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Cultura morală a tinerimei” 
  

„De”la icâna culturei moderne a timpului NOS 

tru se ivesc ca trăsuri caracteristice: progresul 
vădit în tote ramurile industriei, desvoltarea tran- 
sacțiunilo» felurite şi înflorirea. comerciului : fe- 

nomeme ce întrec forte mult limita timpurilor 

trecute a ţării nostre. ă 
Pretutindinea vedem o activitate. "continuă Şi 

manifestări multiforme a societăţilor  născânde - 

„pentru progresarea intereselor materiale şi intelec- 

tuale în diferite direcţiuni. Cu animaţie vie presa 
urmăresce starea, social-politică -a timpului nostru 

şi pune in perspectivă reforme şi tendințe în tote 

terenurile activităţii omenesci. | 

De toți însă se neglijază ceva forte e- 
sențial, “în paguba viitorului națiunei.. 

nostre; dă, toți uităm ceca, ce ar trebui 
4 

i ” i j 
are) Cuvîntarea delegatultă şedlelor de băeţi no. 5, 22 şi 
24, ţinută cu ocasiunea împărţirei premiilor în ziua de 28 Iu- 
mie 1895, in loealui şcolai de băeţi No... București,
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considerat ca temelia edificiului naţio- 
nai. i 

* * 

* 

O mişcare febrilă a spiritului veacului a co- 
prins organismul întreg social, străbătând până 
în stratele cele mai de jos ale populaţiunei, fă- 

-eându-se şi aci pretențiuni de imbunătăţiri prin 
răspindirea culturei în mas: poporului. Și multă 
ideologi sunt chiar convinşi, că  inlătuvarea 
crisei materiale a claselor muncilăre Sar 
putea efectua. numai şi numai prin cultura pro-— 
gresivă a şcâlei. De aceea şcâla prin  direcţiunea 
epocei nostre este şi ea împinsă de curentul pro- 
gresului, este apucată în undele lui și e nevoită 
să trecă ca o luntre şovăitâre prin multe: greu-— 
tăţi. Chestiunea şcâlei a început de ciți-va ani să 
ocupe tâte spiritele luniinate. Unele din ideile lor 
au prins chiar ast-fel de rădăcini, în cît altele 
nici nu se mai iau în consideraţiune, de şi multe 
din nouile idei pornesc din puncte de vedere prac- 
tice, din experienţa luminată de teorie. 

Lupta societăţilor pentru statute şi disposiţiuni 
noui este un proces necesita: de natură. De aceea 
îmbunătăţirea continuă a stărei sociale este în sine, 
fără discuţie, un lucru fârte de dorit, şi năzuin-— 
țele pentru deslegarea chestiunilor vieței materi- 
ale se află chiar în natura omenească. 

Nici n'am obiecta de loc în contra cerințelor 
timpului câtre şcălă, dacă planurile necontenite, 
ce se fac pentru şcâlă s'ar putea şi executa. - 
în realitate, şi dacă am fi siguri, că fericirea 
poporului ar depinde de executarea acestor pla-— 
nură. Îmi place să tot vorbesc de popor, şi din 
convingere dic, că mântuirea poporului că 

„fi mântuirea publică ! Ei doresc, ca pentru
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ori-ce Român, să predomine acest categorie 

imperativ : «Mântuirea publică să [ie 
legea cea mai supremă». o 
"Despre posibilitatea aplicărei diferitelor planuri 

de reforme pentru binele obştesc nu e timpul să 

vorbesc aci, căci ori-cine, care se ţine pe calea 

practică a experienţei, scie fărte bine că, cu tote 

inovările ideale nu putem, forța natura 

intelectuală în contra legilor şi mersu- 

lui ei de deseoltare. Dag, să-mi fie permis 

a mă ocupa “pentru astă-dată de presupunerea 

condiționată, indicată ici şi colea în cursul tra- 

tărei, şi să lămuresc-chestia forte ardătâre: pe 

ce temelie sigură să sprijină adecerata 
mântuire publică ? Răspunsul este simplu, 

dar categoric: fericirea  societăei cere în 
prima linie o basă morală durabilă. 
Răsfoind istoria popărelor civilisate, ce noi cu- 

născem, vom găsi confirmarea vorbelor, că acele 

popoare numai atita se aflaii în starea de fericire, 
pe cât timp virtuțile cetăţeneşci înfloriau la ele, 

pe cât timp aceste virtuţi găsiau puterea lor de 

- vesistenţă în simţul simplu, naiv al națiunilor 

“pentru drept şi dreptate, pe cât timp mMora- 

litatea era regină pentru toţi! _ 

Corupţiunea” sociali râde şi sapă încet orga- 

nismul social 'până ajunge la o ruptură subită; 

şi urmările triste şi inevitabile aii fost în totdea- 

una lupiele de partide, r&sboie Civile, crise de 

tot felul şi în fine nimicirea independenţei natio- 

nale! Indreptându-ne acum privirea asupra stărei 

morale actuale, eu fot progresul intelectual 

mult lăudat, nu ni se presintă o privelisce. 

îmbucurătâre ; şi cu mâbnire trebue să recunos- 

cem tristul adevăr, cum-că corupțiunea mo-



  

  

" rală sapă şi sdrunină temelia clădirei nostre 
sociale. In primul rând observăm limbagiul ne-- 
înfrânat al presei, care aruncă ca un vulcan 
ura şi disprețul pretutindenea ; -apoi indife- 
rința şi egoismul ce ne-a coprins "pe toţi; . 

_: înșălătoriile ce nu se mai sfirşesc; descreşte— 
„rea bogățiilor prin risipă şi exlracaganțe ne- 
“închipuite ; nepăsarea de viitor;  procedeuri 
precipitate şi nechibzuite; o . turbată „poftă de 
câştig material prin întrebuințare de înijlăce ne- permise; dreptată uitată cu totul ete. ete. 

Aceste caracterisări fugitive ale tim pului în care „trăim —- fenomene de sălbătăcire morală —zugră- 
vite încă .înir'un colorit de tot slab, de sigur nu „Sunt proprii să ne bucure, şi  declarăm pe faţă, că fără, o reformă radicală a moravu-— rilor nostre nu com putea visa adevă- rată fericire a societiirei. Şi să ne mai mi. - „răm de crescerea, care dă mult de gândit, a ti- nerimeă nostre!!! pf o. Sa 

Precum istoria tot aşa. şi. experienţa de tâte 
dilele ne învaţă, .că înainţarea ștărei materiale nu. pote aduce fericirea poporului ș. nici cultivarea minţei nu pâte ajunge la acest resultat,: dacă se -neglijuză partea morală, sit ura care in "temeiază, fericirea unui Popor. Aşa numita civilisaţiune nu pote singură să oprescă surparea bazelor organismului social, ci din cântra gră- beşte chiar sosirea ruinei adusă de corupţiune. - - „Este evident das, că de mult mai mare impor- „tanţi este starea morală pentru binele obştesc de cât progresul şciinţific in parte, şi prin urmare, conform celor dise, cultura morală a juni- mei este mai importantă de cât cea in- 

——
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“telectuaiă. Sa dis de mult - şi este un adever 

netăgăduit :că : «Cine câstigă in şeiinţe Şi 

“perde in. morăcuri, mâi muit perde de 

„cât câştigă.» | 

*... Dar sum cultura adevărat morală presupune . 
A 

: si simţul de: «Ei», presupune adică  consciinţa. , 

"de morală : şi cum disposiţiunile şi acțiunile 6me- 

ilor numai atunci ai valore morală, dacă sunt 

-isve.1!5 din propria voinţă şi conscienţă de bine 

şi adevăr, negreşit că nici nu sar putea închi-.- - 

pui o cultură -morală fără. > paralelă  desvoltare 

a intelectului. Dacă am dis mai adinioră că cul- 

"buca inkmei. şi a voinţei este mai importantă pen- 

tru binele- omului de cât unilaterala cultură inte- 

“lectuălă, nu voesc să dic: d 0 neglija. . pe d- 

cest&, das să nu. aşteptăm fepicirea socială nu- - 

“mai de la ea, neglijindu-se din causa &i părlea 

-*“ morală, care este, repet şi afirm, Cea nai 

“importantă. Nici nu . voesce de asemenea să 

“ die, că interesele “materiale nu cer categoric minte 

“ şi cunoscințe. Dumnedeu a dat omului minte şi 

inimă: amindouă tebue cultivate, - dărîrtr'o 

armonie salutara, şi într'o cuvenită apreciare a 

-fie-căria: 

_Cine-va,. dintre dumnea-voastră mi-ar dice: dar” - 

în timpul nosfru cam lipsesce DU Ad, disciplină 

':“în educaţiunea junimei ! Acâsta am  constatal-o 

şi o constatăm dgilnic cu multă -părere de rău. 

Vom pune acesta în evidență în cursul tratărei, 
a Si 

lăsând să se citescă încă multe. printre vîndurit -- 

“ imtrebaraa, CE ar trebui să ne-o punem cu toţii; 

„părinți şi incățători, ar fi, ce să facem ca 

să putem ridica nivelul: moralităţei copiilor no-—" 

ştri? Reflectând cu mare interes asupra acestei, 

chestiuni, a culturei etice, trei factori de căpe-— 

-
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tenie neatrag atenţiunea : familia, societatea ŞC6-— 
la. În privinţa factorului din urmă vom scoate 
la iveală numai 6re-cari puncte, ne credând o- 
portun a trata aceasta mai pe larg şi mai apro- 
fundat, mai cu seamă că şcola nici nu mai are 
multă putere, după ce copilul a trecut de sub a- 
utoritatea invăţătorului său. - IN 

„Familia este primul și principalul factor pentru a- 
- meliorarea morălei junimei, şi pină nu se va în- 

drepta familia, nu ne -putem aştepta nici la ju- . 
„nime absolut morală. Și, dacă voim să avem în= 
dreptare, trebue înainte de toate ca părinții să 
dobindească o justă „pricepere de educaţiunea co- 
plilor şi apoi să inceapă activitatea lor pe bază 
bună moral-religi6să. Toată activitatea de cultu: 
ră etică, ce nu pornesce de la acest fundament 
solid, este neputincidsă în faţa corupţiunei tim-— 
pului nostru, și starea nâstră morală va cădea 
încă mai mult, dacă familia nu se va opune €e- 
nergic influenţei rele a timpului. - 
-— In multe faniilii există minte sănătosă, price- 
pere şi dorinţi de bună conducere; dar dese ori 
lipsesce energia necâsară. de a combate şi-a birui 
dificultățile contrarii. o 

Dacă voim ca educaţiuuea copiilor să pornea- 
scă bine şi să fie condusă cu succes în cercul fa- 
miliei, se pune ca - condiţiune indispensabilă în 
prima linie: exemplul, model de căsnicie, 
pe lîngă instrucțiunea si călăuzirea bu- 
nă a copiilor; apoi supracegherea lor 
ne adormită şi . înlăturarea influenței 
rele din ăfară. Ă 

Puterea exemplulului asupra altoma a devenit 
proverbială şi fără a fi nevoe să facem despre a- 
ceasta multă discuţie filosofică, spun că aceasta
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sa confirmat în deajuns prin experienţa tuturor 
timpurilor.— Dar, mai mult ca Or-ce,-eXem- 
plul părinţilor influenţeză, inima SUnțito- 

pe-a copiilor. Cu privire:la modul de cugătare, 
de simţire şi de apreciere, copiii în de obşte imi- 

tează pe părinţi şi pe cei-l'alţi educatori ai lor; 

copiii îşi insuşesc modul de cugelare şi de acţiu- 

ne de la părinți, în cât am putea dice ca ființa, ca- 

“caracterul părinţilor, reese ca dintr'o cadră, 0- 

biectivăt şi întrupat. , 
In privinţa influenţei puternice a exemplului 

din familie adoptăm în totul ideile unui autor 

din trecut, care cu privire justă psichologică se 

pronunţă ast-fel: 
«Exemplul bun in familie nu numai că 

este cel mai bnn factor îneducaţie, dar adese 

“ori este unicul. Sufletul copilului se poate oare 

cum compara cu ocamera obscura, în ca- 

re se oglindesce tot ce străbate în ea. 'Toţ ce nu 

pornesce din natura noastră originală, se  nasce 

- din-influenţa, fără încetare, a exemplului. —A- 

_devăraţii învăţători ai noştri sunt /Japtele ce ne 

încunjură,. Cine voeşte să asigure sănătatea 

morală a uuui copil, trebue înainte de toate să 

curețe atmosfera morală în care respiră. Părinţii 

trebue să înceapă dela ei înşi-şi şi să-și pună pri- 

ma grijă asupra lor înşi-și. Invăţătura cea mai 

bună nu se dobindeşce prin ceia ce vorbesc ei 

"copiilor, ei prin ceia-ce ei. fac. Cum voesce 

părinţii să îndemne pe copil la silinţă, la activi-- 

“ tate folositoare, dacă ei înşi-şi sunt ne activi? Cum 

voesc ca copilul să devie un om sincer, iubitor 

al adevărului, dacă ei înşişi nu onorează de loc 

adevărul? Dacă nu pedepsesc cu disprețul minciu- 

na și ipoerisia ? Și aşa în totul ! Fapta, singur
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exemplul este “care influențează viu pe copil şi-l 
formează” pentru buna. imitare a altora. Cuvintele - 
    EEE pan sunete goale şi se uită “repede. Se 

e 

po : + ca un om care vorbesce moral, dar. 
trăeste Vmoral, s să vatârhe mai mult de cit unui, 

care. nici nu caută săacoperecu vorbe acţiunele 

sale rele. Acela dă exemplu de ipocrisie. Greşa- - 
la aceasta ne ertată de a avea una în gură şi 
alta în inimă se comite des in educaţiune. Pă- 
rinţii voesc să îndemne pe copiii lor la cele bune, 
anume şi în ale religiunei, dar ei. inşi- şi cred, că. 

pot ale trece cu vederea. Câţi părinţi nu sant, 
cari trimit pe copii lor la biserică, ca să:şi în- - 
deplinească datoriele Jor religi6se,: pe când ei în-. 
şi-şi se “cred . dispensaţi de “aceste datorii ! Ki 
cred, „că-eopiilor pote sa le fie acesta “folositor şi 
necesar, dar pentru 6menii mai în virstă: şi anu- 

„me pentru cei aşa numiţi „Culţi“ nu se mai 
cuvine, nick nu: mai e necesar. Acestea sunt scu- 

ze deşerte,. cu cari cred să acopere Gre-cari goluri. 
Ceia. ce părinţii voesc ca copii lor să facă, ac6- 
sta. ei inşi-şi trebue -s'o facă; căci alt-fel şi copiii 
dacă o fac, nu o fac din impuls moral, ci numai 

„forțat, numai penru aparenţă. Aşa dar lucrul . 
principal în 'educaţiune este nu impunerea prin 
torbd, ci învăţăturadin Japtă ; nu cuvintele e- - - 

„ducă, ci exemplu viu. Ori-cine, care voeşte să se 
ocupe cu educaţiunea copiilor, lrebue mai întîi să 
ajungă la încheerea proprii sale educați: iată 
ce se cere anume: de la părinţi. Dar, durere, sunt 
mulţi care nu-şi cumosc: marea datorie : îu tot 
coprinsul eily 7 

Ast iel grăesce! iăţeleptul autor şi. noi nu a- 
-vem de cit să luăm învăţătură. 

Dar pe lingă bunul exemplu şi influenţele:
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sale dinafnice se mai recomandă încă în educa-— 

țune și influențarea positivă, directă, atit a fa- 

miliei cit şi a şcolei: prin oportune sfaturi mora- 

le, călăuzire, obişnuire, îndemn; ameninţare şi 

chiar pedeapsă, dued ca fi nevoe ; dar acea— 

sta de tot rar. şi să se execute negreșii . ce sa 
- hotărit.— In totul însă : energie prudenţă, tact iu- 
bire ! _ | i , 

„__ Bdueaţiunea in familie trebue să aibă în vedere 

-urroătorul înţelept program : desvoltarea, forrna- 
„rea şi îngrijirea  disposiţiunilor şi sentimentelor 

bune ; direcţiunea. şi întărirea Soinţei pentru îm-— 

plinirea consciinci6să a datonilor;  obicinuirea în 

„purtarea cuviincioasă în cuzint și în faptă : 

adică tot ce coprinde adevărata şi complecta cul- 

bară etică. Accentuez însă, că numai atunci vom 

avea resultate durabile, dacă şi consciinta moralo- 

religidsa a părinţilor şi a educatorilor este curată; 

- şi dacă ei cu toţii înțeleg şi simt motivele no- 

bile ale principiurilor şi actelor moralei. Timpul 

nostru este prea dedat unui curent, venit dintro 

„țară, ce în pricința morală ne-a adus : 

multe rele, curent.ce-l pulem numi ido- 

lul culturei” umanitare, exagerate, — civilitate 

rău înţelâsă; politeţă rafinată, dar ne sinceră ! S'a 

credut .chiar aiurea, că sub pâmposul nume de 

cîncelămint Civic» şi de cmanieri» sar pu- 

“tea coprinde tot țerenul moralei ! Dar acâstă cul- 

fură umanitară, mai bine dis cosmopolită, 

„este prea adesea ori numai O noțiune COnven- 

_țională, ca- să mu dic ca Max Nordau «0 min- 

eiună convențională», un exterior amăgitor, 

"căruia îi lipsesce adevăratul şi trainicul conţinut - 

morali Da, acestei culturi. superficiale îi lipsesc - 

motivele nobile, entusiasniul cald şi sincer, con- 

— Da
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sciinţa adînc înrădăcinătă a datoriei ! 
Ca om de şcâlă mă exprim categoric : cultu- 

PA adeveral umanitară trebue să aibă un 
fundament religios, şi acâsta este caritatea 
crestină, adică iubirea aproapelui, iubire liberă 
de ori-ce egoisră, iubire isvorită numai din stima 
tuturor  omenilor, consideraţi ca fraţi. Creştini— 
smul este religiunea iubirei. Din morala cre- 
ştină, bazată pe principiul cardinal al iubirei 
şi al stimei reciproce se înalţă adevărata uma- 
nitate creştină, care singură este de folos! 

Aşa numita cumanitate» după croiala tno- 
dernă, crede, că moravurile curate ar putea is- 
vori din maturitatea intelectuală a consciinfei ŞI 

- din. libera determinare de sine, fără simțul” reli- 
„_gios, fâră a se ingriji directe” innobilirea  senti- 
_mentelor. Acâsta poate -să fie adevărat întru cit- 
va, dar nu absolut. «Umanitatea» ast-fel. în- 
ţeleasi ne lasă reci şi este fără putere intensivă. A.- 
ceaslă «civilitate», să mai adăogăm, depindend de 
capriciul şi disposiţiunile momentului, se poate 
manifesta în: plăcute forme sociale, în afabilita— 
te atrăgătoare, dar . ipocrită, into flexibilitate 
care place: în fond însă lipsesce căldura inimei, 
lipsesce iubirea sinceră de aproapele!  Afirm, 
se poate chiar sub această mască să se. ascundă 
cele mai laşe sentimente, cele mai rele intenţiuni. 
De aceia recomand părinţilor acea educaţiune 
morală, eare innobileazc, interiorul o- 
mului, făcendu- d bun și dându-i 0 dire- 
ciune sănătoasă în cugetări, sentimente 
și voinţă. | 

In unele cercuri predomină ideia, că instruceți= 
unea dobindită în şcoală conduce deja pe om pe 
treapta privirei juste în viaţă şi că ar putea să 

>



formeze caractere morale. Această. ideie este cu 

totul greşită. Această ideie sa născut de. acolo, 

că nu se calculează, nu se ţine socoteală de 

partea întunecoasă a naturei omenesci, din 

causă că se uită inclinările rele innăscule, 

se uită afectele şi slăbiciunele vointei omenesci. 

„Această credinţă deşartă trebue să dispară, dacă 

ne gindim la evenimentele tragice ale istoriei omeni- 

„x, din trecut şi din present, şi dacă am primit 

învăţămintele trecutului, şi dacă ne-ati folosit pro- 

bele pipăite, pline de desnădejde ale actualităţei.... 

_. „Omul are nevoie de un sprijin pe toate trepte- 

le vârstei, in toate posiţiunele . existeniei sale, şi 

acest sprijin bine-făcător este religiunea, negre- 

şit religiunea cum trebue a fi inteleasă! 

Un alt punct important în codul datoriilor edu- 

caţiunei familiare este supravegherea consciinciosă 

a junimei, spre a înlătura ori-ce influență rea, 

venită din afară. . _ 

Fluidul intelectual al timpului în care trăim, 

în amalgamul său de elemente morale şi imora- 

le influenţează pe toți, pină chiar şi pe lu- 

mea  copilărească. Copiii nu pot fi ermetic es- 

claşi de influenţa vătâmătoare a lumei, căci şi ei 

_fac paste din oiganismul social şi trebue educați 

pentru viata reală, pentru că în lume şi cu lu= 

mea vor trăi. Pe ne băgate de seamă, se strecâră. 

otraca, în sufletele copiilor prin mii şi mii de 

canaluri, mai fine ori mai grosolane : Prin miş- 

carea comereiului de pe strade şi târguri, 

prin sehimbările felurite a intimplărilor 

dilei, prin freeuentarea cu camaradii ete. 

Familiei i se impune să ferească cât se poate pe 

membrii ei de influenţele rele, paralisându-le pu- 

torea, când efectele acestor influenţe sar da pe
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față. Această însărcinare nu este tocmai lesne de: 
executat, anume Ja oraş ; dar părinţii raţionabili o 
vor face cu inimă de părinte, şi avem în acestă 
privinţă multe exemple laudabile. Mijloace spre 
înlăturarea înriuririlor rele suni : alegerea cu. 

“ingrijire a camaradilor de. joc a copiilor ;* împie- 
dicarea ocasiunilor de lenevie; şi după  vecreaţie 
necesară, un îndemn ne şovăitor la activitate fo- 
lositoare; în fine, supravegherea ocupaţiunilor co- 
piilor, supravegherea conduitei lor acasă, cum şi 
pe drum, și cercetarea de modul purtărei lor la . 
“şcoală. Anume. atragem atentiunea părinţilor asu- 
pra a două lucruri ce periclitâzi reuşita mora- 
lă a copiilor: neactivitarea prelungită și 
lectura rea. - | 

„__ Lipsa de ocupaţiune, ce câmp roditor pentru 
isbucnirea tuturor nebuniilor şi desordinelor, de 
care se fac vinovaţi copiii fără control Și câţă 
părinţi. nu sunt, care diua întreagă nu se îngri- 
jesc de copiii lor, lăsându-i pînă tirziu noaptea afară 
din căsă, poate pe drumuri ! Anume la oraş, es- 
te forte primejdios de a lăsa ne supravegheaţă 
copiii mai, mărişori, unde prin contact cu diferite 
elemente stricate, dobindesc fel de fel. de năravuri, 
ce sguduese pomul în desvoltave 'Ne activita- | 
tea este deja in sine o mocirlă-plină -de miasme 
“ătâmătoare: prin imprietenirea cu copii ră, 
fiii noştri ne activi au prilegiul de a deveni şi 
mai răi. Inclinările rele virtual dormitează în 
natura omenească ; ' ca firele de iarbă ele es la 
iveală, se hrănesc şi crese prin seducţiunea vecină- 
tăței rele. Toate  ucestea să le aibă parinţii în 
vedere, dacă in realitate voesce binele copiilor lor. 
Și, dacă vom cerceta, vom găsi exemple, că chiar 
părinții au suferit din causa “urmărilor triste ale
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neîngrijirei de moralitatea copiilor lor ! Se vorbesce 

"a se înfiinţa asiluri pentru copii mici, spre a le 

feri corpul de primejdie ; şi su-sunt de părere ca 

comunele să facă aceasta, în diferite părţi ale ora- 

şelor pentru  populaţiunea săracă. Să nu vităm 

însă, că şi cei mai mărișori au nevoie de supra-— 

veghere şi îngrijire morală. Urmările deplorabile. 

ale nepăsărei nâstre sunt: destrăbălarea copiilor, ce 

adună tot ce văd şi aud 'după stradă; bătăi şi 

“certe în tote dilele, vătămarea proprietăței altuia - 

şi a aşedămintelor publice, hoţii, insultarea tre- 

cătorilor, larmă pe stradă, neruşinare şi  necu- 

viinţe de tot felul. Aceste fenomene triste în pur- 

tarea copiilor se observă mai cu sâmă în timpul 

vacanţiei celei mari, când copiii sunt pe acasă, şi 

mai cu semă, este vorba de copiii ce ati terminat 

cursul primar, ori de aceia cari, din diferite mo- 

tive, ati întrerupt cursul învăţăturei şi stai fară - 

nici un rost pe acusă. Judece ori-cine cât de pu- 

“ţin a putut înfluenţa şcdla în privinta înbunătă- 

ţirâi, în mod durabil, a rhoravurilor copiilor noştri! 

Dacă familia este datăre să observe cu cine sunt 

copiii în relaţiuni dilnice de c wmeraderie, şi cam 

ce fel de purtări aii în tote locurile, nu este de 

asemenea mai puţin important să se observe . şi 

- cum îşi petrec timpul în recreaţiuni, şi care este 

ocupația lor intelectuală. Din această ocupațiune 

face parte lectura amusantă. În acest punct neîn- 

'grijirea şi indiferenta multor părinţi este revoltă-_- 

_ toare. Rare-ori cine-va ia în băgare de seamă cam 

ce citesc copiii. Am observat, cu durere, cum se 

schirăbă între copii, chiar de cursul primar, carți 

“ce nu mai pentru vârsta lor nu sunt potrivite. - - 

Ce otravă înghite :: nesimţite sufletul tinărului ! 

Depărtăm otravă orpului din mâna copiilor, dar
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de otrava morală nu ne îngrijim! Ar trebui să 
dăm în mâna copiilor noştrii numai o lectură cu 
îngrijire al6să, controlând bine coprinsul, şi numai 
la timp potrivit. Prea multă lectură, în particu- 
lar, chiar din cărţi nevătămătoare nu face pentru 
tinerime, fiind-că nu numai că răpesce şcolarilor 
timpul ce trebue dat studiului, dar le ia şi plă- 
cerea pentru un studiu mai serios, Și incă mai 
rău merge, când tînărul e coprins de mania lectu- 
rei, când gustul de citit, ne fiind bine călăuzit se 
strică, şi el, tânărul, apucă calea greşită, dându-se 
cu totul la citirea romanelor, pe cari şi le procură 
cu ori ce preţ. Ei vorbesc de lucruri sciute, căci, 
cu durere, în multe familii am v&gut cum copiii - 
încă nedesvoltaţi în de ajuns, și mai cu seamă 
fetele, sug veninul a fel de fel de publicaţiuni, 
care au inundat literatura noastră. Repet, din 
causa importanţei lucrului, că citirea broşuri'or 
rele şi a unor jurnale, fără scrupul, poate să o- 
trăvească sufletul tinerimei, căci de cele mai multe 

“ori nu se narează de cit imoralităţi, Japte 
NECuLiinEiOASsE, scandaluri ; şi judecata micu- 
lui cititor nu poate aprecia, după merit, cea ce se 
coprinde în ele. Pentru copii, chiar citirea roma- 
nelor bune oferă desavantage. Ele înlătură plăcerea 

_de a se ocupa cu lectura direct instructivă ; răpesc 
timpul ce ar trebui consacrat îndeplinirei cu exac- 

„titate a obligaţiunilor lor ; nasc vederi nedrepte 
și sucite cu privire la viaţa reală ; turbură şi a— 
dese-ori distruge chiar nevinovăția sentimentelor 
moralo-religioase ; strică adesea fantasia prin ic6- 
ne şi idei până într'atât, că urmările triste nu 
sunt numai caractere josnice, triviale, ci degene- 
rave fisică şi slăbirea totală a sistemului nervos, 
și mai ales, aceasta se observă bine la fete. 

N
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Dar nu numai romanele sunt vătâmătâre, ci 
idle producerile rele ale presei, şi cari  produ- 
ceri nu sunt potrivite vârstei, fie ele presentate 
sub ori-ce formă. Aşa dar, sunt de părere, tă tote 
broşurile, pazhfletele, articolele de jurnale cu po- 
veștiri scandalâse ! şi criminale, tote acestea să 

fie cu ingrijire depărtate din odaia copilului şi din 
vederea lui, spre a nu ise jigni sentimentul lui de. 
licat, spre a nui se ofrăzi sufletul. 

In adevăr, educaţiunea morală depinde princi- 
) palmente de la părinți, dar nu numai de la «i, 

Multe alte lucruri ai aci iiriurire mare, şi a- 
nume : mediul înetinjurător, 'relatiunile 
comerciale, stările sociale, spiritul se- 
colului, presa, autorităţile şi şecia, pr opriu 
disa. Toţi aceşti agenți modifică toră ai moravuri- 
lor trebue luaţi în conșideraţiune, şi sa căutăm 
mijloace pentru indepâr tatea relelor. 

Presa în “timpul nostru a devenit o tribună a 
publicităţei, o putere socială, care represintă t6te 
chestiunile "vitale, tâte interesele intelectuale şi 

2 materiale. Ea este pulsul şi nervul vibrant, care 

a Mi Sa 
N 

CĂ 

“strabate şi pune în mișcare tot organismul social. 
'Toc-nai de aceiu elementele sale cele rele “ontribu- 
es: mult la or upţiunea morala, sguduind terenul 

- social, rătăcind şi încurcând noţiunea de moralitate, 
şi ideile morale după partide şi tendinţe, şi stră- 
bâtând în jos până în stratele cele mai de jos ale 
populaţiunei. Starea socială este  într'o conţinuă 
fermentare şi agitaţiune, pentru chestiuni şi sco= 
puri materiale: şi polilice. In fine duhul  predo- 
minanr al timpului este un duh prea al lumei 
cane, care de și. portă în fruntea lui ca motto: 
«Cultură Și progres, dar este un duh de 
negaţiune, care ignorâză şi înlătură tot ce prive- 
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sce ţinta cea mai înaltă a eristenței omenesci, De 
aceea. cultura progresivă intelectuală nu pote să 
ne. păziască. de stricăciunea progresivă a moravu- 
rilor. De şi egoismul. timpului nu voesce să măr- 
turisescă acesta, cu. tâte acestea, este un fapt in-: 
vederat şi observaţiunea devine tot mai concretă, 
că pe cât descresce sentimențul religios şi temerea 
de Durnnegei, tot pe atât va descresce şi respec- 
tul in faţa legilor divine şi omenesci. 
Şi în acest fel de timpuri, sub acest fel de în- Tiuriri cresce tinerimea  nâstră ! fn casă, în s0- 
c/efate, pretutindenea, numai exemple 
rele | De ce. să ne mai mirăm, dacă unii din co-— pii ni se presintă indrâsneți și ne înfrânaţi ! Şi nu vorbesc aci de sburdălniciile trecâtore, proprii 
vErstei copilaresci, pe cariîn «Levana» neintre= 
cutul scriitor Jean Paul Richter le descrie: aşa de admirabil în stilul săă înflorit! M:am oprit la 
defecte morale pronunțate. ă 

Tinerimea scie „ât de departe pote să mergă 
cu neorânduelile, fiind convinsă că nici nu pote fi vorba de intervenţiunea autorităţei. Luând în considerațiune aceste obzervări juste, credem, că 
este o necesitate impunătâre, ca să, se facă Gre-carj 
„constrângeri, în interesul generaţiunei tinere, pen- tru apărarea şi păstrarea bunelor moravuri. Este o afacere urgentă, care trebue sa ne intereseze toţi, căci acâstă generaţie tînără va da Statului şi comunei nu cetățeni oneşti şi muncitori, ci ele-— mente periculse, vătămătâre.—Din acest punct de vedere să scâtem la ivelă câte-va momente im= portante. | 

Anii cei mai decisivi peritru formarea şi con solidarea caracterului nioral al tinerimei -sunt acela ce vin după ierminarea şcolei primare, până
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la majoritate. Acest: timp este pentru educaţiu- 
nea morală bogat m- consecinţe. În aceşti âni' 
este momentul kotărâior, când se pot forma pene 
tru societate membrii plini de moralitate, sai se: 
pot nasce subiecte p2riculose Statului şi ' forte. 
vătametore binelui comun. | 
Acest timp, cure mai ca sâma lu noi, la Români, 

este puţin observat, ar trebui pus sub epitropia şi 
controlul sever ul  societăţei. In acestă privinţă, 
daci. nu voim să imităm pe popârele culte, dar 
si morale, ale timpului modern, am putea să 
mai învăţăm câte ceva de la popârele antice“) de 
la Ebrei, de la Perşi, de la Greci, de li Romani, cum 
şi de la alte popâre, de la cari ne-aii r&mas date 
istorice şi: culturale. 

"Ce observăm în desvoltarea tinerimei ? Puterea 
fisică crescând din ce în ce, fasele pubertăţei des- 
voltându-se, impulsul crescând al sensualitătei, şo- 
văirea sentimentelor şi încliuaţiunilor;  predispo- 
siţiunele individuale, unite cu nematuritatea carac- 
terului, şi puterea voinţei neîntărită în de ajuns; 
impulsurile tindend spre neacticitate şi volup- 
tate, boldul mândriei şi al egoismalui juvenil 

*) Este un fapt constatat, că multe idei pedagogice au tre- 
cut de la cei pechi la cei nouă, aşa că anticitatea, cu drept 
cuvint se pote oonsidera ca baza ideilor noui pedagogice. 
De la Chineză + însuşirea abilităţei mecanice şi pietatea pen- 

tru familie. 
De la Indieni și Egiptenă - persistența şi obisnuirea cu po- 

siţiunea socială a părinţilor, prin exemplul dat de ceibătrini 
„celor tineri. 

De la Perşi: năzuinţa spre adevtr şi sentiment național. 
De la Ebrei cultura reli gidsă şi cugetul divin care străba- 

te totul. 
De la Greci. cultura armonică a individualităţei estetice, 

prin gimnastică şi musică. 

De Ta Romani: pstriotis mul 3 şi simţul  praotie iavorit din 
duhul dominant aj familiei.
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născându-se : (toate acestea sunt eriterii, ce 
ne întăresc în ideia, că junimea toemai în 
acest timp ar acea trebuință de 0 deose- 
bilă ingrijire si călăuaire, spre a nu se 
rătăci pe căi greşite și ast.jel să ajun- 
gă la ruină... Ş 

Daca neaetivitatea este deja în sine pericu- 
iosă pentu şcolari, cu atât mai vârtos va fi ea 
un timp critic pentru junime, anu ne când junimea 
ar fi intovuraşita si de znfluenţa rea, de soci- 
elatea rea. | 

Pentru peridda de desvoltare a tinerimei ar fi, 
de. ve re folos tinerilor o viaţă serios regulată, cu 
o activitate continua, fie la câmp, fie în atelier, ori 
în şcolă, sub condcerea prudentă a unei persne, 
'de o voinţă fermă, şi la nevoe chiar dutoritară, 
însă dreptă. Și acesta spre a-i feri de rutina 
morală ce sar nasce dintr'o emancipare pre- 
matură. De aceia, în aceşti ani de desvoltare, 
tinerii n'ar trebui puşi tocmai pe o treptă egală . 
cu cei maturi, ci ar trebui si fie supuşi la 6re- 
cară restricțiuni. Anume artrebui să se acorde 
Gremcare ajutor, din partea autorităţilor publice, 
părinților, patronilor şi chiar şcolei. Negreşit, este 
vorba numai de subiecte rele, sălbăticite, cari 
bat drumurile şi cari ar putea molipsi şi pe cei 
buni”) | . 

Indiferenţa şi neîngrjirea: unor părinți, cu pri- 
vire la supravegherea, şi .disciplinarea copiilor;lor, 
se întinde mai mult la copiii eşiţi din şcola pri- 

  

*) Im adevăr acâsta este: una din cele mai importante ches- tiuni, care ar trebui să ne intereseze viu pe toţă. In alte ţări se discută necontenit în acăstă privinţă, şi se şi vorbesce de înfințări de ligi moralisatăre pentru tinerime. | Credem dres noi că n'a sosit timpul şi pentru ţara mostră 2
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mară. Câţi—va din aceşti copii fără căpătâiii, se în- 
tovăLaşesc şi bat podurile, fără a se gândi să lu- 
creza şi ei ceva. Fi îndrăsnese să insulte pe ire- 
cători, fac câte o bazaconie, vatămă ; proprietatea 
altora şi aşedămintele publice. După-ce săvârşese 
fapta, dispar, şi ast-fel pedepsa meritata nu-i a- 
junge, fiind că adesea nu li se pote da de urmă. 
Unii din aceşti tineri săvârșase funte rele şi nu se 
tem de lo; de pedepsă, ori cel puţin de dojană, 
bizuindu-se pe părinţii lor cu dare de mână, 
cari se bucură de Gre-care trecere... 

Ce vorbe frumâse, mi-aduc aminte ca am citit, 
sunt câţi-vu ani de atuncă,. prin afişe și jurnalele 
locale, de prin unele oraşe ule Germaniei. înserate 
în nvmele autorităţei comunale: «Punem sub 
protecțiunea publicului : aşedemintele, în- 
frumuseţările oraşului, monumentele, 

grcidineie, ete. ete.» Prin acesta, d-lor, se a- 
'precia în deajuns sirhţul sănătos şi cultura esteti- 

că a concetățenilor | 
Dar ce desilusiune atât pentru comuna, cât şi 

pentru cetăţeni, cum şi pentru visitatorii streini aj 
oraşului, ducă o mână infamă a unui june stri- 
cat ar fi călcat în picidre acest 'simţ nobil ! 

Ce desilusiune la noi pentru aceia în mâna că- 
rora este pusă cultura tinerimei, dacă cu tote sfa- 
turile din şc6lă penru tinuta morală şi purtarea 
cuviinci6să, totuşi unii copii îşi permit pe stradă 

purtări necuviincfăse, impertinente, batjocoritâre 

în contra trecătorilor ! Persânele insultate nici nu 

mai indrăsuesc a se plânge în contra acestor săl- 

bateci, temându-se de alte insulte. De aceia, cre- 

dem, că ar fi de mare necesitate o disposiţiune în 

lege, care negreşit să, se şi execute, ca pă- 

rinții să fie responsabili pentru excesele  făptuite
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de copiii lor minori. Și cerem acesta, -u drept cu- 
vint, fiind că mulţi părinţi nu se turbură de loc 
de faptele ruşinose ale copiilor. Putem lesne 
trage la -răspundere pe parinți pentru siricăciunele 
făcute la proprietatea altuia, şi chiar să cerem 
prin judecată despăgubiri, dar cu greutate am 
putea dobândi de la ei satisfacţiune pentu ofen- 
se personale, facute de copii. 

Timpul nostru este influenţat prea mult de cu- 
manitatea» rău înţelâsă, şi urmarea este că 
legea penaiă nu prea are în vedere, în inte 
resul educaţiunei, acesta trâptă a verstei. 

Justiţia penală, în casul când disciplina si 
drepturile şedlei nu mai sunt suficiente, 
ar trebui să aibă dreptul şi mijlocele necesare 
spre a trage la răspunderă pe părinţi, ori pe tu- 
tori. Noi cerem acâsta în. interesul moralei publice ! 

Printre oprirele ce impunem minorilor, face 
parte şi opritea 1e a asista la procese publice cri- minale, fiind-că curtea cu, juraţi, de şi este! o instituţiune preţi6să pentru societatea pslică, 
oferă însă ocasiuni pentru violarea simțului moral al tinerilor. Minorii ar putea aci suge multă otravă 
morală, presentându-se scene de care inima in0= centa pină- acum n'a avut nici o inchipuire. 

Privirea în cotiturile şi oreleniile  viciului 
este mai bine de a rămânea necunoscută, tinerilor. 
Asistâriă ppea de timpuriii la ast-fel de procese 
se pune germenul unei manii ds a petre- 
ce numai în scandaluri şi rătăciri morale, găsind 
tinerimen în acâsta plăcere. Precum vederă. şi inm stituțiunile cele mat necesare societăței pot, în 6re care imprejurări, să devie vătămătâre, Dacă cine va ar obiecta, că ruşinea şi înfierarea în puhlia 
a celor osândiţi at putea să devia a mijloc ăs
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înspăimîntare şi o pildă tuturor, şi prin urmare 

ar putea să aiba un efect moralisator, noi din panc- 

tul de vedere al unei întelepte pedagogii 
răspundem, că exempiele reului vor îi în tot- - 
d'a-una un mijloc de îndreptare dubios, ba chiar 

periculos; pentru morala tinerilor, şi de sigur că 

paguba va întrece folosul / Se intelege, că avem 

în vedere escepţiunile ne inlăturabile, când tinerii 
se prezintă ca martori în faţa judecătorului. Dar 

şi atunci trebue lucrat cu multă prudenţă. Și 

judecătorul, în oficiul său, este dator să nu uite ma- 

xima latină: «cea mai mare sfială respec- 
osă se datoresee copilului». .. SE 

"Tot ce am atins în trâcăt aci, se aplică şi pen- . 

tru visitarea localelor de petrecere şi a. grădinelor 

publice, atât din consideraţiuni de higiend mo- 
7Pală, cât si din consideraţiuni de higienă publi- 

Și chiar visitarea deasă a teatrelor trebue măr-. 

ginită.. “Vor merge dar copii rar la teatru, 

dacă se pâte numai diva, şi numai la piese bine | 

„ alese. şi. potrivite pentru etatea fragedă. | 

* 

% 

Ajungem acum la cestiunea culturei morale a 

tinerimei, ca datoria şcălei. . 
S'ă discutat mult în reviste pedagogice şi în 

"alte foi publice cestiunea : ce influenţă exer- .. 

sează cultura, intelectuală din școlă Gsu- - - 
pra stărei morale a linerimei,. şi mulţi se . 

- “exprimă categoric că, cutătă activitatea incordată 

  

„a: tinerimei, imoralitatea. cresce, şi că, nu se ob- - 

servă nici o influență morală din partea şc6lei cu 

tot progresul intelectual înâintat ; ba unii merg



până acolo să acuză chiar şc6la de acest fenonien intristător! 
"Noi 'hu “voia să “uim. părte la acesta contro= versă şi vorm căuta 'în Puţine  voibe să ue dim părerea nâstră cât se pote de obiectiv și fie-care îşi va putea forma opiniuneu sa după firea ade— vărata a lucrului. Arătăra din capul locului, că şcOlu în sine nu înr&utățesce, nici strică moravu= rile tinevimei, ci ucâstu o fac împrejurairile timpului. Sc6la, care în timpul nostru este uşa - des controlată, a cărei datorie, plan şi scop se' regul&ză pâna cen detail»  priă disposiţiuni de sus, îi este imposibil să lucreze într'un mod destructiv pentra viață practică ; dar, că şcâla e- ste prea slabă cu sa îndrepteze ceea-ce spiritul vea- cului distruge; este un fapt de toţi constatat! Spiritul secolului, îm prejurarile timpului, maj adaog şi cerințele exagerate ce se fac necon- tenit şc6lei, acestea tâte sunt vinovate, dacă şcola, pe terenu educațiunei morale, nu  păte produce. rode mai bune. 

„ Precum în viaţa publică, gona materială întrece și inăhbuşesce tâie interesele şi consideraţiu- nele morale, toţ aşa şi direcţiunea activităței n6- stre din şcâlă aste îndreptată mai numai progre- sului intelectual, aşa că tată munca n6stra din scol: pârtă în . miniatură întipărirea  iconei timpului actual, - | 
„“Fotal în “învăţămînt se tace în gâna, fiindcă timpul -hotărât pentru iustrucţiane nu maj e su= „ficient pentru: materia îngrcimădiici ; şi eă am în vedere acurn tâte şcolele din ţară, de tăte gradele şi chiar pe cele speciale. Din causa maâterialu- lui colosal de instruit, cu - greu scie. învățătorul de unde să maj încâpă şi mai cu sâmaă de unde să mai
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ia timp, spre a satisface cerinţele multilaterale. 
In tâte discuţiunile despre şcdlă, fie în adunări 

fie prin presă, toţi se întrec a arăta lipsuri şi a 
tot face pretenţii noui. Se cere ca tot ce sciinţa şi 
progresul omenirei a .dat la: iveală să se împăr- 
tăşască, în mod pripit, şi ţărei nostre ; şi de 
aceia direct şi indirect se pretinde ca şcolarii 
noştri să fie aduşi pe aceiaşi treaptă de cunoscin- 
te, ca copiii din alte state, unde cultura sa 
împrăştiat şi desvoltat progresiv: și organic, fe 
vâcuri*), Timpul la noi nu se prea calculează, 
Am audit chiar vorbindu-se, că copilul 
român este mai deştept de cât copiii din 
t0tă lumea şi prin urmare, în scurt 
timp i-am putea turna tăte incețăturile !1! 

* 

x a 

Cine a petrecut ani intregi printre copii scie, 
că mărginirea intelectuală şi nedibăcia unora din: 
ei «ste uşe de frapantă în cât adesea nu scim 
ce mijlâce să mai întrebuinţăm ; şi nicăiri nu se 
presintă muncei omului mai multe greutăţi de 
învins ca în. activitatea instrucţiunei în Şe6la pri- 

„mMură : lipsa: de capacitate a unora, lipsa de bună- 
Voinţă a altora, uşurinţa unită cu lenevia,: incon- 
„Veniente felurite din familia școlarilor, degenera- 
rea morali a unor familii, lipsa de ori-ce ajutor 
moral din partea părinţilor, absentări de la şcâlă, 
aglomerări de şcolari prin unele şcâle, etc, etc. 

  

>) Acestă obiervaţiune privesce mai cu seamă pe corpul în. 
vătătorese, de la formarea căruia, în mod pedagogic, atârnă 
progresul în şcolă.
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Oaree de mirare, că școla în ast fel de con= 
diţiuni,. sub ast-fe)] de iîmnrejurări nefavorabile, 
nu pote satisface tâte cerințele? Oare e de mirare, 
că nu pâte să se ocupe. cu cultura morală cât ar 
fi de dorit, cât ;ar fi necesar ? Seola este mâ-— 
nată şi ea de curentul timpului şi nu ea es 
te vinovata, dacă se cam. neglijeză cultura i— 
RUmei, după cum ar cere trebuinţa. Și chiar 
dacă unii învăţători, cu. mari sacrificii, sar ocupa 
şi de acâstă parte, totul s'ar perde în fața petre= 
cerilor şi ufacerilor lumei, aşa in cât tâtă stră=: 
duința invețătorului consciineioş a fost nu- 
mai o muncă zadarnică. De câte ori nu sau ri- 
dicat plângeri, că casa părintâscă, şi in. genere 
societatea dărâmă ceea ve șeoia, cu mare ane- 

„voinţă, a clădit pentru morală şi cultură ! 
Apoi, spre a fi posibil şcâlei să-și îndrepte ac- 

tivitatea ei mai mult terenului moral, aşa cum 
Sar cuveni, ar trebui mai întâiu să se ţină soco- 
teală mai mult, de mersul natural al desvoltărei 
fisicului copiilor şi a talentelor lor intelectuale, 
mai mult de cât se pâte face acum sub imbul- 
aela şi ingrămădirea atâtor materii de in- 
veţat. Surmenajul ce e la ordinea dilei în țara 
n6stră, mai mult de cât or-unde, ar trebui să 
dispară, căci din: causa acestei năpaste cădute- a- 

„supra școlei, este imposibil să se ţină compt de 
legea naturei, care nu primesce a fi forțată, 

. * | 

Câmp de activitate pentru cultura morală în 
şcolă, e adevărat, ne oferă fie-care obiect de stu- 
diu, care pe lângă desvoltarea intelectului servesce
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până la un dre-care punct şi la innobilirea sen- 
timentelor inimei. Tote obiectele de studiu sunt 
în serviciul culturei. Materia obiectului şi modul 
tvutărei servesce să se . tormeze judecata morală 
şi de a împuterrici voinţa ; de aceea pedago-— 
gia recomanda, că trebue să existe o relaţiune - 
strânsă, internă şi externă, între idte obiectele în- 
strucţiunei, ca astfel coprinsul fie-cărui obiect de 
instruit să se contopâscă lăuntric, ca sa dic aşa, 
cu personalitatea elevului, ca din ce în ce să se 
nască din germenul personalităţei o formă ide- 
ală, ce se confirmă în viaţa fie-cărui individ, 
devenind acâsta un prineipiu regulator. 

Dar numai cunoscinţele singure nu fac pe 0m; 
mii de mii de exemple -ne probsză, că omul chiar - 
cel mai bogat in curoscinţe pote să fie râu. De 
aceea în instrucţiune, se mai recomandă, mesu- 
rul si oportun, se maj recomandă şi sfaturi, 
comparaţiuni, îndem "de imitarea celur bune: 
cuvinte care lumineza miniea şi mişcă inima. 
Printre obiectele de studiu, anume lecţiunile de 

religiune cer o tratare practică. Acâsta, pote fi de 
mare folos şi va servi la înaintarea binelui social. 

Daca şcolari în aceste lertiuni pricep adevărurile 
morule, dacă sufletul le-: fost atins, vor fi aces- 
tea lecţiuni de mare val6re educativă : ele preţu- 

esec mai mult de cât tâte noţiunile cateehismu- 

lui învăţate pe dinafara şi primite cu inima.re- 
ce, nesimţitore. tz. 3 a 

Minunat ne servesce în cursal primar, pentu 
cultura etică, intuițiunea morală. Intuiţiunea 

„morală. constă în a se pune “ca baza instrucţiunei 
elementare povestiri, fie din biblie, fie din . viaţa 
reală cu coprins moral. Prin aceste. exemple şi 

povestiri întroduceia pe copii în terenul moralei 

    îi
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şi contribuim la deşleptarea şi formarea — senti- mentelor lor. Povestirile morale luate din c»dre- le moravurilor şi ale vieţei oneste şi personitica- 
te, viu în ochiul spiritual ad junimei ; de useme- nea și ilustrațiunile cor&spundătăre Coprind du- hul şi inima, şi au piter”a de =» face clare multe inveţături, abstracte de felul lor, cari pe ca- lea sterilă şi rece a predarei: dogmatice ar fi ră- mas nepricepute, nesimţite de şcolari. Serieri ca ale lui Riureanu, 1. Neniţeseu şi încă alte câte-va traduceri se pot recomanda fârte mult spre a fi utilisute. Mai cu smă e da recoman- dat tuturor şcâlelor şi familii. cartea d-lui Ne- “nițeseu „Tatăl ROSIru“*), prin care scriere sa adus un serviciu real şcOlei şi culturei morale. Ce limbagiu simplu, naiv şi curat ca sufletul nevinovat le copil! Ce ton dulce. şi nepretenţios a sciut acest autor să intrebuințere în fârte me-= ritâsa sa scriere ! Ce Coprins moral a sciut să a- legă ! Cât de pricepui, cât de gingiş a şciut el să pipăe, să atingă şi să pună în vibraţiune cărdele inimelor fragede ale copiilor. | 

* * 

% 

“Dupa aceste reflexiuni isvorâte din convingere, ca resurmare, declar încă odata, ed cultura morală a junimei este una din  cestiunile cele mai importante ale timpului. Fie-care întâr- diere sau indiferenţă este primejdicsă nu numai 

    

*) Pe lângă acestă carte, pe care noi o evasiderăm ca URA din cele d'intâi cărţi de educație  stinătăsă pentru junime, mai recomandăm încă o altă carte ; d-lui 1. Neniţeseu »Pui de leiu, scriere ce n'ar trebui de :: „menea să lips&scă din zică o: şcălă, din niei o familie. Ea este "un îsvor nesecat peniru desvoltarea sentimentului patriotic,
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intereselor şc6lei, ci şi intereselor societăței, Din 
deslegarea fericită sau nefericită, a. acestei cesti uni 
va depinde: „_sle sau răul. generațiunilor viitâre, 
biuelă sau răul patrieil. 

* A QI3 pote cam! mult, în unele părţi pâte 
cam drastic, şi tocmai lu. c serbare şcolară ! Eu 
am credut că este de datoria or-cărui. bun Ro- 
piân de:a nu-ascunde nici o dată răul, ci com= 
bătendu-l să spere: indreptare: ae 

Onorată adunare! . 

Inainte de a premia pe acești şcolari silitori şi 
cu purtări frumose să le adresăm şi lor câte-va 
cuvinte, şi mai cu sâmă acelora ce părăsesc pen- 
tru tot-d'auna șcâla primară. 

Iubiți şeoiari ! 

Încă un sfat vă mai dăm vouă, cari părăsiţi 
şcOla. Pentru unii “in voi eşirea din şcolă este 
tot-de-odată. şi eşirea din căsa. părintâscă. Acum 
intraţi şi voi în lume şi. trebue să deveniți des 
toinici pentru” diferite chermări. Multe cer inţe vi- 
se vor face vouă'tuturor şi vi-se;/ vor înpune 
datorii seriose. “ | 

Nici să nu vă aşteptaţi numai la reuşită, fără. 
multa luptă ! Chiar multe rele pâte veţi întâlni 
în calea vâstră ; unii dintre voi pote vor trece şi 
printr'un timp de sărăcie; pâte să vie şi bâle şi 
alie nenorociri, dar curaj, iubiții mei! Gândiţi-vă
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„tot-da-una la poveţele părinţilor voştrii! Gândi- 
“ţi-vă, că munca cinstită onorâză pe om. Lucraţi 
stăruitor şi aveţi purtiri frumâse. Credeţi în Dum- 
nedeu, cuni aţi învăţat de la părinţii voştri şi de 
la învățătorii voştri. lui'ţi patria şi pe apr6- 
pele costru, aşa cum va învăţat scâla. Răbda- 
rea în totul să fie corâna vâstră. Urmând ast-ful 
veţi ajunge bine, plăcând lui Dumnezeu Şi 6me- 
nilor. 

«Trăiască Dinastia !» 
_«Prospere România !» 
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