reuniunii. 1. Grofşo

rean, cassarul reuniunii. 
Solviri. Taxă de membrii: Alexiu Doboş, Ştefan Roja, Pavel 

Leu, Lucretia Ambruş, Gheorghe Frugea, Nicolae Cişmaş, Teodor 
Lucaciu, Dimitrie Ciobota, Gheorghe Petrişor, Dimitrie Popoviciu, 
Iosif Moldovan, Gheorghe Popoviciu, Aurel Drăgan, Petru Colţău, 
Uroş Totorean, Ştefan Roja, Vicenţiu Guleş, Ioan Ghebeleş, Mu
ciu Popescu, Mihai Nicoară, Efrem Brindea câte 2 COL, Atanasie 
Naghiu, Gheorghe Turie, Ioan Crainic, Todor Mărginean, Lazar 
Faur, Uroş Oanea, Traian Caba, Dr. Vichentie Marcovici, Petru 
Flocos, Nicolae Mărginean, Orestia Bogdan, Pavel Roşu, DăI1i1ă 
Săcăruş, Uroş Totorean, Petru Muntean câte 4 cor., Nicolae Chiein 
40 cor. şi Dr. Iulian Chicin 20 COL 

Organ .. Antone Sirca, Alexiu Doboş, Gheorghe Purcar, Lu
cret ia Ambruş, Gheorghe Frugea, Nicolae Cişmaş, Teodor Lucaciu, 
Dimitrie Ciobota, Moisă Mariş, Vasiliu Zab, Petru Balint, Teodor 
Laza, Ioan Cadar, Dimitrie Popovieiu, Iosif Moldovan, Nicolae 
Cristea, Petru Colţău, Vicentiu Guleş câte 5 cor., Ioan Crainic, 
Ioan Ghebeleş, Petru Muntean câte 10 cor., Gheorghe Petrişor 9 
coroane. 

Din vinderea cărţilor »Pentru ţărani": Alexiu Doboş 1 cor. 
80 fil., Desp. prot. Arad 2 COL 

T~dor CeoaiPQ' Gheorghe Turic, Iustin Iancu şi Romul Mla
din câte 2 cor. Trifon DascăI 1 cor. 

Pentru diplomă: Petru Roşu din Nădab 2 cor, 

Bibliografie. 
In editura librăriei Ciurcu, Braşov, au apărut de curând: 

Carte de cetire pentru elevii şi elevele cI. IV-a primară de Nicolae 
Sulică, profesor, pr. 90 fiI. 

Culegere de diferite cântece: hore, doine, sârbe, cântece de petre
cere, poporale etc. pr. 70 fiI. 

Din aventurile lui Sherlock Holmes de Conan Doyle, traducere de 
Nic. S. Statie, 5 broşuri ă. 20 fiI. 

In tipografia diecesană din Arad a apărut de curând: 



A patra carte de cetire de Iuliu Grofşorean şi consoţii a II. ediţie 
Îndreptată, pr. 60 fiI. 

Carte de cetire pentru elevii claselor V. şi VI. de I. Grofşorean şi 
consoţii, a II. ediţie, îndreptată, pr. 1 cor. 

Limba maghiard, pentru elevii claselor 1. II. şi III. a şcoalelor popor. 
române de Iosif Moldovan şi Iuliu Grofşoreall, ed. I1L, Întregită 
cu bucăţi de cetire şi instrucţiune pentru mctodu\ direct pr. 50 fiI. 

Tustrele manualele sunt supuse din nou aprecierii L Millist. 
de culte şi instrucţiune publică. 

Poşta redacţiunii. 
T. F. în M. Cu representarea noastră la adun. gener. din 

Panciova, a fraţilor Caransebeşeni, am încredinţat pe domnii Mihaiu 
Vidu, prezid. desp. protopop. Hălmagiu şi Teodor Cherechian, mem
bru de comitet, învă~ător În GJlşa. Insinuarea d-tale a sosit~prea târziu. 

D. B. in N. A sosit după aranjarea materialului deja cules. 
P. V. in M. Din cauza raportului despre adun. gen., nepu

tându-i da in acest număr locul cuvenit, îl rezervăm pentru proximul. 
1. Delavale. Discuţiunea am încheiat-o, pe motivul, că n'ai 

pe cine capacita. Dacă nu v'am putut noi convinge despre aceasta, 
în replica de Încheiere, poftim a Vă convinge din neadevărurile 

susţinute la adresa noastră Într'un număr mai nou din 11 Biserica 
şi Şcoala", unde afirmă, că d-sa a constatat lucruri, pe cari de 
altcum numai la noi le putea constată. La noi însă, spre a putea 
face asemenea constătări, n'a fost. Mai susţine, că organul nostru, 
care În anul trecut a apărut neregulat, în anul curent apare şi 

mai neregulat, deşi, cu excepţiunea lunei Mai, când, după cum am 
anunţat, din cauza grevei tipografi lor, nu l-am putut scoate la 
timp, În fiecare lună a apărut regulat. Nu mai zic nimic de lau
dele şi . preamăririle ce şi-le face, .'pre a se impune ca moralisa
torul nostru. Poftim deci a capacita În spre bine un asemenea 
om. Dealtcum supărarea provine din preocupare de sine. Intr'o 
afacer\!, discutată în organ, primind răspuns din două părţi, am 
preferit şi publicat al altuia, nu a d-sale. Te rugăm deci să abstai 
dela publicarea răspunsului, ce ni-lai trimis. 

Buj ecanul. Lucruri apărute În alte organe, nu publicăm 

numai in cazuri extraordinare ca reproduceri. 



Consemnarea 
manualelor şcolare cari se vor folosi în anul şcolar f 910/11 

in şcoalele poporale conf. gr.-or. române din Arad. 

Clasa 1. 

Tăbliţa şi condei de peatră . . . . 
ABCdar roman de l. Moldovall elco . 

Clasa 11. 

A doua carle de cettre rom. de 1. Moldovan. 
Curs practic de limba maghiară 1 de 1. Moldovan 
Recvizite (caiet de desemn, de scris, cerusă, gumă) 

Clasa III. 

lst. biblice de Nicolae Crişmariu . . . . . . . . 
A treia carle de eetire rom. de 1. Moldovan 
Cum practic de limba maghiară 1 de l. Moldovan . 
Recvizite ca la clasa a Il-a, plus 3 caiete de ocup .. 

Clasa IV. 

IsL biblice de Nicolae Crişmariu . . . . . 
A patra carle de celire rom. de I Moldovan . . . 
Curs practic de limba maghiară J de I. Moldovan. • 
Geografie de R. Vuia. . . . . . . 
Recvizite ca la clasa 11I a . • . . 
Block, ceru să colorată şi acvarele . 

Clasa V-VI. 

Isi. bisericeşti de 1. Crişmariu. . . . • 
Catechism "" " ...•• 
Carte de cetire rom. de I. Moldovan. . • 
Curs practic de limba maghiară II de 1. Moldovan . 
Georgrafie de R. Vuia 

. • Ist. patriei de 1. Vuia 
Ist naturală"" " . . . 
Economia "" " 
Fizica """ 
Reevizite ca la elasa IV-a . 
Block, cerusă eoiOflllă şi aevarele . 

30 fiI. 
40 " 
70 fiI. 

40 fiI. 
50 " 
30 II 

1 '20 fil. 

40 fiI. 
60 " 
bO " 
60 II 

2'10 fiI. 

40 fii. 
60 " 
50 " 

,60 " 
60 " 

• 1'20 " 
----~-~ 

3'90 fiI. 

40 fiI. 
40 " 

.1.- " 
50 " 
60 " 
40 " 
60 " 
f)6 " 
50 " 
50 " 

1':20 " 
~_ ... _----

Tiparul tipografiei diecezane ort. române din Arad. 
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