


D
u
 

Su
 
Aa
. 

CASA ŞcoALELOF 

BIBLIOTECA PEDAGOGILOR CLASICI 

    

    
pe 

A N DE N a 

Ă IRU GÂRBOVICEANU 

BUCUREŞTI 

„ Tipograția „România heuă“, “Th. Voinea, Calea Griviței, 4? 

sa 

A
 
a



NI E 
o: (04.7 

a 

Bucuresti | 

Ri | 
01528 
    



o a
 

c
n
.
 

    Precuvântait 

“Casa şcoalelor, care a luat atâtea miisuri folo- 

sitoare, nu numai pentru şcoală în genere, ci şi 

în alte 'direcţiuni de nevoie poporului şi țării 

noastre, a hotărît în timpul din urmă, să înteme- 

ieze şi o bibliotecă pedagogică, compusă din lu- 

Cr, ările clasice pedagogice. e 

Cu chipul 'acesta institutorii şi învățătorii ILOȘ- 

iri, cant şi acei cari. se ocupă cu chestiuni de e- 

ducațiune şi instrucţiune vor avea, la îndemână 

în gr aiul lor izvoarele necesare. In deosebi, lipsa 

unor asemenea lucr ări, se simția mai. mult de 

călre corpul învățătoresc! S'a făcut încercare de 

a o înlătură prin introducerea studiului limbi 

germane în şcoalele normale, fiindcă liter atura 

pedagogică: germană e cea mai bogată dintre: 

toate literaturile. Rezultatul a fost: o pierdere de 

iimp în zadar pentru şcolari şi prin urmare şi ne-
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-oia de a înlătură acest studiu din programă 

unor asemenea şcoli? . 

“O dată lucrul acesta făcut, D-l Spiru Haret, 

Ministrul Cultelor şi al Instrucțiunii publice ni 

putea să lipsească pe învățători de cunoștința 

lucrărilor pedagogice de însemnătate şi de aceea 

a însărcinat pe D-l C. Meissner, fost inspector 

general al învățământului primar şi normal și 

unul din cei mai cu vază pedagogi ai noştri, să 

se ocupe cu această chestiune şi să întocrias- 

că şi programa bibliotecii pedagogice. lată ce 

spune D-l Meissner întrun raport adresai D-lui | 

Haret î în această privință: „Soluţia e fericită, de 

oarece, cu toate silințele ce'i dăduseră profe- 

sorii de limbi moderne, ui se atinsese scopul de 

a ajunge până acolo cu normaliştii, ca ei să se 

poată servi cu folos de textele originale ale auio- 

zilor streini. Punându-le la îndemână bune tra- 

duceri şi opere bine alese, căştigui cultural va fi 

cu mult. mai însemnat”. 

Prin urmare, calea aleasă de Casa Şcoalelor 

2 cea!mai nemerită şi va dă, roade binefăcătoare! 

Prima lucrare propusă de D-l leissner şi a: 

probată de Casa Şcoalelor cu care să se înceapă 

această bibliotecă e „Didactica magna” de A- 

mos Comenius. Şi cum en traduseseni această
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lucrare acum 12 ani, cu prilejui aniversării de 

300 ani dela moartea autorului și, mi sa cerul 

să revăd traducerea, s'o însoțesc de noie explica- 
tive unde voiu crede de cuviință şi s'o dau Caset 

_Şcoalelor. Am fost următor acestai cereri şi ast-, 

fel se publică această lucrare, 

P. GÂRBOVICEANU 

E





Vieaţa și activitatea lui Comenius 
Da 

Ioan Amos Comenius s'a născut în 28 Martie” 
1592 în :Niunitz, un-sat în Aloravia sud-ostică,— 

o oră depărtare de orăşelul numit Brodul-Ungu- 
resc1). Tatăl său se numiă plartin Komensky (iar 
el Comenius, după obiceiul cel aveau în timpul u- 
maniștilor, bărbaţi culți, de â'şi latiniză şi greci- 
ză numele. Comp. Ratichius, Erasmus, Tungius, 

Melanchton etc.), după numele unui sat AKormna. 
(forma cehă Komne), de asemenea în apropiere 
de Brodul-Unguresc. El eră morar, om cu dare 
de mână și făceă parte din secta religioasă numi- 
tăa fraților boemieni şi moravi (unitas fratrum?). 

1) In Opera did. Omnia il, 72, el se numeşte /Jurno Brodensis, 
adecă din Brodul-Ungauresc, Se poate, că Niwnitz să fi făcut parte 
din circumscripţiunea cu Brodul-Unguresc ca reşedinţă, Sau că 
părinţii săi, să se fi retras aci, căci rămăşiţele lor-se găsesc în 

“ cimitirul din această din urmă localitate, În matricolele Universi- 
tăţii din Feidelberg e înscris sub numele de loanes Amos Nivanus . 

Moravus. - 

2) Această sectă recoastituită sub numele de “Ubitas fratrum de 

câtre preotul Michail de: Bradacz se compuneă din resturi de ale
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Moartea: sa timpurie, cum şi 2 soţiei sale Ana a 

făcut, ca instrucțiunea fiului lor Ioan să fie ne- - 

glijată, căci abia la etatea de 16 ani (1608) a 

putut să urmeze cursurile şcoalei latine. Se ve- 

de însă, că aci n'a profitat mult, fiindcă în Cap. 

XI, 13, al Didacticii, citează din adâncul sufle- 

ului său cu lacrimiîn ochi: Dămiinapoi anii 

perdufi cu școlăritul, bunul meu Dumnezeu! şi 

mărturisește, că această decadenţă a învăţămân- 

tului i-a inspirat din tinereţe compătimire că- 

zre semenii săi. (Opera did. omnia I, 442). 
In anul 1610 urmează cursurile de Filozofie 

şi Teologie la Universitatea protestantă din /7er- 

bron în ducatul de Nassar, sub conducerea re- 

numitului teolog A/stedi (născut în 1588-şi Mort 

în 1638 ca profesor de Filozofie şi Teologie la 

Weissenburg în Transilvania). În anul 1612 îl 

găsim înscris în matricolele Universităţii din Hei- 

delberg. După o lungă călătorie ştiinţifică făcută 
prin Olanda, se reîntoarce în patria sa în anul 

1614, când e şi numit director al școalei din 

Prerau. Cât timp a stat aci a alcătuit un mic: 
compediu de gramatică latină cu scop de a se 
învăță mai cu înlesnire limba latină și pe care 
l-a publicat în Praga în 1616 sub titlul de Gra- 
mnaticae facilioris praecepta. 

In anul 1616 e hirotonisit preot şi în 1618 
ales "predicator în Fulnef, locuinţa cea mai ve- 
che și mai principală a membrilor „„unitas fra- 

  

Taboriţilor şi Utragquiștilor, aderenţi zi lui Fus și în urmă şi din 

resturi de ale Vaidenzilor,



trum”, încredințânduri-se conducerea și a bise- 
ricii și a școalii!), / 
Timpuri grele şi pline de jale sosesc insă pen» 

tru Comenius ŞI pentru tovarășii să: de credință, 
Fulnek e ocupat în 1621 de către Spaniolii şi 
distrus aproape cu desăvârșire, cu care ocaziune 
Comenius își perde întreaga sa avere: bibliote- 
ca și manuscriptele, — fructul activităzii sale lite- 
rare din cei trei ani din urmă 2). Pe lânga acea- 
stă nenorocire, el e lovit de alta şi mai mare, 
căci puţin după aceea își perde pe prea inbiia 
sa soție şi doi copilaşi ce avea. | 

In 1624 toți predicatorii necatolici primes c or- 
din imperial de a părăsi pământul austriac, Co- 
menius fiind unul din aceștia a trebuit să se su- 
pună, şi a'şi perde prin aceasta postul ce ocupă. 
Împreună cu alţi 24 de predicatori sectari gă-. 
seşte azil la Baronul Carol de Zerotin (care po- 
sedă domenii întinse în Boemia), unde li se o-. 
feră pe lângă locuinţă şi toate cele necesare pen- 
tru hrană. Nenorocitul Baron e silit însă îndată 
de a'i îndepărtă. şi Comenius află incă cât-va; 
timp ospitalitate la Sadowsky de Slougna în mun 

e 

1) Anno autem 1615 ad Ecelesiae Fuineceasis Pastoratum, Scho= 

laeque ibidem recens erectae curaturam. vozatus, alia insuper e- 

odem spectantia consiliis agitare et in chartas refere coepi: sed 

que triennio post urbecula nostra ab Hispanis occupata et Bidlio- 
theca mea tota direpta perierunt. (Opera did. Omnia |, p. 3).. 

2) Palatky, lahrb. des bâhm. Mus. 1622, Sept. şi Oct.; Gindelg, 
Sitzungsberichte der philos. hist. classe der Kaiser. Acad. der 

Wissenschaft.. Viena 1955, p. 492— 580,
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ŢII boemieni, unde trăeşte in ascuns, ocupându- 

se cu educaţiunea copiilor protectorului său. 

Din acest timp dureros şi plin de ispite pen- 

zu conreligionarii săi mai ales, datează mai mul: 

te scrieri religioase ale lui Comenius cu 'conți- 

nut edificator şi indemnător pentru ei, cum că 

numai în Dumnezeu, e siguranța și liniştea eter- 

nă. Cea nai însemnată din aceste scrieri e: La- 

bizintul lumii şi Paradisul inimii pe care insuşi 

Comenius o numeşte zifilissimi argumenti liber 

şi care e considerată și astăizi de către literaţii 

cehi, atât ca stil, cât şi ca “simţiminte, ca una 

dintre cele,mai frumoase din scrierile lor în proză. 

In 1627, se dă un nou ordin imperial, ca toţi 

nobilii sectari, cari nu vor trece la Catolicism să. 

părăsească ţara; iar pe de altă parte poporul eră 

silit cu felurite mijloace neumane, să se supună - 

Papei. Au preferat însă mai bine să părăsească 

locul natal și strămoșesc şi să rătăcească prin 

ahe țări, decât să abdice la principiile de cre- 

dință, — Coroana personalității lor. * 

In 1628 pe o iarnă geroasă și furtunoasă au 

tebuit să emigreze numai din Boemia peste 

30.000 de familii, dintre care 500 nobile. Co: 

„menius însoțit de protectorul său Sadowsky, de 

„socrul său şi de alte persoane, s'a indreptat prin 

Silesia către Polonia. Când a-ajuns la limita ce 

desparte Silesia de Boemia.a îngenunchiat cu cei- 

lalţi tovarăşi şi cu lacrimi în ochi rugă pe A. tot 

“puternicul şi bunul Dumnezeu, ca să aibă îndu- - 

zare de scumpa lui patrie şi să nu extermine de: 

odată cu îndepărtarea sa şi învățătura profesată, -
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ci să cultive şi să facă să producă rod sămânța 
semănată. In $ Februarie 1628 a ajuns şi s'a 
«stabilit în orășelul polonez Lisa, care devenise 
centrul de atracţiune al emigrăţilor boemieni şi 
moravi, fiindcă în jurul lui existau peste 100 
comunităţi sectare. 

Aci Comenius se dedică cu torul educațiuni 
și instrucţiunii tinerimii, cum Și alcătuirii de scri: 
eri didactice, în care scop mai ales intră în re- 
laţiuni cu cei mai însemnați bărbați de școală, 
din Europa. Nu după mult timp. e numit şi pro- 
fesor la gininaziul local şi după unii biografi ai 
săi şi director. 

In 1631 publică prima- scriere didactică prin 
care își face cel mai mare nume în lumea învă- 
ţată. E /anua linguarum reserata, o nouă me- 
todă de a iînvăță limba latină. Această scriere - 
a fost tradusă imediat în. 12 limbi europene, 
cum şi în alte limbi asiatice, aşa că se susține, 
că cu excepţiune de Sf. Scriptură, această scrie- 
re eră cea mai răspândită între popoarele uni-. 
versului. Despre traducerea în limbile orientale; 
ne spune însuși Comenius în opera Omnia pars 
“TI, p. 268, că „cum anno 1642, Lugdunum Ba- 

- tavorum transire interque alios viros clarissimos 
D. Jacobum Galium, Matheseos et Orientalium - 

LD. :Profesorem, salutăre. contigis set, ostende- 

”. batiille mihi a frațre suo, Petro Galis (quam an” 
'te annos tunc novem in Asiam linguarum Ori- 

„_ entis causa miserat) datas. Aleppo Sy riae literas: 
quibus” pro transmissa, sibi janua L. L. Comeni-. : 
ana gratias agens, cam a se in Arabicum trân-,
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suie, ui: aricc anis adco placere sipnificabat, 

at jam inter se operas eandem în Turcicur, Per- 

sicunt, Men golicu n: sermonern transferendi partiti. 

sint. -Addito în pluna eos jam ejusdem autoris 

aut similis stili inquirere. Haec me obstupesce- 

re videns vir optimus intulit: Vides Comeni, Quam 

 feliciter tibi janua tua ad gentes aperiat januam. 

”. Spre a se vedeă opiniunea învăţătilor relativ 

de această scriere, e destul de a aminti numai 

zisele lui Pierre Bajle în al său Dictionnaire his- 

forique ct critique, că: „Quand Comenius n 'aurai 

public que ce îivre-lă, il se serait îmmortalise' 

In 1632 termină Comenius și Opera sa prin- 

cipală pedagogică, adecă Didactica magna seu 

Omnes omnia docendi artijiciuni pe care o ince- 

puse deja în timpul șederii sale în munţii boe- 

mieni,, însă în-limba cehă, iar după alții în lim- 

Da germană. În limba latină a tradus'o numai În 

urma învitării ce a primit din partea Suediei 

în 1638, ca săi reformeze școalele. El nu mer- 

ge în Suedia, ci merge în 1641 în Englitera, de 

unde primise o asemenea invitare și unde prin- 

cipiile sale didactice erau deja cunoscute, căci 

amicul său. din Londra Samuel Hartlieb, cărui 

îi trimesese un rezumat din Didactica, îl publica- 

se fără voia sa sub numele de „Pansophiae Pro-- 

cromus”. Nu poate să facă însă nimic, din cau- 

za răscoalelor Iziandezilor și a războiului civil, 

ce isbucnise în acest timp şi se vede silit de a 

părăsi Engiitera şi să urmeze invitării unui bogat. 

Negustor olandez anume Ludovic de Geer de a.
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merge în Suedia (1642) 2), Aci intră în relaţiunii 

cu renumitul cancelar Oxenstierna, care îi re- 

comandă de a lucră mai mult pe terenul didac- 

tic practic. În acest scop inerge în E/bing, unde 

compuse scrierea 'Novisima linQuarum methodus, 

în care își expune principiile sale didactice și 
chipul lor de aplicare. În 1646 se reintoarce în 

Suedia cu această operă, ce e dată imediat în 

carcetare unei comisiuni, compusă din trei băr- 

baţi de știință, care o găsesc bună de a fi ti- 

părită. In 1648 Comenius se intoarce prin El- 
bing iarăși la Lisa, unde şi apare e sub tipar 

această scriere. In acest an el e numit şi episcop 

2] fraţilor boemieni și moravi, ultimul episcop al 

jor, căci cu terminarea resbelului de 30 de ani 

şi cu încheierea păcei din Vestfalia (1648) parte 

din. ei au trecut la“luterani, parte la reformaţi. 

In 1650 e invitat in Ungaria de către principele 
Sigismund Racoczi spre a dăajutor cu sfaturile 

sale la reformarea școalelor de aci. E! primeşte a- 

ceastă invitare și în luna lui 'Maiu ajunge în Saros- 

Patak, unde rămâne 4 ani, În acest interval lu- 

crează cu cuvântul și cu fapta pentru reorganiza- 

rea şcoalei din Patak. Publică mai multe scrieri 

v Ludovic de Geer locuia în Suedia ce A) ani. El cunoştei 

icarte bine planurile de reformă a le lui Comerios $ si îi ajută bă- 

zeşte, Co menius însuşi îl numeşte cel mai mure filantrop air 

Zuroșa. :
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în care arată relele de care sufere instrucțiu: 

nea. și mai ales educaţiunea Şi propune mijloace 

de indreptare, 
Cea mai însemnată operă a sa din acest timp 

“e însă Orbis sensualium pictus, ce a apărut 

în 1658 în Wiirnbere în editura librarului A titael 

Endter sub titlul de Orbis sensualium pictus n. 

e. omnium fundamentalium în mundo rerum et 

in vita actionum Pictura et Nomenclatura. 

Prin această scriere Comenius devine părin- 

tele învățământului intuitiv, căci nimeni inainte 

de el nu s'a încercat de a căută să introducă 

tabloul ca mijloc -de învățământ. EL vreă ca în- 

vățarea cuvintelor să meargă paralel cu a lu: 

cerurilor: De o dată cu curântul să se arate şi 

- obiectul ce reprezintă acel cuvânt, sau, cel: pu-” 

ţin modelul lui, dacă nu se -poate arătă însuși 

obiectul. Imediat după întroducere, în care ara- 

tă scopul şi importanţa acestei scrieri, urmează 

un aljabei figurat. Lângă fie-care literă e şi fi- 

gura unui animal, a copilului, etc., cari cu a lor 

voce exprimă una din literele alfabetului. 

Orbis pictus la aparițiune a fost primit cu en- 

tuziasm. S'a publicat | în nenumărate ediţiuni şi | 

s'a utilizat până la jumătatea ! secolului al XIX-lea.” 

Gâthe ne spune (in scrierea sa Din vicafa 
mea), că în copilăria sa na avut altă carte pu 

care să se fi jucat, decât Orbis pictus. lar Herder 

ne spune lămurit, că de şi Orbiş pictus e alcă- 

tuit cu un secol şi jumătate inainte, totuși nu 
e întrecut de-o altă scriere de acest fel.
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Ia urma morţei lui Racoczi (165.4) Comenius 
« silit să părăsească Ungaria. Se întoarce iarăşi 
n tisa, unde rămâne numai până în 1656. 

În acest an, luna Aprilie 28 Lisa e cuprinsă, 
devastată şi arsă de către Poloni1) cu care oca- 
zvane Comenius îşi perde intreaga sa 'avere: ca-- 

„sa şi biblioteca în care se aflau și multe manus- 
cripte, fructul activității sale de aproape 40 ani. 
De aici se refugiazii in Silesia şi în fine la Ham- 
burg. Laurenţiu de Geer fiul fostului protector 
Ludovic de Geer îi propune însă de a se stabili - 
în Amsterdam. Comenius primeşte această pro- 

“ pumere şi în 1636 în etate de 64 ani se stabileşte 
in „Amsterdam, cu speranţa de a- "şi petrece în 
linişte altimii ani ai vieţii:sale. El e ajutat aici de 
negustori bogaţi, ocupându-se în schimb cu c- 
ucaţiunea și instrucţiunea copiilor lor. 

In anul 1657, în urma îndemnului protectoru- 
mi său Ludovic de Geer şi a altor amici învă- 
țâți din Germania, cum şi în urma cererii ora- 
sului Amsterdam se decide de a adună la un 
loc toate scrierile sale didactice, atât tipărite, 
ât și netipărite şi a le publică sub titlul următor: 

7 

1) Cauza acestei uri'şi răzburări ne zşteptate din part ea Po- 
lonilor, se zice. că ar fi următuarea : Carol AX Gustav, regele Su- 
ediei, cuprinsese aproape întreașa “Polonie între care şi oraşele 

Lemberg şi Cracovia. Lisa ai cărei locuitori cehi şi moravi, la 

rârdul său sa supus şi ea lui Gustav şi de aici nemulțumirea şi 

spizital ce răsbunare a! Polonilor. ie



|: A. COMESII Toata oprita didactica. ala tu. 

opera diantisa Omaia | I. A. COMENIUS. 
Ab anno 1627 11 1637 cantiauata. Di + anul 1627 continssate pînă Li 1677, 
CDariis Bus 57ue occasi- Compuse în difenite oca. 

onibus scripta, divensisque ziuni şi tipărite în diferit> 
focis edita; nunc autam non. .| -locuri; iar acum, nu nu- 
tantum în unum, ut stimul mai că sau adunat sp»> | 
sint colecta, sed et ultimo | a fi (a un loc, ci s'a căui- 
conatu în Systoema unurn | tat să se aranjeze într us 
mecbanice constructum ro | sistem construit mecai- 
dacta. - coste. 

_ Împensis .D. Lie.rentii de Geer. Cu cheltuiala d-lui Laureatii da Geer. 

Tipărite de Christofor Cunzad 
şi Gavril î Roy 

[n anul 1657. 

Execuderunt Christopk orus 
Cunradus e: Gabriel ă Ros 

Anno MDCLVII. 
. 

Armstorăami : . Amsterdam 

) 

Ultime dorinţă ce o mai aveă Comenius până 
a nuși da sfârşitul, eră ds a vedeă unirea tu- 
tulor confesiun ilor, Da chiar a tuturor religiuni- 
lor, pe baza Sf. S cripturi Şi a raţiunii. In acest 
scop a publicat o scriere numită /ngerul păcii 
şi voiă să traducă. Biblia Şi în limba turcă, fă- 
când o precuvântare adresată către Sultan prin 
care îi recomandă cetirea Sf. Scripturi. EL doriă 
cu ori şi ce pre imbunătăţirea stărei omeniri: 
prin iubirea şi pacea dintre oameni. 

De aceza compune o scriere intitulată De re- 
rum humanoruni emendatione consultatie catho- 
lica, a cărei primă parte Paner gesia a apărut în 
1666. 
In 13 Nosmbre 1671, în etate de So de ani, 

1



17 

moare Comenius în orașul Naarden (în apropie- 
re de: Amsterdarn), unde e şi inmormântat. 

Aceasta este pe cât se poate de scurt vieaţa, 
şi activitatea lui Comenius. Trebue amintit nu- 
mai, că activitatea lui literară nu se mărginește 
numai la. scrierile amintite, ci constă în peste 
-100 de lucrări didactice și ştiinţifice. Cât prive- 

„şte valoarea sa pedagogică, cetirea Didacticei 
Magna, care e.un fel de enciclopedie pedago- 
gică, cred, că va fi în stare de a iormă fiecărui 
o temeinică convingere despre această valoare, 
fiindcă principiiie didactice expuse în această 
scriere și formulate de el, au fost, suni, şi vor fi 
fotdeauna adevărata. 

PETRU. GÂRBOVICEANU 
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Didactica Magna 

In această Tucrare e expusă. arta universală de 

a învăţă pe toți roate. 
Sau: 
O metodă sigură şi aleasă da a a infiinţă î în toa- 

te comunele, orașele şi satele ori cărei ţări cre- 

ştinești astiel de şcoale, în care- tinerimea de 

ambele sexe fără să se înlăture cineva, să se. 

poată instrui. în ştiinţe, să se poată crește în 

moravuri bune şi religioase. 

Prin această metodă. ea va fi înzestrată în anii 

tinereţii cu tot ce e de folos pentru vieaţa pre- 

zentă; și cea viitoare și anume: 

„Printrun înv ațâmânt, concentrat, plăcut. Si. te-. 

meinic. ME SR Sa 

Pe lângă, aceasta, din Sfaturile date, se . poate 

deduce femeinicia lui din chiar mer sul fivesc al 

lucrurilor; adevărul se demonstră, prin exemple 

paralele luate din artele mecanice; se arată rân- 

duirea cuvenită a învățământului după ani, luni, 

zile :și ore; în fine se mai arată o cale sigură şi 

ușoară; de a aplică cu succes aceste sfaturi. 

Tinta didacticii noastre va fi să. afle o metodă
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după care învățătorii cu mai puţină osteneală să 
înveţe pe școlari mai mult, după care şcoalele 
vor duce o vieață mai puţin zgomotoasă și vor. 
înfăţișă mai puţin dezgust şi muncă Geșartă, ci 
din potrivă mai multă plăcere şi un progres te- 
meinic. Societatea creştinească va înfățișă mai 
puţin întunerec, mai puţină dezordine şi neunire, 
cl din coniră mai multă lumină, crdine, pace şi 
Unişte. ! 

Psalm. 67, 1, 2. 

Dumneztuie, milueşte-ne și ne binecuvintează; 
să să lucească faţa ta preste noi, ca să se cu- 
noască pre pământ calea ta și mântuirea ta întru 
toate ponoarele,



Către cctitori, 

1. Didactică, însemnează arta de a învăţă pe: 
alții. De curând au început câţiva bărbaţi, ne- 
mulțămiți, că în şcoale nu se face nimic, să ca-" 
ure acâastă artă. Dar, precum ţinta lor a fost 
diferită, rot așa a fost şi succesul. 

. Unii voiau să alcătuiască numai manuale, 

in care căutau să înveţe întrun chip mal Uşor 
cutare ori cutare limbă; alții au voit să arate 
căi mai scurte, cum să-şi poată insuși cineva 
mai uşor cutare ştiinţă sau artă; alții în fine al- 
tele; și toate acestea după nişte observaţiuni 
cgxteridare, adunate din o practică ușurică, adecă. 
cum se zice, a posteriori. 

„ Noi cufezăni să promitem o didactică mare, 
adică o arti universală, de a învăță toate pe 
toți. Şi anume de a învăfă în mod sigur, cu suc- 
ces; iute, se înţelege însă fără greutate și des- - 
gust pentru, învățător şi, școlar, ci din potrivă, 

cu plăcere pentru amândouă părţile; temeinic, 

_nu superficial şi cu scop numai formal, ci aşa 
încât şcolarii să ajungă la o cultură științifică 

adevărată, să dobândească moravuri curate şi o 

rcligiozitate adevărată. Acestea le vom demon-
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stră a priori, adecă le vom scoate din firea ne- 

“strămutată a lucrurilor. Cu chipul acesta, vom 

stabili o artă universală pentru intemeierea școa- 

- lelor şi conducerea lor. | ! 

4. Promisiunea e mare și vrednică de cea mal 

serioasă silință. Mulţi poate vor socoti, că aces- 

tea sunt nişte visuri, nu expunerea unui lucru 

sigur. Rog însă pre 'cetitori să nu'și deă părerea 

de mai înainte, ci să aştepte până la urmă, când 

se va vedeă ce este sigur în acest lucru şi a- 

tunci să judece. Căci eu, nici nu doresc, ca meş- 

 teşugul meu de a convinge să atragă într'atât pe 

cineva, încât să'și 'deă aprobarea sa unui lucru, 

pre care nu'l a cercetat pre deplin. Din protivă, 

eu atrag atenţiunea tuturor celor interesaţi, şi îi 

indemn, ca să'și ascuță mintea, de a nu fi amă- 

siţi de farmecul cuvintelor. 
3. Afacerea aceasta e în adevăr serioasă şi tre- 

bua cercetată de toţi cu toată luarea aminte. „,Ce- 

dar mai mare şau mai bun putem aduce societă-* 

fii decât instiuind tinerimea? Cu deosebire în 
moravurile şi timpurile de față, când dânsa a că-: 

_.zut. aşa 'de jos, încât trebue înfrânată cu. toată 

ME puterea”, după cur, cu multă dr eptate se expri- 

mă Cic.rone; iar. Filip Melanchton, zice: „a în- 

strui bine tinerimea, prețueşte mai mult decât a. 

cuceri Troia”. Şi tot acolo: tinde. Și cunoscuta - îi 

vorbă a lui Grigore de Nazianz: cit sep 
ăvâpuzov ăia, zb zohv?pâzw ăzoy mai să o 

mihăzazov 7âv ta adecă: Cea mai înaltă artă, 

„este aceea, 'de a formă bine pe om, care e: ființa 

.
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cea mai ciudată şi mai schimbătoare şi mai greu 

de condus dintre toate viețuitoarele. 

6. Arta de a invăţă pre alții este deci, un lu- 

cru greu și nu e de ajuns judecata pătrunzătoar 

re.a unui singur om, ci a multora, în timp ce 

unuia, ori cât de pătrunzător la iminte ar fi, tot 

ii scapă multe lucruri din vedere. 
7. De aceea, pentru binele neamului omenesc, E 

cer dela toţi cetitorii mei: întâiu, să nu soco-. 
tească drept cutezanţă, dacă s'a aflat un om, 

care să încumete nu numai a încercă o lucrare 

aşa de însemnată, ci chiar s'o ducă cu izbândă. 

până la sfârşit, de oarece scopul e folositor. A 
doilea, ca dânşii să nu părăsească numai decât 

orice speranţă, dăcă prima încercare n'ar izbuti, 
şi lucrul n'ar ajunge la sfârşitul dorit; căci e ne- 

„cesar, ca germenii să se nască întâiu şi apoi să. 

crească lucrurile. Ori câte lipsuri ar aveă lucra- 

rea, dacă n'ar ajunge la ţinta dorită, lucrul în- 
să va arătă, că treapta ajunsă e mai înaltă şi 

mai aproape de ţintă decât aceea, care sa a- 

juns până acum. În fine, mai rog pe cetitori, să. 

fie cu toată luarea aminte şi pătrunderea cerută. 
„ de un obiect așa de însemnat. Cât pentru mine, 

voiu arătă cu puţine cuvinte punctul meu de ple- 
care, apoi voiu arătă punctele principale ale te- 

„zultatului dobândit și în fine voiu încredință. lu- 

crarea mea păstrării şi cercetării acelora cari 
sunt capabili de a o judecă. 
_S. Această artă 'de a învăţă, eră în inare parte 

necunoscută "în veacurile trecute în gradul de



24 

perfecțiune, la care pare că vrea să se ridice; 
din astă cauză, studiile ştiinţifice și școalele e- 
rau pline de caznă și oboseli, de nesiguranţă şi 
închipueli de greşeli, aşa că numai aceia ce e- 
rau înzestrați cu aptitudini excelente puteau să 
dobândească o cultură temeinică. 

9. Se pare însă, că D-zeu vreă să trimită ca 
un fel de auroră înaintea erei m0uî, deoarece a 
deşteptat ici şi colea în Germania câțiva băr- 
baţi distinși, cari desgustaţi fiind de metoda in 
curcată, întrebuințată în școale, s'au apucat să 
se gândească cum să afle o cale mai uşoară spre 
a învăță artele și limbele. Izbânda lor a fost 
fireşte mai mare, ori mai mică, după cum se 
vede' din cărțile și manualele „didactice ce au 
publicat. 

10. Vreau să zic, bărbaţi ca Ratichiu, Lubin, 
Helvig, Ritter, Bodiu, Glaumiu, Vogel, Hoff. 
stern, şi unul care merită să fie numit intâiu şi a- 
nume, Joan Valentin Andree, fiindcă în multe lo- 
curi a descoperit boalele bisericii, ale costituţi- 
unii statelor, precum şi pre ale şcoalelor și a 
arătat ici și colea și.mijloacele de indreptare în 
preţioasele sale scrieri. Dar şi Francia a pus din 
aprte-i o piatră la acest edeficiu prin publicarea 
frumoasei didactici a lui loan Cecile Frey la Pa- 
ris, în 1629 sub titlul: „Ad divas scientias Ar- 
tesque et Linguas Sermonesque extemporanios, 
nova et expeditissima via”. „Calea nouă şi cea, 
mai ușoară de a ajunge la Ştiinşele nobile, „la 
arte, limbi şi cuvântările libere”. 

11. Mam folosit cu cea mai mare silință ori 
» .
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de câte ori mi s'a oferit prilej de scrierile aces- 
tor bărbaţi și am avut din aceasta o bucurie fă- 
ră margini, o mulţămire interioară, care a liniş- 
tit întru câtva durerea ce aveam din cauza ru- 
înării patrii şi a tristei stări a Germaniei intregi. 
Am început deci a speră că provedinţa divină, 
dinadins a adus lucrurile așa, ca cu căderea şcoa- 

„lelor celor vechi, şi alcătuirea celor noui, după 
- idei noui, să se întâmple tot în acelaşi timp.-Și 

e lucru firesc, căci cine vreă să ridice o nouă 
clădire. începe cu nivelarea locului şi cu depăr- 
tarea clădirii: ruinate şi neîndestulătoare. 

12. Această idee a deșteptat în mine o spe: 
rxanță: nouă, împreunată cu simţimântul bucurii; 
dar şi aceasta am văzut-o mai la urmă nimicin- 
du-se, de oarece am ajuns la convingerea, că a- 
ceastă lucrare aşa de însemnată nu. se va face. 
cum se cade din temelii. 

13. Şi fiindcă doriam sămi fac o idee mai 
exactă în privinţa unor puncte; iar în privinţa 
altora să'mi expun părerea mea proprie, am scris 
când la unul, când la altul, din aceşti bărbați, 
însă în deşert; parte, fiindcă ori cine păstrează cu 
sfinţenie, pentru sine descoperirile făcute; parte, 
-pentrucă aceia la cari scrisorile mele au fost a- 
dresate' nu s'au găsit, aşa că ele mi s'au adus 
indărăț fără răspuns. | 

14. Unul din acei bărbaţi, învățatul loan Va- 
lentin Andree, mi-a scris cu multă amabilitate, 
că îmi dă mie. locul de onoare, şi na indemnat 
să fac şi eu ceva. Imbărbătat prin aceasta, m'am
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apucat să cumpănesc mai des lucrarea, până 

când în sfârșit, dorinţa fierbinte de a face ceva 

folositor, m'a hotărit să. întreprind această lu: 

crare din temelie. 
„Aşa dar, am lăsat la o parte descoperit 

re: ideile, observaţiunile şi amintirile altora şi 

m'am. apucat să consider lucrul ca din nou şi 

să cerc să aflu cauzele, metoadele și ţinta di- 

dacticii. 

16. Astfel. s'a “născut această lucrare, care; 

precum sper, explică lucrul mai deplin ca „până 

acum. | 
Ea a fost alcătuită: mai întâiu în limba cehă 

pentru trebuința compatrioților mei și mai la ur: 

mă, după sfatul unor bărbaţi distinși, a fost tra- 

dusă în latineşte, pentru folosul. general. 

17. „Însăși iubirea .creştinească cere, zice Dr. 

“Laibin, în didactica sa, să nu ascundem neamil- 

lui omenesc, cele ce Dumneieu le-a făcut pentru 

binele muritorilor, ci să le arătăm lumii întregi. 

Căci esența ori cărui lucru bun este însăşi putința 

„da a fi împărtăşit tuturor şi el este cu atât mai 

mare, cu cât este împărtăşit unui număr mai - 

mare”. Me 

18. Căci eo lege a umanităţii, ca omul să a- 

ducă un ajutor aproapelui 'său în suferinţă, Şi 

cu atât mai mult, când nu e vorba numai de un 

singur. om; nu de; câţiva oameni, ci de oraşe, 

provincii, regate, ba chiar de intregul neam o0- 

menesc, ca în această împrejurare. 

19. Dacă totuşi s'ar. găsi vre un om așa de : ră- 

utăcios, încât: să cocotească că nu.se cuvine unui
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teolog să trateze lucruri ce se ating de şcoală, 
apoi să ştie, că și cu m'am gândit multă vre- 
me la aşa ceva, dar că am văzut în fine, că nu 
pot face alfel, decât să mă. supun voinţii lui 
Dumnezeu şi să aduc la cunoștința generală, ce-. 
eace un impuls Dumnezeesc mi-a deșteptat în 
minte. » | | 
„.. 20. Fraţi creștin, permiteţi-mi, să vă vorbesc 
ceva mai întâiu. Cei ce mă.cunosc mai de a- 
proape ştiu, că sunt un om puţin talentat, cu 
puţină învăţătură, un om însă, care deplânge re- 
lele timpului său şi doritor de a îinplini golurile 
ce se atlă la noi, fie prin descoperirile sale, fie - 
prin altceva, care numâi dela Dumnezeu pot veni. 

21. Dacă deci, se va găsi în cartea mea ce-... 
va bine expus, meritul nu e-al meu, ci al celui: 
ce a făcut o putere din gura pruncilor şi care, 
pentru a se arătă cu fapta credincios, bun, sin- - 

- cer, dălcelui ce are, deșchide celui ce bate, arată - 
celui ce caută (Luca c..11), pentruca și noi să 
dăm altora din. darurile primite. Domnul: meu 
lisus Christos ştie că: am o inimă așa de simplă, . 
încât mi'e egal, a învăţă dela alţii, a observă 
„altora, şi-a fi observat, a jucă. rolul unui. învă. 
țător al „invăţătorilor, dacă mi s'ar permite, şi 
al unui şcolar al şcolarilor, dacă prin aceasta. - 
a şi putea speră un progres oarecare. 

_22. Aşa dar, observațiunile pre care. cu ajuto- | 

zl lui Dumnezeu le-am putut face, le depun aci 
ca o proprietate a tuturor. 

23. Dacă i însă, alt cineva, a găsit ceva mai bun, 
7
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să facă și el tot așa, ca astfel pentru ascunderea 

talantului, să! nu fie acuzat de crimă de Dom- 

nul, care voeşte, ca servii sii, să facă asfjel, ca 

talantul ce s'a dat jiecăruia după pulerea sa, 

să câștige alți talanți. (Luca 19). Totdeauna a 

fost, este şi va fi liber a năzui cineva după lu 

cruzi mari; ceeace ai început cu ajutorul lui 

Dumnezeu, nu îti va fi îndeşert.



Graţie și pace dela Dumnezeu, Tatăl Domaului nostru 

țisus Christos în Sfântul Spirit, 

tuturor conducătorilor instituțiunilor omeneşti, 

domnitorilor țărilor, păstorilor bisericilor, conducătorilor școalelor, 

părinţilor și îngrijitorilor copiilor, “ 
  

1. (Cele douii opere mai însemnate ale creați- 
unii: paradisul şi omul. Compararea omului cu 
paradisul). Dumnezeu a âșezat.pe omul creat din - 
lutul pământului în paradisul plăcerii, plantat în 
Orient, nu numai de al păzi şi îngriji, ci spre a 
fi însuși o grădină a "plăcerii pentru Dumnezeul 
său (1 Moise 2, 15). 

2. Precum paradisul eră cea mai frumoasă par: 
te a lumii, tot aşa și omul eră cea mai delicată 
creatură. Paradisul se află spre răsăritul soare- 

lui; omul a fost creat după chipul aceluia, al că- 
rui răsărit e dela început, din eternitate. Orice 
plantă ce creştea în paradis, eră frumoasă la ve- 
dere și plăcută la mâncare, mai mult decât ori- 
ce alta, ce creşte şi se află răspândită pe pă- 

- mânt; în om însă sunt întrunite toate corpurile 
din care se compune lumea. şi toate gradele de 
frumuseţe, spre a e xprimă întreaga artă a înţe- 

“
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lepciunii Dumnezeești. Paradisul avea pomul cu- 

noştinţii binelui și al răului; omul are inteligența 

spre a deosebi și voinţa spre a alege ce e bun 

sau rău. In paradis eră pomul vieţii; în om e în- 

suși pomul nemuririi: anume înţelepciunea dum- 

nezeească, care a prins rădăcini vecinice în om. 

(Eccl. 2, 13). Un râu izvoră din lacul plăcerii, 

(grădina Eden). spre a udă paradisul şi se îm- 

părţiă în patru braţe (1 Moise 2, 10); în inima 

omului se revarsă cele mai feluri2 daruri ale 

Sfântului Spirit, spre a-l adăpă și iarăși din tru- 

pul său vor curge râuri de apă vie (loan 7, 38), 

adecă, în om și peste om, se revarsă în felurite 

chipuri înțelepciunea lui Dumnezeu ca și râuri 

împărţite în toate direcţiunile.: Aceasta o Măr- 

turisește şi Apostolul, când zice, să acum, înce- 

pătoriilor și puterilor sin cer să fie cunoscută 

"prin biserică, înţelepciunea cea d multe feluri 

a lui Dumnezeu (Efes. 3, 10).: | 

3. Așa dar, fiecare om e pentru Dumnezeu un 

„paradis al plăcerii, dacă rămâne în locul în care. 

a fost pus. Tot în felul acesta « comparată în 

“Sfânta Scriptură adesea şi biserica, care e obştea 

oamenilor supuși lui: Dumnezeu, cu paradisul, cu 

zrădina, cu -viea. î 

4. (Pierderea ambelor paradise). Dar, vai! Ce 

nenorocire! Am perdut paradisul plăcerii trupeşti 

în care ne aflam. Am perdut în acelaș timp şi 

paradisul plăcerii sufleteşti care eram noi înşine! 

„.Aruncaţi am fost în pustiele- pământului şi În- 

șine am fost făcuţi stuf părăsit şi murdar, per- 

„trucă ne am arătat nerecunoscători de darurile 

= 
a
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trupești și sufletești-cu care ne inzestrase Dum- 
nezeu în paradis. Așa dar, pe drepr am fost des- 
poiaţi de amândouă, pe drept a fost dat trupul 

_şi sufletul nostru ostenelelor ŞI: mizerii, 
5. (Tânguirea Domnului). Despre aceasta să: 

ascultăm - în' această -privinţă _pe. profetul, care 
astfel vorbeşte despre mândrul rege al Tirului, 
condamnat la pedeapsă: . 

„Fost-ai în 'eriidina Domuului şi în podobit cu 
fel de fel de petri prețioase, cu sardonic, topaze, 
diamante, turcuaze, onic, iaspis, cu safir, ametist, 
cu Smaragde şi aur. Chiar pentru ziua nașterii 
tale erau pregătite tambure și flâute. Erai ca. 
un heruvint, cu aripi, care se întind în depăr- 
tare şi te acopere şi te-ani aşezat pre muntele cel 
sfânt al lui Dumnezeu, ca să umbli pre petrile 
cele arziitoare şi ai fost desăvârșii în căile tale, 
din ziua inaștevii tale până sa'ajlat nedreptate în 
fine. Căci interiorul tău este plin de nedreptate 
din cauza negoțului tău şi ai păcătuit. Pentru a- 
ceasta te voiu arunca de pre muntele lu: Dumnezeu 
ca pre un lucru Spurcat. De frumusețe-ţi înă'țatu- 
ți-s'a inima, stricatu-ți-s'a înțelepciunea prin stră- 
ducirea ta: te aceea te vor aruncă la Pimânit, efc.. 
(Ezech.:28, 13. &tc.). | 

Vai, dânsul ne-a aruncat la pământ şi ne-a sfă- 
rimat în dreapta sa mânie, aşa încât deși am 
fost ca grădina Eden, am âjuns acum ca o pus- 
tie și deșert.” i 
_6. (Redobândirea paradisului ppin grația lui 

Dumnezea). Mărire însă, laudă şi cinste pentru: 
totdeauna lui :Dumnezeu induratul, care deşi ne-a
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părăsit un timp, tot nu ne-a genit în „pustia de 
veci, Ci din contră, trimițând înţelepciunea sa, prin 
are au tosi create cerul şi pimâatul și toate lu- 

crarile, a îmbrățișat iarăşi neamul omenesc cu 
îndurarea sa. Astfel după ce a juptit şi a tăiat cu 
acurea şi fierăstrăul legii sale, arborele pierit ș 

uscat a al inimilor noastre, a introdus în el noui 
altoi din paradisul ceresc. Și pentruca-el să îm- 
mugurească, și să crească, la udat cu sângele 
său, şi nu încetează de a-l stropi cu feluritele da- 
rari ale Sfântului său Spirit și cu izvoarele de ape 
vii, trimițând pe lucrătorii săi, pe grădinarii su- 
fleteşti spre.a îngriji cu credință de noua gră- 
dină a Domnului. Astfel vorbeşte Domnul către 
Isaia și prin el şi către alţii: „Eu pun cuvântul - 
meu în gura fa şi te acoper pe fine cu umbra. 
mânilor mele, pentru ca să plantez cerul şi să în- 
temeez pământul şi să zic către Sion (n eşti po- 
porul mei”. (Is. 51, 16). - 

7). (Biserica: paradisul ce înverzeşte din nou). 
Aşa dar, earăși înverzeşte grădina bisericii, bu- 
curia inimii d-zeeşti precum zice. Dumnezeu lui 
Isaia, cap. ŞI, 3 etc.. „Domnul va mângâiă Si- 
onul, va mângâiă toate ruinele lui, va face pus- 
tiul lui asemenea Edenului și deșertul lui aseme- 
nea grădinii Domnului. Afla-se-va într'însul bu- 
curie şi veselie”. „Şi la Solomon: „Mireasa mea, 
sora mea, tu eşti o grădină închisă, un izvor în- 

"chis, o fântână sigilată. Vlăstarele tale sunt O gră- 
dină de mere, granate cu fructe plăcute, chiparoşi 
şi narde (Cântarea cânt. 4, 12, 13)”. La care, 
biserica, ca. mireasă răspunde: .„,Fântână a gră-
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dinii, izvor de apă vie, ce curge din Liban. Des 
teaptă-te crivățule şi.ridică-te vântule de miazăzi 

"şi abureşte grădina mecâ, ca să curgă aromele 
:ale. Vină iubitul meu în grădina sa şi să mănânce 
fructele sale cele plăcute! (Acelaş 4, 15, 16, 17). 
„&..(Totuși din nou se vestejeşte). Creste oare a- 
ceastă nouă plantă a paradisului după dorinţă? 

Cresc bare toți germenii şi se fac mari, şi pro- 
iuc oare toti. arborii, noui semănături, şofran, 
smirnă, tămâe şi roade bune? Auziţi vocea Dom- 
nului, care zice către biserica sa (Ier. 2, 21): 

„Dar. cu te sădisem viţă aleasă, din sad cu 
totul curat. Deci, cum te ai prefăcut inaintea 
mea, în o coardă de viță sălbatică?” - _ | 

Aceasta-i tânguirea “Domnului, că și această 
- Două semănătură s'a stricat. 
„9. (Tângnirile Domnu'u: şi a'e bărbaţilor înțe- 
fepți în această privinţă). Sfânta Scriptură e plină 
de astfel de plângeri. Plini sunt de cea mai mare 
dezordine și ochii celor ce au cercetat înşişi lu- 

"crurile omeneşti şi pre ale bisericii. Solomon, cel 
mai înţelept om, se plânge după ce aduce îna- 
intea conștiinții toate faptele ce se întâmplă sub 

"soare, cugetările, vorbele şi luc-ăzi'e sale proprii 
(Eccl. 1,14, 15). o 

Iată, totul eră deșertăciune. Ce e.strâmb, nime- 
nea nu. poate îndrepta şi lipiurile nici unul a le 
uemără. Aşa încât şi înțelepciunea iarăși e: un 
izvor de turbutare pentru spirit. (Acelaș I, 18): 

“Cici unde este multă înțelepciune, acolo este şi? 
multă scârbă, şi cel ce înmulțește știința, înrmul- 

-Zește durerea. ! 

3
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10. (De ce mulțimea nu se interesează de a: 
ceasta?). Pentrucă dupi cum cel ce nu își cu- 
noaște boala, nu se ingrijeşte de ea; după crin 
cine nu simte durerea nu suspină; după cum cel 
ce nu vede primejdia. nu se dă inapoi, chiar de 

sar află pe marginea prăpăstii; tot aşa ȘI cin 
nu cunoaște neamul omenesc și biserica, cu toat: 

relele, care le pustiesc, nu e de loc atins de ele. 

Dar dacă vre unul se vede pre sine și pre alți, 

acoperit de nenumărate semne pe lup. și vede 

că ranele și bubele devin puroae şi zump! u aerul 

cu mirosul lor; dacă se vede pre sint şi pre cei 

lalţi aproape de cele mai pr imejdioase prăpăsti 

mergând printre laturi întinse, ba unii căzând în 

prăpăstii și: vâltori; atunci e greu a nu se inf. 

oră şi a îmmărmuri de durere! 

11. (Demonstrare înductivă cum că întreaga 

noastră ființă e corupti). Căci ce.se mai află în 

noi Şi în fiinţa noastră la locul cuvenit? Absolut 

- nimic. Totul e în cea mai mare dezordine. În lo- 

cul inteligenții, prin care ar trebui să fim egali 

cu îngerii, găsim la cei mai mulţi o recunoștință: 

aşa de mare, încât ca şi dobitoacele, nu cunosc 

“nici lucrurile cele imai necesare; în locul puudenti 

prevăzătoare prin care noi, cari suntem destinaţ 

pentru eternitate, ar trebui să ne pregătim pen- 

tru dânsa. găsim neîngrijire, nu numai de eter- 

nitate, ci și de moarte, astfel că cei mai mulţi 

se dau pradă morţii pământeşti şi trecătoare, ba 

chiar celei mai sigure morţi; în locul înfelepciu- 

nii cereşti, prin care ni s'a dat să cunoaștem pre 

bunul bunurilor, să-'l cinstim şi să ne bucurăm: 

a
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de «1 în chipul cel inai plăcut, domneşte din 
contră depărtarea cea mai neruşinată dela acel 
Dumnezeu, în care trăim, ne mişcăm şi suntem şi 
revolta cea mai nebună contra sfintei sale voințe; 
în locul izbirii reciproce şi al sincerității dom: 

neşte ură reciprocă, invidie, războiu şi vărsare de 
sânge; — în locul dreptății, nedreptate, apăsare, 
furtişa :g şi tâlhărie; în locul curăfenii, imoralita- 
tea și nerușinarea in gândire, vorbe şi fapte; în 
locul simplităfii și adevărului, minciună, înșălă- 
ciune; în locul umilinții, mândrie şi aroganță. 

12. ( Suntem:cu toții pierduţi). Vai ţie ncam ne- 
isricit, că eşti atât de decăzut! Dorinul. priveşte 

din cer preste jiii oamenilor, să vadă de e vre un 
înțelept,.care să caute pre Dumnezeu. Insă toți 
au abătut, toți s'au stricat. Nimeni nu e, care 
să facă bine, nici unul măcar (Psalm. 14 23). 

Aceia chiar, Cari se consideră ca conducători. 
altora, dau pildă rea și să abat dela calea cea, 

bună, — căci ar trebui să fie luminători și ci răs- 
pândesc din contră, pretutindeni întunerec. Unde 
mai e ceva bun și adevărat, e .în acelaş timip 
crunchiat, imbucăţit, — nimic decât umbră şi vor- 
be deşerte, dacă se compară cu aceea ce în ade- 
ăr ar trebui să fie. Cine nu observă aceasta să se 

ştie că; suferă de ameţeală. Oamenii înţelepţi văd 
ceea ce văd în observarea afacerilor lor proprii 
și ale altora nu prin ochelarii părerilor stăpâni. 
toare ale timpului, ci prin lumina cea curată a a- 
devărului. o 

13. (O îndoită mângâcre: 1, Paradisul etern ). 
Ne rămâne însă o îndoită mângăere. Mai întâiu
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Ta 

n
 

aceea, că Dumnezeu prepătă aleşilor săi un 
radis etem, unde se va întoarce perfecțiune 
insă mai puternică și mai viguroasă ca cea da. 
tâiu, care acunr e pierdută. . 

In acest paradis a intrat Christos, când sa 
- despărţit de trup (Luc. 23, 13); acolo a fost cor. 

“2 
dus Pavel (2 Car: 12, 41) și loan în privia stră- 
lucirea (Apocal. 27, 21, 10). 

14. (Restabilirea paradisalai bisericii aici pe 
pământ). Cea de a doua mângâere stă în aceea, 
că Dumnezeu chiar aici ingrijeşte dea reinoi Pa- 
radisul bisericii şi de a preface deșerturile «i: iz 
o grădină a plăcerii după cum arată d-zeeştiia 
promisiuni mai sus citate. Am văzut deja, Că a. 
ceasta, s'a întâmplat de multe ori intr'un Chip să 
bătoresc. De pildă, după căderza în păcat, up 
deluviu, după intrarea poporului in țara Canaar, 
sub David și.Solomon, după intoarcerea din 
bilon şi reconstruirea. Ierusalimului, după înnăl. 
țarea lui Christos la cer şi predicarea Evanghe- 
liei între păgâni, sub Constantin, ȘI aşa mai de: 
parte. Şi chiar acum după turoarea războaelo: 
aşa de înspăimântătoare şi după devastările te- 
'ribile ale țărilor, Părintele cel ceresc in indurarea 

sa ne priveşte încă cu ochi miloși, de aceea tre- 
bue să-i fim recunoscători şi să ne ajutăm în afa- 
cerile noastre singuri, cu mijloace și căi, pe care 
cel însuși ni le va arătă, 

15. (Cel imai puternic mijloc al acestei resia- 
biliri, e adevărata educafțiune a tinerimii). Aceas- 
ta, e :ce ne învaţă Sf. Scriptură mai întâiu de toate 
şi anume: că nu se află alt mijloc mai puternic 

  
ay
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sub soare, pentru îmbunătăţirea decadenţii ome- 
neşti, decât o bună educaţiune a tinerimii. Solo- | 
mon, de pildă, care străbătuse toate cărările în- 
șelătoare ale nebunii omenești, se tângucește, că 
odată ce cineva. a apucat pe o cale greşită, a- 
nevoe se mai întoarce şi de aceea se adresează, 
către tinerime și o conjură, ca în zilele tinereţi; 

"să-şi aducă aminte de Creatorul ci, să se teâmă 
de el şi să ţină poruncile, căci aceasta e dătoria 
fiecărui om (Eccles. 13, 1, 13). Şi în altă parte: 
„Învață pe copil calea pe care trebue să umble 
și când va îmbătrâni nu se va abate delu ea”. 
(Prov. 22. 6). Tot astfel David: „Veniţi copiilor, 
ascultați-mă, temerea Domnului vă voiu învăță” 
(Psal. 34. 11). Insă chiar cerescul David, since-. . 
rul Solomon, eternul Fiiu al lui D-zeu, care a fost 
trimis din cer spre a ne renaşte, ne arată cu de- 
Setul întins aceeași cale, când zice: „Lăsaţi prune 
cii să vie la mine și nu-i opriți, că a unora ca, 
acestora e împărăția lui Dumnezeu”? (Marc. 10, 

14). Către noi ceilalţi grăiește: „Adevăr zic vouă, 
de nu. tă veţi întoarce și nu vă veţi face ca pruncii 
nu veți intră în împărăția cerului (Mat. 18, 3). 

16. (Copiii nu sunt numai obiectul adevăratei 
reînnoiri, ci şi modelul aceleea): Dar ce fel de. 

„cuvântări sunt acestea! Ascultaţi şi luaţi aminte 
"vol toți, aceea, ce sa zis de către Căpetenia şi 
Domnul tuturor şi anume cum declară EI, că 
numai pruncii sunt demni de împărăţia lui Dum- 
nezeu şi chiar moştenitori ai acestei împărății. 
Și mai departe: că numai aceia pot să se facă 'păr- 
taşi la această „mântuire, cari<r--tac asemenea, 

i Te 
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pruncilor. O] Gare-ar Dumnezeu, iubiții mei co- 
pilași, ca să puteți înșelege acest privilegiu ce- 
Tesc! Voi sunteşi aceia ce a mai râmas neamului 
omenesc ca frumuseţe și drept in patria cerească! 
Al vostru e > Christos, a voastră e sfințenia prin 
spirit, a voastră e graţia lui Dumnezeul A voastră 
e motenirea iumii viitoare! 

Toare acestea, sunt numai -ale voastre şi în- 
dreptate tără indoială numai și numai asupra 
“oastră, dacă ceilalți nu se întorc să se facă ca 
voi. Luaţi aminte cum nuinai noi cei în vârstă ne 
'socotim drept oameni, iar pe voi drept maimuțe; 
numai pe noi de înelepţi, iar pe voi lipsiţi de. 
minte; numai pe noi de vârstnici, iar pe voi de 
nevârstnici; acum suntem trimiși la voi în școală! 
Voi ne sunteţi învățătorii, iar faptele voastre, 
să ne fie ca model, ca exemplu! 

17. (Pentru ce cinstește Dumnezeu pe. prunci 
așa de nult?) Dacă vrea cineva să cugete asupra 
faptului pentruce Dumnezeu cinstește şi laudă 
așa de mult pe prunci, atunci nu va află alt mo- 
tiv mai însemnat, decât acela, cum că la prunci 
totul e mai simplu şi mai ca pabil de a.luă doc- 
îoria pe care o oferă împrejurărilor omeneşti 
demne de plâns, indurarea cea binevoitoare a lui 
Dumnezeul Căci, deşi conrupțiunea provenită 
dela căderea lui- Adam a pătruns intreg neamul 
omenesc, totuşi al doilea Adam, Christos, l'a: îm- 
plantat din nou arborelui vieţii şi nimeni nu se 
înlătură afară de acela, care se înlătură singur 
prin propriea-i necredință (despre care la copii 
nici nu poate fi vorba) (Marcu 16, :16). De aci  
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provine, că copiii, cari .nu se pitează din nou cu 
pâcate şi necredinţă, sunt numiți moștenitori unj- 
versali ai împărăției cerești, numai dacă ştiu să 
se păzească nepâtaţi de lume. Și aceasta să poată 
face cunoscut copilului cu mult mai uşor, decâr 
altuia, din cauză, că nu e incă copleșit de de- 
prinderi rele. - 

18. (De ce ne jace Dumnezeu pe noi cei în | 
vârstă, atenți asupra copiilor?) | 

Christos ne poruncește nouă celor în vârstă, 
să ne facem ca pruncii, adecă să uităm răul pe 
care nil am însușit dintr'o instrucţiune Sreşită 
şi l-am învăţat din exemplele cele rele ale lumii 
și să ne întoarcem la starea de simplitate, de 
blândeţe, de modestie, de curățenie, de supunere, 
«de mai înainte. Insă se înțelege de sine, că nimic 
nu e mai.greu decât a se dezvăță cineva de o- 
biceiuri (căci obiceiul e a doua natură și chiar 
dacă se înlătură cu baston şi cu sabie, el se va - 
intoarce din nou!) şi din aceasta rezultă, că ai- 
mic nu e mai greu, decât a aduce pe un om ră 
condus, în starea sa de mai înainte. Arborele o- 
dată crescut înalt sau mic, cu ramuri drepre 
sau strâmbe, așa rămâne şi mai târziu, adecă nu 
se mai poate îndreptă. Obada dela roată, odată 
uscată, mai lesne se rupe, decât să se mai poată 
face dreaptă. Aceasta ne o spune şi Dumnezeu 
despre oamenii, cari sau obicinuit, în lucrări | 
rele. „Poate Etiopeanul să-si schimbe pielea, Sau 

  

1) Naturam expellas furca, tamen usqua recuzrat. _ 
t mala perrumpet furtim fastiăia victrix (Horatius Epist, |, tu, 

ZA, etc). - i ! Ă
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Pantera petele? Atunci veți putea şi voi să faceţi 
bine, voi, cari sunteți obicinuiți a jace rău” (ler. 

€ 13, 23). 
19. ( Reformarea bisericii (rebue să înceapă ne- 

apărat cu copiii). De aici rezultă că, dacă e să 
se întrebuințeze mijloace contra con: upfiunii nea- 
mului omenesc, apoi aceasta să se facă printr'o 
educațiune îngrijită a tinerimii. Tot în același 
chip. trebue să procedeze şi acela care voeşte 
să-'şi facă o grădină din nou și anume s'o sădeas- 
că cu lăstari tineri și să îngrijească cu luare a- 
minte, ca plantaţiunea să crească bine, de oarece 
arta posedă o putere prea mică, ca să poată plan- 
tă arbori bătrâni şi să-"i facă fructiferi. Așa dar, 
inimii curate, care nu sunt încă pline cu cugetări 
şi obiceiuri lumești; sunt cel mai bun teren pen- 
tru: Dumnezeu. 

20. (Alărturisirea lui Dumnez zeu). Despre a- 
ceasta ne dă să înțelegem însuşi Dumnezeu în 
profeţi, când se plânge despre conrupţiunea ge- 
nerală şi cum că :nu e nici unul pe care să-l 

- înveţe şi care să-i înțeleagă vorbirea. La aceasta 
adaogă însă, că numai celor înfărcați de lapte, 
celor “depăriaţi dela piept (Isaia 28, 9). 

21. (Lucrarea figurată a lui Christos). Aceasta 
se pare că a voit s'o arate şi Mântuitorul în mod 
tigurat, atunci când dorind să meargă la leru: 
salinii, a dat poruncă: să i se aducă o mă găriţăi 
cu mânzul ei şi n'a călărit pe măgăriță, ci pe 
mânz. Evanghelistul adaogă la aceasta: „„dâre 

fuitorul a poruncit să i se aducă 'un- astfel de 
mânz, pe care ma călărit nici un om” (Luca 19, 

x 
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30). Să credem oare că aceasta s'a întâmplat fără - 

nici un motiv și fără nici o intenţiune? Departe 
de noil Toate cuvintele-și faptele lui Christos, 
atât cele mari, cât și cele mici, precum și toate 
literile Sfintii Scripturi sunt pline de.secrete, a- 
nume pentru instrucţiunea noastră. De aceea e 
sigur, că, deşi Christos chiamă la sine pe cei 
vârstnici şi pe cei nevârstnici şi "i conduce pe 
toți către cerescul Ierusalim, totuși, el consideră 
pe. cei nevârstnici, cari nu sunt încă înjugaţi de 
lume mai apți (de a se obicinui cu jugul lui Chri- 
stos, decât aceia, pe cari i-a conrupt Şi. i-a TUui- 
nat deja lumea: cu păcatele ei.: Deci, e bine să 
conducem tinerimea către Christos, căci el îi 

- pune însuşi jugulsău cel dulce şi se bucură de a- 
ceasta. (Mat... 11, 30). - 

22. (. Ce însemnează a educă tinerimea cu în-. 
“grijire). A «ducă tinerimea cu îngrijire, însem- - 

- nează a luă 'dispoziţiuni, ca sufletele ei să fie 
ferite de ispitele lumii și ca sămânţa virtuţii puse 
în ele să ajungă la o dezvoltare înfloritoare, prin 
neîncetate sfaturi și prin exemple. In îine, ca i- 
„nimele ei să fie iniţiate în adevărata cunoştinţă 
de Dumnezeu, în cunoaşterea de sine şi a felu- 
ritelor obiecte şi să se obicinuiască-de a vedei: 
în această lumină, lumina lui Dumnezeu şi să 
iubiască şi să cinstiască pe Părintele luminii 
-mai pre sus de toate. 

23. (Şi care e fructul unei astfel de educaţi- 
uni). Şi dacă sar întâmplă. aceasta, atunci s'ar 
confirmă în faptă, cum că e adevărat aceea ce 
zice Psalmistul și anume: „Dumnezeu "şi-a înte= 

€ -



meiat din gura pruncilor și a sugătorilor putere 
pentru inimici, ca estfel să distrugă pe vrășmaş 
și răzbuniitor!”  Psaim. $, 3). Aceasta insemnează 
distrugerea Satanei, care pentru condamnarea sa 
vreă să-'și răzbune asupra acestor vlăstari ai lui 
Dumnezeu, contra tinerimii, căutând s'o infec- 
teze la rădăcină cu felurite răni ale vicleniii sale 
înșelătoare, sau s'o otrăvească cu totul (prin e- 
xemple rele ca: necredinţa în Dumnezeu şi mlte 
păcate condamnabile, ca astfel devenind fără. 
vieață în interior să se distrugă, sau cel puţin să - 
se consume și să devie fără putere și nefolositoare. 

24. (Cum îngrijește Dumnezeu de tinerime]. 
Din această cauză dă Dumnezeu pruncilor, îngeri 
ca păzitori (Mat. 18, 10) şi pune pe părinţi ca în- 
Srijitori şi le poruncește să-'i crească în frica ŞI 
temerea Domnului, (Efes. 6, 4). După aceea, 
poruncește cu seriozitate tuturor celorlalți, ca să. . 
nu ațâțe şi 'să demoralizeze tinerimea cu exeim: 
ple rele și pe cei cari vor lucră astfel îi ame: 
nință cu munca vecinică (Mat. 18, 6, 7 

„25. (Să facem aceasta după exem plul patriar- 
hilor. Şi cum vom puteă să facem aceasta în 
mijlocul unui deluviu, așa de mare, de confuzi- 
une omenească? În timpul patriarhilor, când acei 
bărbaţi pioși locuiau separați de lame nu numai 
în familiile lor, ca părinți, ci de asemenea ca 
preoți, învățători și conducători, aceasta eră maj 
ușor, de realizat, din cauză, că copiilor le eră 
oprită ori și ce relaţiune cu cei imorali și pă 
rinţii erau adevărate pilde de moralitate, condu- 

"cându-i pe calea cea adevărată cu sfaturi şi la,



43 

caz de trebuinţă și cu cuvinte mustrătoare, Cum: 
că Avraam astfel a lucrat, ne mărturiseşte însuşi, 
Dumnezeu cu cuvintele: „Șziz, că va dă poruncă 
pruncilor săi și casii sale după el, ca să păzească 

„calea Domnului şi să jacă ce e burşi drept” (a 
Moise, 18, 19). ' 

26. (Acura, societățile rele conrug pe tinerime) 
Acum locuim însă. atât cei buni, cât şi cei ră: 
la un loc și numărul celor ră! intrece pe al celor 
buni. Prin exemplele celor răi se ademeneşte ti- 
nerimea așa de puternic, încât prescripțiunile 
întrebuințate, ca un contra medicament peniru 
practicarea virtuţii, sunt fără nici un efâct, sau 
de o mică importanță. 

7. (Părinții nici nu se interesează, sau nu în. 

PA cum să se opună răului). Şi aceasta dinpre- 
ună cu acele reguli al virtuţii se oferă prea rar! 

Sunt puţini părinţi, cari ar fi în stare să înveţe 
pe copiii lor ceva bun, fie pentrucă ei înşişi n'a 
învățat nimic “despre aceea. fie penmucă ei ocu- 
pându-se cu alte lucruri, îi neglijează. 

28. (Chiar îmiățătorii nu sunt în stare fofi si 
jacă aceasta]: De asemenea şi intre învăţători se 
află puţini, cari să cunnască a iniția pe tineri- 
me în ceea ce este bun. Şi dacă se afli vre unu: 
undeva,. atunci. se angajază de câtre un Paşiă, 
(vre un puternic al zilei, sau vre un bogat) ca 
să se ocupe nnumai şi numai cu ai săi, încât 
poporul e lipsit de priceperea şi munca unui a- 
semenea bărbat. | 

29. (De 'aici rezultă, că totul să sălbăticeşte și 
devine din ce în ce mai rău). Aceasta e cauza, 

7
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că restul tinerimii creşte fără cultură necesară 
şi se aseamănă întocmai cu o pădure pe care 
nimeni n'o îngrijeşte, n'o udă, v'o curăță. De a- 

„ceea domnesc moravuri și obiceiuri sălbatice a- 
supra întregii.lumi, asupra orașelor, satelor, ca- 
selor şi oamenilor al căror corp și spirit sunt. 

„.. pline de intunecime. Dacă sar sculă astăzi din 
morminte, Diogenes, Socrate, Seneca, Solomon, 
nar găsi lumea altfel decât cum eră altă dată. 
Şi dacă Dumnezeu ar vorbi din cer către noi, 
n'ar puteă să zică alt ceva decât ceca ce a zis 
cu altă ocaziune: „7ofi s'au abătut, toți s'au stri- 
cat, nu e nici unul, care să facă bine, nu e unul. 
măcar” (Psalm. 14, 3). | 

30. (A se îngriji de binele general e datoria 
tuturor; altfel Să ne așteptăm la pedepse din par- 
tea lui Dumnezeu). Cine poate să-deă un sfat, 

„Sau, cu rugăminte şi suspin, cu plângere şi la- 
crimi, e în stare să roage pe Dumnezeu, ca să. 
arate o cale după care s'ar putea îngriji mai bine 
„de tinerime, acela să nu tacă, ci să deă sfat, să; 
vorbească! Blesfemat să fie, care face pe orb să 
rătăciască (3 NMoisi 27, 18). Blestemat să fie 'şi 
acela, care dacă poate să întoarcă pe un orb de 
pe o cale rătăcită, n'o face. Vai acâluia! care 

"scandalizează pe unul dintre cei mai mici (Mat. 
18, 6,7). | 

Vai şi aceluia, care poate să înlăture scanda- 
lul şi nu-l înlătură. De vei întâlni boul sau mă-. 
garul vrăsmașului tău rătăcind, condu-i-l acasă, 
căci Dumnezeu voeșie aceasta (2 Moise 23, 4; 
compară ş Moise 22, 1). Şi dacă am vedea nu
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animale rătăcindu- se, ci intreaga lume, atunci să 
îzecem inainte fără grije şi fără să dâm vre un 
ajutor? Departe de noi așa ceva! 

31. (Trebue scoasă sabia contra Babilonului 
destrăbălărilor). Blestemat să fie acel care va 
jace cu lenevire lucrul Domnului; blestemat si 
jie celice va împedeca sabia sa, ca Să nu curgă 
sânge. (Ieremia 48, 10). Și să sperăm oare, ca să 
rămânem fără vină, dacă suportăm cu indiferenţă 
ngrrozitorul Babilon al ruinării noastre? Scoate 
sabia, tu cel ce ești cu ea încins, sau cel ca știi 

în ce teacă e ascunsă și conlucră la extermina 

rea Babilonului, -ca astfel să te binecuvinteze 
Domnul! 

32. (Despre autoritatea ininească ă). Faceţi cu 
sârguință această faptă a Domnului, voi bărbaţi 
zi autorităţilor, voi servitori ai ui Dumnezeu celui 

prea înalt și exterminați cu sabia cu care va 
încins Domnul, —cu sabia dreptăţii, toate neo- 
rânduelile de care e plină lumea și care nemul-. 
țămesc pre Dumnezeul vostru. 

33. ( Despre servitorii bisericii ). Faceţi această 
iaptă cu sârguință, voi preoților, v Oi servitori cre- 
incioși ai lui Iisus Christos şi distrugeți răul cu 

cabia cea cu două tăișuri, care vi s'a încredin- 

sar vouă, —cu săbia cuvântului. Căci pentru a- 
ceea suntefi puși, ca Să stărpiți şi să sfărâmaţi 

„răul, să-l distrugeți şi să-l înlăturați, bi 
rele să-l plantați şi să-l zidiți (leremia + 1, 10; 
psalm. 101, 5; Roman. 13, 4 etc). Aţi ajuns deja 
la cunoștință, că nimeni nu se poate opune mai 
cu succes conrupțiunii in neamul omenesc, decât 

1
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atunci când se va combate în: prima etate; că! 
vlăstarii, care trebue să dureze pentru totdeauna. 
nimeni nu poate să-'i planteze mai binc. decâ- 
atunci, dacă: se plantează Şi se cresc când sunt 
tineri; că nimeni nu poate să zidiască mai cu 
succes un Sion în locul Babilonului, decât atunci 
dacă pietrile cele vii ale lui Dumnezeu, — tineri. 
mea, va fi la timp cioplită, netezită şi preparată. 
pentru construcțiunea cerească. 
"Așa dar, dacă dorim să avem biserici, sfate 3? 

case bine orânduite și înfloritoare, irebue să lu. 
crăm: mai înfâiu, ca școalele să fie bine orândi:- 
ie şi înfloritoare, î Numai așa putem să ne ajun. 
gem scopul; în alt chip nici odată. 
“34. (Hodul de procedare, trebue să jie anali- 

zat şi examinat). Cum trebue să se procedeze 
spre, a se putea ajunge la țelul dorit, voesc si 

o arăt eu, al cărui spirit Pa condus Dumnezeu 
spre aceasta. Uitaţi-vă, ascultați şi observați îa 
aceasta, voi cărora va dat Dumnezeu ochi ds 
a vedea, urechi ide a auzi şi o minte de a Judecă, 

35. (Ce itrebue să facă cei ce vor vedeă aceasi 
lumină nouă şi cei ce vu vor vedea- 0). Dacă cuiva 
'i răsare o lumină pe care n'a văzut-o mai ina- 
înte, să aducă laudă lui Dumnezeu Şi să nas. 
cundă strălucirea ei timpului celui io, Dacă ob. 

„servă însă în această lumină o lipsi, atunci so 
complecteze şi so curățe sau să facă atenți şi 
pe alţii, ca să poată fi îmbunătăţită. Mai mulți 
ochi văd mai bine decât doi. 

36. ( Recompensa ce așteaptă pe cei. ce lucrea.
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ză). Astfel, trebue să ne ajutăm reciproc, ca să 
putem execută lucrarea lui Dumnezeu; astfel vom 

putea să scăpăm de blestemul, ce ameninţă pe 

cai ce fac cu lenevire lucrarea lui Dumnezeu. 
Să ne ingrijim bine de cele mai preţioase git 
aericale ale lumii, — de tinerime, ca să puten 
îi părtaşi la, strălucirea, ce e promisă acelor cc 
conduc pe alții la dreptate (Daniil 12, 3). 
Dumnezeu să se îndure de noi, ca în lumina 

Sa să vedem lumină! Amin.



 



Foloasele Didacticei 
E oa 

Dacă sa procedează cum să cade in învăţă- 
mânt, e în interesul: . 

„ Al părinților, care până acum erau de o- 
bicciu nesizuri în aceea ce trebuia să se aştepte 
dela copiii “lor. Ei tocmiau invăţători, le dedeau 
multe daruri, îi schimbau cu alţii, toate însă în 
zadar şi fără nici un folos. Acum, după ce me- * 
toda învățământului a prosperat așa de mult, nu 
e altceva de așteptat, cu ajutorul lui Dumnezer, 
decât rezultatul dorit. - . 

2. E în interesul învăţătorilor, dintre: cari cei 
mai mulţi nu ştiu până în prezent nimic despre . 
o artă în invăiţământ şi dacă .voiau să'şi înde- 
plinească datoria. nu făceau altceva, de cât să'și 

„istoviască puterile în o muncă plină de cazne; 
„sau schimbau metoadele, așteptând un succes 
când. întrun chip, când într'altul, perzându-și 
astfel în zadar și timpul şi osteneala. . 

3. E în interesul școlarilor, ca să poată fi con- 
duși la inălțimea ştiinţelor, fără greutăți, plic- 

- tiseli, plângeri şi bătăi; ci în formă: de joc şi 
glume.
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+. £ în interesul scoalelor, case prin schimba- 
rea metodii.. nu numai se vor ţine pe loc în 
stare de vioiciune, ci vor puteh să se imbună- 
tățiască neincetat. Ele vor fi atunci în adevăr 
locuinţe de plăcere. Și dacă (în urma pertecţionă- 
rii metodii) din fie care şcolar (întrun grad mar 
mare sau mai mic) ar deveni un invățat, atunci 
nu va mai fi nici odată lipsă de învăşători cum se 
cade şi studiile vor fi tordeauna in prosperare. 

5. E în interesul statelor, conform mărturiţ; 
lui Cicerone citată mai sus, cu care corespunde 
întocmai zicătoarea pitagoreului Diogenes comu- 
nicată de Stobeus şi anume: „Care e temelia în- 
tregului stat? 'Educaţiunea tinerimii, ctici nici o- 
daid nu va putea vița să dea fructe bune, dacă 
nu va fi bine îngrijită. 

6. E în interesul bisericilor, căci numai o şcoa- 
„1ă bine organizată, va fi în stare să le deă Con- 
ducători cum: să cade, iar conducătorilor, ascul- 
tători care să'i înţeleagă. a 

7. În fine, e în interesul Cerului, ca şcoalele 
să fie organizate în așa chip, în cât în ele să se 
deă o adevărată. şi îngrijită cultură Spiiitului, pen- 
tru ca mai cu ușurință să se libereze prin stră- 
lucirea luminii. dumnezeești aceia de intunerec, 
pre care sunetul trompetii cereşti n'a putut să! 

„îi deştepte. Căci, de și Evanghelia se predică! 
ici şi colea și după cum sperăm se va predicăj 
până la finele lumii, să intâmplă insă în lume 
acelaș lucru, ca la o serbare populară, ca la un 
bâlciu, ca într'o cârciumă sau ca intr'o adunare 
sgomotoasă de oameni, că nu se ascultă de:o0-
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biceiu acela. care vorbeşte aceea ce e mal bun, 

ci mulţi aleargă încoaci şi incolo, ascultând pe 
acel, care încântă mai mult cu nimicurile sale. 

Pot servitorii Evanghelii să și îndeplinească 
datoria. lor cu cea mai mare energie; pot ei să 
vorbiască. să strige, să îndemne şi să conjure; 
totuși ceu mai mare parte a oamenilor nui va 
ascultă. Câşi nu vin să viziteze adunările relizi- 
oase numai din întâmplare! Alşii şi dacă vin, au 
însă urechile. și ochii închiși la aceea ce să pe- 
trece aici. din cauză că suni ocupați în inteiio- 
rul lor cu alte lucruri. In fine. se afli alții. cari 
sunt atenți şi înțeleg unde tind sfaturile sfințe, 
totuși nu vor fi aşa de puternic sguduiţi și mișcaţi 
în interiorul lor, cum ar trebui să fie, pentrucă 
tâmpirea spiritului și obicinuința viciurilor le în- 
tunecă și le ingreuiază mintea. așa că nu pot eși. 
din acea letargie. Ei rămân așa dar, în obicinu- | 
ita lor orbire și in greșalele lor, ca și cum ar 
fi legaţi cu lanţuri, încât nimeni nu poate săi 
libereze din inrădăcinata conrupțiune, decât sine 

“gurul Dumnezeu, după cum zice unul din părinţi: 
„E aproape o minune, dacii un pătătos îmbătr&- 
uit se îndreaptă către pocăință”. Acolo însă, unde 
Dumnezeu oieră mijloacele, e a'l ispiti dacă s'ar 
cere minuni și tot aşa stă lucrul și aici. după 

părerea noastră. De aceea credem, că e datoria 
noastră. să cugetăm asupra mi jloacelor prin care 
întreaga tinerime creştinească să se poată însu- 
fleti din ce în ce mai mult către vioiciunea spi- 
ritului şi iubirea cerească. Şi dacă am ajuns a-
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ceasta, atunci vom vedea cum şi va răspândi 
imperiul ceresc puterea sal | 

Aşa dar,. nimeni să nu'și înlăture dela acest 
sfânt scop cugetările sale, dorințele sale, pute= 
rile și mijloacele sale. Cine a dat voinţa, va dă 
de asemenea și implinirea şi se cuvine .nouă s'o 
cerem fără încetare dela graţia divină și să aş- 
'teptăm cu.speranţă, căci e vorba aici de ferici- 
rea oantenilor și gloria celui prea Innalt. 

Joan Val. Andree, - 

A se îndoi cineva de progres, e ]ucru ruşinos; a 
despreţui sfaturile altora, e nedrept.



“CAPITOLUL 1 

Omul e cea din urmă, cea mai complectă şi 

cea mai perfectă creatură. 

„ Sentința: cunoaște-te pe tine însuţi, să cre- 
ică « căzută din cer). Când Pitacus a anunţat al 

ău pu: z2 adsîv (cunoaşte-te pe tine însuţi), 

a fost primită această sentință.de către înţelepţi 
cu un astfel de entuziasm, încât ei, spre a 9 

putea recomandă poporului, asigurau, că e că- 
zută din cer şi au sculptat-o cu litere de aur 

în templul lui Apolon dela Delfi (unde s'adună 

totdeauna o mulţime imensă de oameni). Fapta 

aceasta din urmă e inţeleaptă şi pioasă. Cea din- 

tâiu e însă! inventată; cu toate acestea conformă 

adevărului şi aceasta o putem. noi înțelege mai 

ușor decât aceia. : 

mp
 

2. (Ea e în adevăr căzută din cer). Căci ce 
insemnează altceva, decât cuvântul din cer aflat . 

„în Scriptură: de mă vei cunoaște pe mine, o o0- 
mule, pe tine te vei cunoaşte; pe mine izvorul c-' 

n
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ternităţii, înţelepciunii şi bunătiăţii; pe tinc cre- 
atura; mea, imaginea şi bucuria mea! 

3. (Perfecțiunea naturii omenești ). Pe tine 
team ales eu ca tovarășal eternității; spre folosul 
tău am preparat cu cerul, pământul și toate cele 
coprinse într însul; numai ţie, ţi am dat eu toate: 
existență, vieaţă, simţire și rațiune, pe când celor. 
lalte creaturi numai separat; pe tine te-am pus 
peste făpturile mânilor mele, toate le-am supus 
picioarelor tale, oi şi boi, animale sălbatice, pa- 
serile cerului și peştii mării, şi in acest chip te-am 
încoronat cu glorie și onoare (Psalm 5). In fine 
ca să. nu. ţi lipsiască nimic, m'am dat ție, chiar 
pe mine însumi în unire personală, unind na- 
tura mea cu a ta pentru eternitate, ceea ce nu 
sa întânxplat nici uneea dintre creaturi, atât vă- 
zute, cât -şi nevăzute. Căci, care dintre creaturi, 
atât în cer, cât şi pe pământ, se poate lăudi, 
că Dumnezeu sa descoperit în carnea sa și s'a 
arătat îngerilor «i Timotei 3, 16)? Astfel ca si 
nu priviască și să admire numai pe acela, pe 
care doriau să-l vadă (1 Petru 1, 12), ci de a- 
semenea să adore pe Dumnezeu cel descoperit 
în carne şi anume pe Liiul lui Dumnezeu și al o- 
mului (Ebrei 1, 6; loan 1, 52; Matei +, II). Re- 
cunoaşte așa dar, că tu ești cel mai înnalt punct 
de perfecțiune “ul făpturilor mele, un minunat ex- 

„ras din ele, locțiitorul lui Dumnezeu între ele, 
coroana glorii mele. Ă |
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+. (Acestea să se facă cunoscute tuturor oa- 

menilor). Bine ar fi, ca toate acestea să se impri- 
me nu numai pe ușile templelor, pe titlurile căr- 
Hilor, nu numai pe limbelce, în urechile și în o- 

chii tuturor oamenilor, ci de asemenea şi în i- 

nimele lor! Bine ar fi, ca toţi aceia, care 'şi iau 
asuprăși sarcina de a instrui oameni, săi de- 

prindă de a trăi, aducându-și aminte de această 
demnitate şi favoare şi să intrebuințeze toate mij- 
loacele spre a ajunge un:scop așa de innalt!





CAPITOLUL II 

Cea din urmă ţintă a omului, e în afară de 

această vieaţă. 

ră ( Cea mai perfectă dintre creaturi, trebue sii 

aibă de asemenea cea mai perfectă şi cea mai 

înnaltă țintă). Cum că o creatură așa de perfectă 

e destinati pentru o chiemare mai înnaltă decât - 

celelalte creaturi, ne învaţă însăși raţiunea ȘI a-, 

nume, că cel unit cu Dumnezeu, care e punc- 

tul cel mai înnalt de perfecţiune, onoare şi feri 

cire, să împărtăşeşte în eternitate cu el de ce 

mai complectă onoare şi fericire. 
2. (Aceasta se poate: demonsiră ). Deşi aceasta 

se dov edeşte îndestulător din Scriptură şi noi cre: 

dem în adevăr, că lucrul în general stă așa, to- 

tuşi nu va fi de prisos, dacă vom aminti în trea- 

căt în câte chipuri ne a restabilit Dumnezeu în 

această vieaţă, aceea ce aveam mai dinainte. 

3. (a. Din istoria Creaţiunii). Mai întâiu din 

creațiune însăși: Dumnezeu n'a voit, ca omul să 

existe pur şi simplu, ca celelalte creaturi, ci după 

ce a deliberat mai dinainte cu sine însuşi, i a 

format corpul și anume cu degetele sale şi i a 

suflat sutlet din al său „propriu. | 
7 

x
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4. (b. Din natura fiinţii noastre ). Natura noas- 
tră ne arată, că aceea ce ne stă la îndemână 
în această vieaţă, nu ne e în deajuns. Căci, npi 
ducem aici o întreită. vieaţă, una regefativă, una . 
animali şi una intelectuală sau s pirituală. Dintre 
acestea, cea dintâiu 'şi are terenul său de 'acti- 
vitate numai în corp; cea de a doua se întinde 
prin ajutorul acţiunilor simţurilor și al mişcării 
asupra obiectelor; cea de a treia poate să existe 
şi separat, după cum se vede la ingeri. Şi pen- 
trucăl e evident, că această treaptă înnaltă a vi- 
eţii, foarte mult se întunecă şi se împiedică în 
noi de cele, două mai sus numite, urmează de 
aici neapărat, că ea se va aduce în viitor la o 
complectă: dezvoltare. | 
"5. (Din tot ce facem și suferim aici ). Tot ce 

facem şi suferim în această vieaţă ne arată, cum 
că noi nu putem să ajungem. aici cea din urmă 
țintă, ci din contra totul în noi tinde către altă! 
țintă. Căci, tot ce suntem, facem, cugetăm, vor- 
bim, intenţionăm, dobândim, posedăm, nu e alt- 
ceva decât un“ fel de scară pe care ne urcăm: 
din- ce în ce mai mult, spre a ajunge treptele 
de mai sus, fără a:puteă cu toate acestea să a- 
jungem vre o dată pe cea: de mai sus. La în. 
ceput, omul nu e nimic, după cum din eterni- 
tate nu eră nimic; în pântecele mamei numai, 
"şi ea el începutul din o picătură de sânge pă- 
rintesc. Ce e aşa dar omul la început? O masă 
brută şi fără formă. După aceea, îă forma unui 
corpuleţ, însă fără simțire şi mișcare. Mai târziu 
începe a se mișcă şi prin puterea naturii 6se În
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iumină şi cu încetul se deschid ochii, urechile și . 

celelalte simţuri, Cu timpul se arată şi simțul în- 

tern, adecă: arunci, când devine conştienţ de ve- 

cere, auz şi simţire. În. fine se arată sinteti 

genfa prin observarea deosebirii obiectelor, iar 

voința ii funcțiunea unui conducător, apropii. 

du-se de unele obiecte și depărtându-se de altele. 

&. (In toate acestea să află o gradațiune ne: 

lmitută). Insă, chiar în aceste părți se află o 

complectă gradaţiuine. Căci inteligența şi raţiu- 

nea se arată încetul cu incetul, întocmai după 

zum es li iveală din intunerecul profiind al nop- 

ţii, razele cele luminoase ale Aurorei şi neînce- 

tât cât durează vieaţa pânâ la moarte se adaogă 

din ce în ce mai multă lumină, (afară numai da- 

5 omul nu se sălbăticește cu totul). Tot aşa 

ant şi acţiunile noastre.. La inceput neinsemna- 

a, slabe şi foarte confuze; apoi puţin câte pu- 

ţin se desvoltă cu puterile corpului de asemenea, 

-şi bunele calităţi ale spiritului, așa că în tot tim- 

pul vieşii noastre, (afară numai dacă nu ne co- 

prinde o 'lâncezire extremă şi me îngroapă de vii), 

nici odată nu lipseşte ocaziunea de a lucră, i 

proiectă și a aduce la îndeplinire. Toate acestea 

nitrun spirit nobil, tind totdeauna mai sus, fără 

a ajunge cu toate acestea o limită; căci dorinţe- 

e și tendinţele n'ău un sfârşit în această vieaţă. 

7. (Aceasta o probează întreaga experienţă). 

Ori unde se va întoarce cineva, aceasta i o va. 

spune întreaga experienţă, Dacă ar iubi cineva 

averi şi comori, n'ar fi în stare să-şi poată în- 

„destulă pofta, chiar c dacă ar posedă intreaga. lu- 

* 

v
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me, după cum ne arată exemplul lui Alexandru. 
Dacă ar căută cineva cu mult zel onoruri, nu 
s'ar.puteă linişti, chiar dacă l-ar adoră intreaga 
lume. Dacă s'ar dă cineva plăcerilor, chiar dacă 
i sar umplea simțurile de pârae de plăceri, totuşi 
nu'i vor fi în deajuns şi cererea sa îi va „creşte 
din ce în ce mai mult. Dacă cineva își va fi în- 
“dreptat spiritul său sfudiului înțelepciunii, nu va 
puteă află o limită, căci cu cât cineva ştie mai 
mult, cu atât recunoaște mai mult aceea ce îi 
lipsește. Foarte bine zice în această privinţă So- 

„lomon: „Ochiul nu sie Satură de privire şi n. 
„rechea nu se -umple de auzire”? (Eccles. 1, 8). 

8. (Insăși moartea nu pune capăt ființii noa- 
stre). Cum că moartea nu ne duce la limita cea 
mai extremă a obiectelor, ne arată exemplele 
acelora care mor. Căci aceia, cari au dus aici o. 
viaţă. bună, se bucură, că au să meargă în altă 
vieaţă mai bună; aceia însă, cari s'au dedat cu 
totul acestei vieţi trecătoare şi în cele din urm: 
văd, că au s'o părăsească și trebue să meargă 

în altă parte, încep să: tremure şi dacă e încă 
posibil să împacă cu. Dumnezeu şi cu oamenii. 
ŞI, deși” corpul sfărimat de suferințe, Jâncezit,. 

„simțurile se întunecă şi vieața chiar se stinge; 
totuși spiritul îşi îndeplineşte datoriile sale cu 
nai multă vioiciune, ca altă dati, în timp ce iă . 
dispozițiuni părinteşte, cu seriozitate, cu băga: 
re de seamă asupra sa însuşi, asupra familii, 
asupra urmaşilor, asupra statului, e:c., şi. în a: 
devăr în așa chip, “încât acela care vede un 
bărbat pios și înțelept, murind, se. pare, ca şi 

LS N
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cum ar vedeă tina pământului curgând și acel 
care | asculti crede că aude un inger şi trebu- 
je să mărturisească, că aici nu se întâmplă alt 
ceva decât că: un strein caută să afle eşire, în 
timp ce coliba sa ameninţă să cadă. Aceasta au 
recunoscut'o înşişi păgânii și de aceea numiati 
Romanii moartea după mărturisirea- lui Festus, 
Abitionem, plecare şi grecii să serviau adesea de 
cuvântul ocizssîz: care insemnează de asemenea 
a plecă, a muri. Şi aceasta din cauză, că moartea 
nu e alt ceva decât trecerea în altă ţară. - 

9. (Cum că oamenii sunt destinaţi pentru eter- 
nifate, ne învață exemplul lui Christos ca om). 
Mai mult însă, ne e cunoscută această nouă creş- 
tinilor, după ce Christos Fiiul Dumnezeului celui 
viu, trimis din cer spre a restabili în noi ima- 
ginea cea perdută a lui Dumnezeu, ne-a arătat-0. - 
prin propriul său exemplu. Căci, „conceput ŞI prin 
naştere adus la lumină; umblă printre oameni, 

„apoi muri, înviă 'din „morţi, se înălță la cer și 
moartea nu mai avut nici o putere asupra Lui. 
El e numit și-e în adevăr înainte mergătorul 

- nostru (Evr. 6, 20); Cel dintâiu născut între fraţi 
(Rom, 3, 29); Capul membrelor sale (Efes. 1, 
22); Prototipul tuturor acelor, cari âu să se trans- 
forme după fignira lui Dumneztu (Rom. 3, 29). 
Așa" dar, după cum El n'a fost aici ca să ră- 
mâe, ci din contră după terminarea misiunii sale 
să. se întoarcă la locuințele eterne, toi aşa şi noi. 
tovarășii săi, nu vom rămâneă aici, ci vom plecă 

în altă ţară,



10. (Intreita locuinț i a omului ). Peri tie care 

dintre noi, vieaţa şi locuinţa vieţii e întreită și 

anume: pântecele mamei, pământul și serul. 

Din cea dintâiu locuință intră omil prin Daş- 

ere în cea de a dota; din cea de a deva intră 

prin moarte şi înviere în cea de a reia; din cea 

da a treia nicăeri, — pentru etemitate. In cea din 

dântâiu primim numai vicaţa cu mişcarea Şi Sim- 

țirea în naştere; în cea de a doua viață, PÂ$- 

curea şi simțirea cu principiile cuno ostinții; în cea 

de a treia, complectarea tuturor. 

11. (Și întreita vicațti). Cea dintâiu vicaţă c Q 

preparare pentru cea de a doua; cea de a doua 

pentru cea de a treia; cea de a treia constă în 

sine însăși fără sfârşit. Trecerea din cea dintâiu 

în cea de a doua și din cea de a dowa în cea 

de a treia, e plină de dureri și ina amândouă 

cazurile cuie să se înlăture imbrăcămintea sau 

acoperământul (care mai sus, bine înțeles, nu < 

decât secundar, aici însă însăși carcerea corpi 

ui), întocmai după cum dintr'un ou spart iese 

“un pui. Cea dintâiu și cea de a doua locuință! 

sunt aşa dar, asemenea unor ateliere în care se 

formează şi anume în ccă dintâiu se formează, 

corpul spre folosul vicţii viitoare şi in cea:de a 

“doua se formează sulle:ul inteiigent spre iolosul 

vieţii eterne; ce: de a treia Jocuinţii va aduce 

desăvârșirea amândorora. 

12. (U n model peniru aceasta s sunt izraeliții )-



63 

Aşa se irmulțiseră izraetiţii in Egipt, (dacă e 
permis a ': întrebuinţă aici ca model). Plecând 

de acolo au ajuns prin strâmtorile munţilor gi 
ale Mării Roșii în pustie: aici 'şi au construit lo- 
cuinţe, au. învățat legea şi s'au luptat cu diferiţi 

inimici. În fine, după ce au trecut Iordanul, au 
fost puşi ca moștenitori ai țării Canaan în care 
curge miere şi lapte. | | 

3 

CLS





CAPITOLUL Il 

Vieața aceasta e o pregătire pentru cea eternă 

1. (Probe despre aceasta). Cum că această 
vieaţă, care tinde în altă parte, nu e vieaţă în a- 
devăratul înţeles al cuvântului, ci din, contră o 
introducere în adevărata şi vecinica vieaţă, să 
probează mai întâiu prin noi înșinc, după aceea 
„prin lume şi în fine prin Sfânta Scriptură. _ 

2. (Noi înşine). Dacă ne observăm pe noi în- 
şine, vedem, că toate se petrec în noi treptat, 

: aşa încât fie care treaptă precedentă deşchide 
calea celei următoare. De pildă: prima noastr: 
vieaţă| o petrecem în pântecele mamei.. Şi pentru 
ce? Nu cumva în profitul său propiu? Nici vorbă 
„despre aceasta. O petrecem acolo. numai ca mi-: 
cul corp să se poată forniă potrivit, spre a de- | 
veni locuinţă şi instrument al sufletului, spre în- 
trebuințarea comodă. a, vieţei următoare de care | 
ne bucurăm sub soare. Indată ce s'a ajuns acest 
scop. căutăm să -ieșim la lumină, din cauză că: - 
nu mai e nimic ce se poate întâmplă cu noi în 
acel întuneric. Tot în acelaș chip vieața aceasta 
sub soare nu e altceva, decât o pregătire pen- 

, .
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tru cea eternă, așa incât, sufletul cu ajutorul 
corpului își dobândeşte aceea ce îi e folositor 
pentru vieaţa eternă. Indată ce s'a făcut aceasta, 
plecăm de aici pentrucă nu mai avem ce lucră. 
Sunt însă unii, cari pleacă de aici nepreparaţi, 
sau ceva mai mult sunt aruncaţi spre peire, după 
cum se întâmplă că se leapădă prin diferite îni- 
prejurări idin pântecele mamei, copii ne formaji 
încă şi nu pentru vieaţă, ci pentru moarte; şi a- 
ceasta se face în amândouă cazurile cu voia lui 
Dumnezeu, dar din pricina vinovăţiii oamenilor. 

3, (Lumea vizibilă e creată spre a servi ca o 
pepinieră, ca un magazin şi ca o şcoală a oa- 
menilor). Lumea vizibilă însăşi de ori şi ce parte 
o vom privi, ne probează, că ea nu e creată pen- 
tru alt scop, decât a servi la înnulțirea, nutri- - 
rea şi exercițiul neamului omenesc. Căci pentrucă 
i-a plăcut lui Dumnezeu, ca să nu creeze pe 
toţi oamenii 'de o dată, după cum s'a întâmplat 
aceasta cu îngerii, ci din contră un bărbat şi o 
femee,, dându- le în acelaş timp puterea şi bine 
cuvântarea de a se înmulţi prin naştere, de aceea 

- a fost necesar 'să se acorde un anumit timp pen- 
tru această: înmulţire înceată şi ]i sa acordat râ- 
teva mii de ani. 

Și pentruca. acel timp să nu fie orb, surd şi 
„confuz, a creat aerul prevăzut cu soare, lună şi 
stele și a orânduit,:ca după rotaţiunea lor să se. 
măsoare ore, zile, luni şi ani.. Mai departe, pen- 

-trucă omul;.o creatură corporală aveă nevoie de 
0 locuinţă. spte a se adăposti, de un spaţiu pen- 

tru respirare şi mișcare, de alimente spre a se
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nutri Şi de haine pentru înbrăcăminte, i-a creat: 
Dumnezeu ca un loc stabil pământul, l'a încon- 
jurat cu aer, l'a udat cu apă, a făcut să crească 
diferite plante şi anima'e şi acestea nu numai pen- 
tru necesitatea omului, dar şi pentru bucuria lui. 
Şi pentrucă.a creat pe om după chipul său, în- 
zestrându-l în acelaş timp cu suflet şi ca să nu-i 
lipsească spiritului hrana necesară, a făcut să a- 
pară creaturile în diferite specii, astfel încât să-"1 
apară această lume „vizibilă întocmai, ca o oglin- 
dă strălucitoare a puterii, înțelepciunii şi bună. 
tății lui Dumnezeu şi prin a cărei priv ire să fie 
atras spre admirarea Creatorului, să înainteze în 
cunoştinţa sa şi să fie captivat de iubirea sa, în- 
tocmai după cum statornicia, frumuseţea şi dul- 
ceața cea nevăzută şi ascunsă sub abisul eterni- 
tății se pot privi, gustă și înţelege pretutindeni 

din acele obiecte vizibile. Această lume nu e pri 
urmare, decât magazinul nostru, școala noastră. 
Așa dar, se află ceva afară din această. vieaţă . 
unde vom puteă intră după eşirea din clasele a- 
cestei: școale și anume în Academia eternă. A- 
ceasta se poate probă cu ajutorul rațiunii, totuşi 
cu mai multă tărie cu ajutorul cuvintelor hai, 
Dumnezeu. 

4. ( Dumnezeu însuși În cuvântul său). Mărtu- 

risește însuşi Dumnezeu la Osea (2, 21, 22), cunu 
că cerul e creat din cauza pământului, pământul - 

- din cauza grâului, vinului şi a untuluidelemn; 

acestea însă din cauza omului. Toate sunt aşa 
dar, numai din cauza omului şi chiar timpul -în- 

suşi. Căci lumii nu "i va fi acordat nici o du-
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rată mai lungă, decât ca să se înpliniească nu- 
mărul aleşilor (Apocalips 6, 11). Îndată ce se va 
fi întâmplat aceasta, cerul şi pământul vor trece 
şi locul lor nu se va putea află (Apocalips 20, 

7). Căci un nou cer şi un nou pământ se vor 
naşte în care va locui dreptatea. (Apocalips 21, 

1; 2 Petru 3, 23). In fine, numirile ce se dau 

acestei vieţi de către Scriptură ne fac a înțelege 

„că această vieafă nu e decât o preparare pentru. 

cealalfii vieaţă. Ea o numeşte o cale, o poartă, 

o aşteptare, iar pe noi nişte streini peregrini, chi- 

riași, ai unui alt stat şi anume ai unui stat care 
* durează. (Comp. 1 Moise, 47, 9; Psalm 39, 13; 
lob 7, 12; Luca 11, 34). 

5. (Esperienţa): “Toate acestea ne învaţă lu- 

crul însuși şi situaţiunea noastră, care e la ve- 

derea tuturor oamenilor. Căci cine dintre toți, 

cari sunt născuți, după ce s'a făcut 'vizibil, n'a 
dispărut i iarăşi, în timp ce noi totuși suntem des- 

tinați pentru eternitate?. Și pentrucă noi trăim aşa 

dar -pentru eternitate, trebue neapărat ca ŞI vi- 

eața aceasta, să, fie numai o tranziţie. De aceea. 

zice Christos: „Pentru aceasta şi voi fiţi gata, că 

în ora în care nu gândiţi va veni Fiiul omulitia 

(Mat. 24, 44). Şi din această cauză (şi aceasta 
o ştim de asemenea din Scriptură) chiamă Dum- 
nezeu pe unii din această, vieață chiar în etatea 
cea. mai timpurie, pentrucă vede că sunt prepa- 

raţi, ca de pildă pe Enoch (1 Moise, 5, 24; com: 
pară Cartea Inţelepciunei 4, 14). De ce se arată 
Dumnezeu indulgent contra celor răi? De sigur 
pentrucă n'a voit ca vre unul să. se -pearză nepre-
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parat, ci ca să se întoarcă la pocăință (2 Petru 
3, 9). Dacă vre unul continuă totuşi a abuză de 
indulgenţa lui Dumnezeu, atunci se va luă de aici. 

6. (Concluziune). După cum: e sigur, că şede- 
rea în pântecele mamei e o pregătire pentru. vi- 
eață în corp, tot aşa e sigur, că şederea în corp 
e O pregătire pentru vieața aceea, care va urmă 
acesteea şi care.va dură pentru eternitate. Fericit 
e acela, care aduce cu sine din pântecele mamei 
membre bine formate! De a mie de ori însă e mai . 
fericit acela, care duce cu sine de aici un suflea 
bine format!





- CAPITOLUL IV 

Pregătirea pentru eternitate are trei trepte: 

Cunoaşterea sa însăşi (şi a tuturor lucrurilor 
care '| înconjoară), stăpânirea. de sine şi calea 

“către Dumnezeu. 

1. (Izvorul cunoștinții scopurilor secundare ale 
omului, e subordonat scopului suprem al eterni- 
tății). Scopul suprem al omului e fericirea eternă 
în comunitate cu Dumnezeu. Care sunt însă sco-, 
purile: secundare .ce servesc acestei vieţi trecă- 
toare, se arată din cuvintele pe cari le-a rostit 
Dumnezeu la crearea omului: „SS: facem on 
după chipul şi asemănarea noastră, care să stă- 

" pâniască preste peştii mărilor şi paserile cerului 
și preste animale şi tot pământul şi tărîtoarele 

"care se târiisc.pe el”. (1 Moise 1,.26). 
2. (Acele scopuri sunt de trei feluri: a). omul 

să jie singur înzestrat cu inteligență; b) să se 
stăpânească singur pe, sine şi c). să d fie bucuri 

„Domnului. 

De aici rezultă că “omul : a tost pus i între cre-
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aturile vizibile spre a fi: 1) Creatura inteligentă; 

2) creatura care să domnească preste celelalte 

creaturi şi al 3) creatura care să fie imaginea şi 

bucuria Creatorului său. Aceste trei calităţi ale 

omului sunt astfel legate unele de altele, în cât 

cu nici un chip nu se pot despărţi, din cauză, 

că ele sunt temelia vieţii prezente şi viitoare. 

3. (Ce însemnează, că oniul e o creatură înte- 

ligentă). A fi creatură inteligentă înseamnă a îi 

în. stare, de a dobând! cunoștința despre ori și 

ce, şi a află adevăratele raporturi ale lucrurilor; 

adecă a. cunoaște, a numi şi-a înţelege tot ce 

conţine lumea, după cum e scris (1 Moise 2, 19), 

sau după cum zice Solomon (Eccles. 7, 17 etc): 

a cunoaște cum s'a făcut lumea şi puterea ele: 

mentelor; începutul timpurilor, finele şi mijlocul; 

cum cteşte și cum scade ziua; schimbarea ano- 

timpurilor; poziţiunea stee:or; naiura animalelor 

domestice şi a celor sălbatice; puterea spiritelor 

și gândul oamenilor; felurite plante şi puterea 

rădăcinilor; cu un cuvânt, toate cele ce se: văd 

şi cele ascunse, etc.. Tot de aceasta se ţin și me- 

seriile şi arta .de a 'cuvântă, ca nu: cunva după 

“cum zice Sirach,.să rămână ceva necunoscut, fie 

îi lucrurile 'mari, fie în cele mici (Sir. 5, 18), 

"Căci numai astfel poate omul pe drept să se nu- 

miască. ființă inteligentă, dacă cunoaşte natura 

tuturor lucrurilor. . 

4. (Ce însemnează că e Domnul Creaturilor). 

'A fi Domnul.Creaturilor înseamnă a şti să aplice 

fiecare lucru potrivit scopului său şi a-l întrebu- 

- A - NE
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"înţă cu folos în propriul său profit; a apăreă pre- 

tutindeni regește în mijlocul creaturilor, adecă cu 

demnitate şi sfințenie, (recunoscând mai presus 

de sine şi adorând numai pe un Creator, pe în- 

geri însă ca împreună. servitori ai. săi lângă sine, 

iar pe toate celelalte ființe, ca stând departe de 

sine); a nu se supune nici unei creaturi, nici chiar 

propriului său corp şi a întrebuinţă toate după, 

dorință în serviciul său; a şti să întrebuințeze. 

cu prudenţă cutare lucru, unde, când, cum şi cât; 

unde, când, cum şi cât trebue a ţine seama de: 

corp; când, unde, cum și cât trebue a împlini 

voința aproapelui; cu un cuvânt, a şti să con- 

ducă cu prudenţă toate mișcările şi acţiunile, atât 

interne cât şi externe, atât. proprii cât şi streine. 

5. (Ce însemnează a fi chipul lui Dumnezeu ). 

“A fi chipul lui Dumnezeu înseamnă îni fine a re- 

prezentă în vieața reală perjecțiunea imaginii 

“sale, după cum el singur zice: Fiți” sjinți, pen- 

trucă eu Dumnezeul vostru sfânt sunt” (3 Moi- 

se 19, 2). ae i 

6. (Aceste trei .părți formează proprietățile: Î. 

ale culturii, al II ale virtuții şi al III ale reli- 
giosităţii). Din aceasta urmează, că omului i e 

înplântat dela, natură, ca să cunoască, a) toate 

lucrurile; b) ca să fie stăpân pe sine şi peste 
“toate lucrurile și c) să .reducă totul şi pe sine 
“însuși la Dumnezeu, care e izvorul tuturor lu- .
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crurilor, Aceste trei părţi le exprimăm de obi- 
ceiu cu cuvintele: | 

I. Invățământ (cultură), 
IL. Virtute sau bune moravuri. 

"UI. Religiozitate sau pietate. 

Sub denumirea de învățământ, înțelegem cu- 
noașterea. tuturor artelor și a limbelor; sub: aceea: 
de moravuri nu .numai purtarea externă, ci de 
asemenea intregul chip extern şi intern de a lu- 
cră; sub aceea de religiositate însă, adorarea in- 
ternă prin ajutorul căreea spiritul omului se u- 
nește cu cea mai înnaltă voinţă (ființă), 

7. (Aceste, trei părţi coprind întreaga ființă a 
„Omului în această vieață; celelalte toate Sunt a- 
daose secundare). i : 
„. In aceste trei -părţi stă întreaga superioritate 
o omului căci ele singure alcătuesc temelia vi- 

"ţii de față şi a celei viitoare; celelalte ca de 
pildă, (sănătatea, tăria, frumusețea, bogăția, dem- 
nitatea, amicifia, izbânda norocoasă Și vieafa lun-- 
gi) nu sunt altceva decât nişte adaose şi po: 
doabe externe ale .vieții, dacă le oferă Dummne- 
zeu. Ele sunt mai mult fudulie de prisos, gre- 
utate nefolositoare, piedică .păgubitoare, dacă ci- 
neva doritor de asemenea lucruri, le caută şi le: 
procură cu osteneli, neglijând. însă pe cele de. 
mai sus și ocupându-se numai cu ele. * a 
8. (Aceasta se poate demonstră: Î cu exemplul 

orologiului, Îl cu al calului și Il cu al sină- 
Tății). Voiesc să explic aceasta cu exemple. Oro-
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Jogiul e un instrument minunat şi în: genere ne- 
cesar spre a determină timpul; substanţa sau fi- 
inţa sa își dobândește desăvârşirea prin măsu- 
rarea artistică a.tuturor părţilor. Capsulele în care 
este închis, gravurile, zugrăvirea, aurirea sunt 
niște adaose, care. măresc frumuseţea, nu însă 
şi bunătatea. Dacă cineva ar voi mai bine un o- 
biect frumos decât bun, s'ar face de râs, ca unul 
cenu 'şi îndreaptă privirea asupra aceea ce eprin- 

__cipal, adecă folositor. Asemenea stă şi valoarea, 
unui cal în puterea sa unită cu curaj, iuțeală şi 
abilitate de a se conduce după semnul călăre: 
fului. O coadă lungă sau înnodată, o coamă linsă 
sau sbârlită, un frâu aurit, o ebâncă înpodobită 

„cu fel de fel de ţesături şi alte înpodobiri de 
felul acesta, pot să înfrumuseţeze în adevăr un 
<al, totuşi vom numi! nebun: pe acela, care ar voi 
să preţuească valoarea calului după acestea. In 
fine, buna stare a sănătăţii noastre se înteme- 
iază pe regulata mistuire a bucatelor și pe o bună 
dispoziţiune internă; a dormi pe puf, a se im- 
brăcă luxos, a se nutri cu mâncări gustoase şi 
scumpe, mai mult.pot strică sănătății decât să-i 
ajute. Care se oboseşte căutând mai mult zaha- 
ricale decât mâncări .nutritoare, acela lucrează! 
nebuneşte. Mult:mai vătămătoare e însă nebunia 
aceluia, care căutând să fie un om, îşi îndrep- 
tează atențiunea mai mult asupra podoabei o- 
mului, decât asupra fiinţii lui. De aceea numește 
înțeleptul nebuni și atei pe acei ce socotesc vi- 
aţa noastră drept o glumă sau un bâlciu şi le 
vesteşte că lauda şi binecuvântarea lui Dumne-
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zeu vor fugi dela asemenea oameni ( Cartea In-. 
țelep. 15, 12,.19). | - 

9. (Concluziune). Prin urmare, să fie bine ştiut 
că cu cât vom pune mai multă osteneală în a- 
ceastă vieață spre dobândirea culturii, virtuții şt 
pietății, cu atât ne vom apropia mai mult de ul- 
lima noastră țintă. Aceste trei părți trebue să for- 
neze opera vieții noastre; celelalte toate sunt nu- 
mai nişte adaose, piedici și spoeli.



CAPITOLUL V 

Sămânţa celor trei părți (cultură, moravuri bune 

şi religiositate) ne e pusă dela natură. | 

"3. (Natura' omului a fost la început bună și 

lrebue să ne întoarcem la ea (din corupțiunea. 

- în care 'am căzut). Prin natură nu înţelegem a- 

ici corupțiunea căpătată după căderea în păcat, 

(şi- în urma .căresa: suntem numiţi „dela natură 

copii ai mâniei” şi incapabili de a cugetă ceva 

bun, ca. dela noi înşine) ci starea primitivă şi o- 

riginală la care trebue să ne întoarcem, ca la o- 

riginea noastră. În acest sens se exprimă Ludo- 

vic Vives (Cartea 1. despre concordic și discor- 

die): „Ce e.creștinul altceva, decât un om redat 

naturii sale şi restabilit în dreptul său după naş- 

tere din care diavolul îl doborise. In acest sens 

se poate înţelege şi: ce scrie Seneca: „Ințelep- 

ciuned e ase întoarce la natură şi a se restabili 

în țara din care ne-a gonit greșala generală. (și 

anume a neamului omenesc comisă prin cei din- 

(âi oameni). Şi iarăşi: „Omul nu e bun, dar se 

poate jace 'bun, aducându-și aminte de origină sa 

și tinzând a se face asemenea lui Dumnezeu. Ori
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și cine are dreptul să se încerce a se urcă la înnul- 
țimea de unde s'o coborit”. (Epistola 93). 

2, Aceasta se poate face prin puterea prove- 
dinții eterne, care restabilește din nou cele căzu- 
fe). Prin cuvântul „Natură înţelegem de aseme- 
nea provedința generală a lui - Dumnezeu, sau ne- 
încetata influență a bunătăţii divine de a face 
valabil în fiecare .creatură, scopul la care a fost 
destinată; căci, aparţinea înţelepciunii divine de 
a nu creea nimic în deşert, adecă fără o anumită 
ţintă sau fără mijloacele potrivite spre ajungerea 
ei. Așa dar, itot ce există are o țintă, şi spre a 
ajunge la, aceasta, totul e prevăzut cu instrumen- 
tele şi mijloacele necesare, ba chiar cu anumită 
tendinţă, ca nimic să nu fie condus la ținta sa 
fără voie şi cu opoziţie, ci din contră, iute şi 
cu plăcere, înboldit fiind de natură însăşi încât 
s'ar procură durere.şi chiar moarte, dacă S'ar îm- 
pedeca dela aceasta. Prin urmare e sigur, că 
omul de asemenea e capabil şi născut mai pre- 
sus de toate de a avei cunoștința lucrurilor, ar- 
“monia moravurilor și iubirea lui Dumnezeu (cum: 
că el e destinat spre aceasta, am văzut-o deja) și 
că rădăcinele acestor trei aptitudini așa de sigur. 
se aflii în el, după cum şi rădăcinele fie cărui ar- 
Dore în pământul de sub el. 

3. (Infelepciunea "şi-a, pus rădăcinile sale eter- 
ne în om). Dar, spre a arătă mai lămurit ade- 
vărul zicătoarii lui „Isus Sirah, cum că Infolep- 
ciunea are o temelie eternă în ori (Sirach 1, 14) 
— să vedem care.sunt temeliele ce au în noi înfe- 
lepciunea, virtutea şi religiozitatea; cu chipul a-
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cesta vom puteă cunoaşte,. ce minunat organ. âl 

inșelepciunii e omul. 
4. (a. Prin aceea, că la jăcut capabil de a do- 

bânidi cunoștința de lucruri şi care reese din a- 

ceea, că Pa creiat după chipul Siu). E evident că 

omul e născut cu facultatea de a putea dobândi 

cunoștința lucrurilor, căci'el e mai întâiu chipul 

lui Dumnezeu. Dacă un portret e “făcut cu în- 

grijire, atunci reprezintă de sigur trăsurile por- 

tretului original; altfel nici nu merită numele de 

„ portret. Dar, pentrucă între celelalte atribute 

ale lui Dumnezeu, A fot știința, e unul dintre 

cele mai principale, trebue neapărat, că aşa ce-. 

va să se afle şi în om. Şi pentru ce,nu? Omul 

sză de sigur în mijlocul. operelor lui Dumnezeu, 

posedând spiritul cel mai luminător şi care se 

poate compară cu o oglindă sferică, atârnată în- 

îr 'o cameră, pentrucă . primeşte imaginea tuturor 

iucrurilor, — a tututor de.jur împrejur. Căci spiri- 

tul nostru coprinde nu numai aceea ce e în a- 

propiere, ci își apropie şi cele depărtate (atât 

în spaţiu cât şi în timp), se înnalţă la cele de 

mai 'sus, cercetează cele mai ascunse, desvele-.. 

ște' ce este acoperit, ba se căsneşte de a cunba- 

şre şi 'aceea, ce nu e cunoscut; spiritul omului e, 

fără margini, fără sfârşit. De s'ar lăsă omul o mie 

de ani, în care el neîncetat să înveţe câte ceva 

nou înțelegând una din alta, tot va mai aveă 

loc şi pentru cele ce din nou s'ar prezentă. pu 

ereu spiritului omenesc e aşa de nesfârşită, i 

cât seamănă în privinţa cunoştinţii cu o Srăpasi 

tie fără fund. Corpul nostru e foarte: “mărginit;
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Vocea se intinde ceva mai departe; Vederea e 

mărginită numai de innălțimea cerului; Spiritului 

nu îi se poate pune nici o margine, atât. în cer 

cât şi în afară de cer. El se înnalță până la cei 

mai înnalt cer şi se scoboară până la cele mal 

mari adâncimi; şi dacă ar fi ele de o mie de ori 

mai înnalte și adânci, el tot le-ar pătrunde cu 

o iuţeală aproape de necrezut. | 

Putem să negăm, că pentru el nu e totul ac- 

cesibil? | a 

ş. (b. Dea fi o lume în miniatură). Omul e rtu- 

mit de filozofi un microcosinos, adică o lume în 

miniatură, care cuprinde în sine tot ce. se în- 

tinde și se „vede în marea lume, adecă în nia- 

crocosmos. Cum că aceasta e adevărat, se va a 

rătă în alt loc. Spiritul unui om, care întră în 

lume, se compară, foarte nimerit cu o sămânță 

în care deşi n'avem de fapt forma plantei sau 

a arborului, totuşi se află în realitate deja. planta 

sau arborele, după cum aceasta se poate vedea 

că atunci când se pune sămânța în pământ prinde 

rădăcini şi desfâșoară ramuri ce se acoper cu 

frunze, flori şi fructe. Prin urmare, nu e Necesar 

de a introduce în oni ceva din afară, ci numai 

desveli aceea ce el ascunde în sine, a dezvoltă şi 

„arătă limurit însemnătatea fiecărui moment. Se 

zice că Pitagora s'ar fi exprimat adesea, cum că . 

aşa de natural ce îirei. omului de a şti tațul, în 

cât dacă star examină un copil de şeapte ani a: 

supra, tuturor cestiunilor filozofice, el ar putea: 

să răspundă cu şiguranţă la toate şi acesta fără 
> 

îndoială, din cauză, că lumina raţiunii e o formă .
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şi o normă suficientă pentru toate lucrurile. A- 
cum însă omul in urma păcatului în care singur 
s'a învelit cu umbră și întuneric nu se poate sin- . 
gur liberă, ci din contră, acei ce se încearcă să 
facă aceasta, se încurcă și mai mult. 

6. (c. Inzestrat cu simțuri ). Pre lângă aceasta, 
sufletul nostru raţional i s'au dat organe ca un 
tel de înştiințători şi pânditori cu al căror aju- 
tor dobândeşte: cunoştinţă de tot ce e afară de 
el şi anume: vederea, auzul, mirosul, gustul şi pi- 
păitul, aşa încât nici o creatură de undeva nu-i 
poate rămâne ascunsă. Și fiindcă lumea vizibilă 
n'are nimic ce nu sar „putea vedeă, auzi, mirosi, 
sustă, şi pipăi, și să şi poată deosebi ce e şi de 
ce specie ţine, de aici urmează, că lumea nu con: 
ţine nimic ce n'ar puteă să înțeleagă un om în- 
zestrat cu simţuri și rațiune. - 

7. (d. Imboldit de dorința. de a cunoaşte). O- 
lui, i e încă împlantată dorința de a şti si 
nu numai aptitudinea de a suportă iucrări, ci de 
asemenea îmvboldirea spre lucrare. Aceasta se a- 
rată deja în prima etate şi'ne insoţeşte în toată 
vieaţa. Căci, cine nu dorește a vedeă, a auzi şi 
a tace în continuu ceva nou? Cui nu-i place de 
a merge zilnic undeva, a vorbi cu cineva, a în- 

„trebin ceva, a povesti ceva? In scurt lucrul stă 
aşa: Ochii, urechile, pipiiitul şi spiritul însuşi în- 
ră în lucrare căutând hrană; că nimic nu e mai 

- nesuferit pentru natura umană decât nelucrarea 
și amorțeala. Şi dacă chiar oamenii ignoranţi ad: 
miră! pe, învăţaţi, nu e aceasta oare uri semn că 
ei simt plăcerile unei dorinţe naturale şi la care 

6
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ar dori să fie părtași, dacă ar speră că o să 
poată? Pentrucă ei pierd însă speranţa, de a- 
ceea suspină şi admiră pe acei pe cari i văd 
superiori lor. 

8. (De aici provine -că mulți. ajung la felurite. 
cunoştinţă a lucrurilor prin propria lor conduce- 
re). Exemplele autodidacților arată foarte lămu- 
Tit, că omul sub conducerea naturii poate stră- 
bate la ori şi ce. Căci unii, cari se aveau pe sine 
de învăţători, sau după cum zice Bernhardus, ste- 
jerii şi fagii (din cauză, că ei se plimbau prin 
păduri şi făceau studii), progresau cu chipul a- 
cesta mai mult, decât alţii, cari luau lecţii obo- 
sitoare dela învăţători. Oare, nu ne poate servi 
aceasta de învăţătură, că totul se află în om şi 
anume făcliă, lumină, ulei, material de foc şi alte 
lumini necesarii? De ar ști el numai să scapere 
îndestul şi să aprindă luminele, atunci ar vedeă | 
îndată. înaintea sa, ca în plăcută privire minu- 
natele comori ale înțelepciunii lui Dumnezeu, a- 
tât în sine, cât și în lumea externă (cum e împăr: 
țit totul, după: număr, măsură şi greutate). Acum 
însă, când lumina internă nu-i aprinsă, ci se 
poartă împrejuru-i luminile părerilor streine, nu 
poate fi altfel decât aşa cum e, și anume, că ele 
asemenea unuia, care e închis într'o cameră, în- 
tunecoasă prin ale: cărei. terestre de abia pot pă-. 
trunde raze dela faclele ce se poartă pe de a- 
lături, în timp ce lumina, întreagă nu poate pă- 
trunde. Așa e cum zice Seneca: în noi se află : 

semănate semințele tuturor științelor şi Dumne-
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zeu ca învițător, scoate la lumini aptitudinile 
noastre de unde erau ascunse, 

9. (Compararea spiritului nostru, a) cu pămân- 
tul, b) cu o grădină şi c) cu o tabli ştearsă, (ta- ' 
bula rasa). De asemenea şi obiectele cu care sa 
compară spiritul nostru, învaţă aceasta. (a) Pă- 
mântul (cu care Scriptura compară adesea inima 
noastră) nu primeşte .oare seminţe de totul felul? 
(b) Una și aceeași grădină nu se seamănă oare 
cu ierburi, flori şi plante de tot felul? In tot.ca- 
zul, numai dacă nu-i lipsește grădinarului pru- 
denţa Și silința. ŞI cu cât e mai mare deosibirea, 
cu atât e mai plăcută ochilor privirea, cu cât e 
mai puternică desfătarea inimii. (c) Aristotel com- 
pară spiritul omului cu o fabula rasa pe.care 

nu-i scris nimic, însă pe care să poate scri totul. 
Aşa dar, după cum un scriitor priceput poate 
să scrie pe o tablă ştearsă aceea ce voește și, 
un pictor să desemneze totul, tot așa de uşor e 
acelui care cunoaște arta de a învăţă, să impri- 
meze totul în spiritul uman. Dacă aceasta nu se 
poate întâmplă, atunci să se știe, că nu-i. tabla 
de vină (afară 'dacă o fi aspră), ci nedibăcia scri- 
itorului sau a pictorului. E insă această deose- 

„_bire: pe tablă se pot trage linii numei cât per. 
“mite suprafaţa, în spirit din contră se poate scri 
şi imprima încontinuu, fără a se află vre odată: 
o limită, -pentrucă el e nemărginit, (după cum 
s'a zis mai sus). 

10. (d. Cu „ceara, în care se imprimă inconti- 
nuu sigilii). Nimerit se compară creerii noştri, — 

| laboratoriul cugetărilor, cu ceara, în care se im-
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primă sigiliu, sau din care se formează figuri. 
Căci, precum ceara poate luă ori ce formă şi se 

„poate preface ori cun, tot așa şi creerii primesc 
imaginile tuturor obiectelor coprinse în intreaga 
lume. Cu chipul acesta se arată tot de o dată ce 
e cugetarea și ştiinţa noastră. Tot ce atinge ve- 
derea, auzul, mirosul, gustul și pipăitul meu, e- 
pentru mine ca un sigiliu prin care imaginea lu- 
crului se imprimă în creeri şi anume așa, încât 
imaginea lucrului rămâne, deşi lucrul poate e de- 
parte de ochi, urechi, nas, mână şi nu'i posibil 

ca să nu rămâe, afară numai dacă o atenţiune 
negligentă a procurat o impresiune prea slabă. 
De pildă; când am văzut. un om sau am vorbit cu 

„el; când am văzut în călătorie un munte, un râu, 
o câmpie, o pădure, un oraș,.etc.; când am a- 
uzit un tunet, o muzică, o cuvântare; când am | 
cetit ceva cu atenţiune într'un scriitor, etc.; toa- 
te acestea se imprimă în creeri, aşa încât ori 
de câte ori îmi. aduc aminte de ele, se întâm- 

“plă, ca şi cum ar stă acum înaintea ochilor mei, 
le aş vedeă, gustă şi pipăi. Deşi creerii primesc. 
succesiv aceste impresiuni cu o mai mare, cla- 

_ritate, sau le reprezintă mai lămurit, sau le păs- 

trează mai constant, totuși priimesc fiecare im- . 
presiune, o reprezintă și o păstrează, într'un 1 chip i. 
oarecare. 
II (Faculiatea sufletului nostru de a concepe . 

e o (minune a lui Dumnezeu). Aici avem o oglin- 
dă minunată a înţelepciunii lui Dumnezeu, car» 
a putut să prevadă, că. mărginita masă a cre- 
erilor va fi în deajuns pentru primirea a mil şi
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mii de imagini: Căci aceea ce fiecare dintre noi 
„în curs de atâţia ani a văzut, a auzit, a gustat,. 

a cetit ori a adunat pe” calea experienţei sau a 
deducţiunii și de a .căror naștere îşi poate adu- 
ce aminte, — toate acestea sunt negreşit purtate: 
în creeri, adecă imaginele obiectelor pe care 
le-am văzut odată, auzit, cetit, etc.; dintre care 
sunt prezente cu miile de mii şi se înmulţesc în 
infinit, de oarece zilnic vedem ceva nou, auzim, 
cetim, etc.—şi sunt totuși ţinute toate.. Câţ de 
adâncă! e această înțelepciune a A tot puterniciei 
lui Dumnezeul Solomon se miră cum curg toate 

- râurile în mare şi cu toate-acestea tot nu se mai 

umple (Ecles. 1,7); cine nu s'ar miră însă de 
vastitatea memoriii noastre, care cuprinde totul 
şi iarăşi îl scoate la' lumină, nici nu se umple, 
nici nu se golește vre odată? Așa dar, inteligen- 

“ţa noastră e în adevăr mai mare decât lumea, 
după cum cuprinderea e neapărat mai mare de 
cât cuprinsul. | 

12, (Inteligența noastră e o oglindă). În fine, 
inteligenţa noastră seamănă foarte bine cu ochiut 
(e vorba mai întâiu de acei ce ştiu să cetească) 
sau cu o oglindă. De.se va pune în faţă-i un 

; obiect de ori „ce formă sau coloare, ea va: ofer. 

_o imagine foarte asemenea ei, afară numai dacă: j 
1 se va apropia obiectul la întunerec, sau cu par- 
tea dinnapoi, sau 7] va ţine prea departe, sau 
de va împiedică prin clătinare stabilirea imagi- 
nei ; în acest caz trebuie să mărturisim, că nu. 

„va reuşi. Eu vorbesc însă de ce se întâmplă când 
„e la lumină şi în apropiere potrivită a obiectu-
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lui. Prin urmare, nu e necesar de a sili ochiul ca 
să se deșchidă spre a vedeă un lucru, căci dela 
sine se bucură de lumină şi n'are nevoe de a- 
jutor, (afară numai dacă numărul obiectelor e 

prea mare) și nu se poate nici odată sătură de 
privire. Tot așa se însetoșează şi spiritul nostru 
după obiecte, e plin de dorinţă de a privi, dela 
sine coprinde şi adună impreună; pretutindeni e 

" neobosit, afară; numai dacă nu e turburat de un 
prea mare număr de obiecte, ci din contră, i se 
ofer spre privire în bună ordine, 

| 13. (O a doua. rădăcină a moralității pusă în: 
om din partea înțelepciunii divine, e armonia). 

Cum că armonia.nioravurilar e un ce firesc o- 
mului, au recunoscut și păgânii, deși n'au cu-. 
noscut lumina. dată de Dumnezeu şi un condu- 
cător sigur la vieaţa eternă, dar au făcut din a- 
ceste schintei mici facles Aşa de pildă, Cicerone 
spune: ,„Germenii virtuților se află în aptitudi- 
nele noastre şi dacă ar putea creşte, natura în- 
săși ne-ar conducela o vieaţă fericită”. (Asta de 
sigur e prea mult zis!) „Acum însă, de. îndată 
Ce ne-am născut ȘI am văzut lumina, Ne mișcăm - 

în tot felul de rătăciri, aşa încât pare că am suge 
erorile odată cu laptele mamei”. Cum că aceasta 
în adevăr așa.e, adecă că germenii virtuţilor se 
află înnăscuţi omului, rezultă din următoarele: în- 
fâiu, pentrucă fiecare om se bucură de armonie; 
al doilea, pentrucă.atât în interiorul, cât şi în ex- 
Zeriorul său, nu:e altceva decât armonie. 

1,
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14. (a. Else bucură de ea pretutindeni, adecă 
în toate obiectele care se văd, aud, pipăi, gusta 
și chiar în virtuți). E. lucru ştiut, că omul se bu- 
cură de armonie şi că o caută cu mare zel. Căci 
„cine nu s'ar bucură la vederea unui om bine for- 
mat, a unui cal elegant, a unui tablou frumos! 

Și de unde ar proverii 'aceasta, dacă relațiunile 
dintre părţile singuratice şi dintre colori, n'ar plă- 
cea? Această dezmerdare. a ochilor e absolut Con- 
form naturii. /nfreb mai departe: pe cine nu-l im- 
presionează muzica? Şi de ce? Fireşte, pentrucă. 
armonia tonurilor produce un acord plăcut. Cui 
nu-i plac bucate gustoase? Fără îndoială de a- 

ceea, pentrucă pregătirea .lor potrivită, gâdilă în- 
trun chip plăcut gâtlejul. Fie cine se bucură de 
căldura și frigul moderat, de măsura în odihnă. 

și de mișcarea membrelor. Şi aceasta numai din 
"cauză, că tot ce e măsurat e plăcut şi binefăcător, 

tot ce e nemăsurat e primejdios şi stricăcios. Moi 

iubim chiar şi virtuțile altora (căci şi cei ce nu 
sunt virtuoşi, admiră virtuțile altora, deși nu le 
imitează, socotind ca imposibil de a schimbă de- . 
prinderea greșită), dece n'ar iubi mai fiecare pe 
ale sale însăşi? /n adevăr, cât de orbi suntem 
dacă nu recunoaştem,ică g germenii ori cărei armo- 
nii sunt în noi! 

15. (b. El o ajlă de asemenea în sine însășă 
și mai întâiu în corpul său). Dar şi omul însuşi 

e numai armonie, atât cu privire la corpul său, 

cât şi la sujletul său. Căci, după cum lumea cea 

 



38 

mare se aseamănă cu un orologiu mare, care e 
compus din felurite roate şi maşinării cu atâta 
artă construite, încât toate părțile împreună să 
ajută și contribuesc la mersul şi armonia Miş- | 
cărilor tot așa e şi omul. Cu privire la corp, 
construit cu atâta artă, inima e primul /nobil,-— 
principiul mişcării, izvorul vieţii şi al acţiunilor; 
dela ea primesc mișcarea şi măsura ci, toate ce- 
lelalte membre. Creerii sunt însă cari produc Miş- 
carea Și ca cu ajutorul nervilor, ca cu nişte fu- 
nii, mișcă: și încovoaie celelalte membre. Feluri- 
mca însă a acţiunilor atât interne, cât şi externe, 
constă în relaţiunea potrivită a mişcărilor. 

16. (După aceea în sufletul său). In mişcările 
sufletului nostru voința e prima roată. Mobilele, 
care îl: împing sunt dorinfele şi pasiunele, care 
tac, ca voinţa să încline într'o parte sau într'alta, 
Cheea, care închide și deșchide mișcările, e ra- 
țiunea, care măsoară. şi hotărăşte; ce trebue să - 
căutăm şi ce .să evităm în ori ce loc. Celelalte 
mişcări ale sufletului ,sunt ca nişte roate mai mici 

„cari urmează roatei celei mari. Aşa dar, dacă nu 
se dă o. prea mare însemnătate dorințelor. ŞI pa- 
siunilor și cheea, — raţiunea închide și deşchide - 
cum se cade, atunci nu poate urmă altceva de 
cât armonia virtuţilor, adecă o împrejurare po- 
trivită a acţiunilor și pasiunilor. 

_ 17. (Armonia întreruptă se poale restâbili). Așa 
dar, omul nu e în realitate nimic altceva, decât 
9 armonie. După cum nu putem zice, îndătă des- 

=
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pre, un orologiu, ori despre un instrument mu- 
zical, alcătuit de mâna maestră a unui artist, că 
dacă e stricat sau dezacordat nu mai foloseşte 
“de loc, (din cauză, că se poate repară); tot aşa. 
și în privinţa omului, oricât ar fi el de decăzut 
prin păcatul original putem spune, că poate fi 
iarăși restabilit cu puterea lui Dumnezeu și cu 

„anumite mijloace sigure... 

18. (III. Cum că rădăcinile religiunii din par=. 
tea înțelepciunii dumnezeeşti se află în om, do- 
vedește:"1, natura sa, ca imagine a lui Dumne- 
zeu). Cum că rădăcinile religiunii se află în on 
dela natură, se dovedeşte din aceea, că el e i- 
maginea lui Dumne:eu, Noţiunea imagini coprin- 
-de în sine pe aceea a asemănării. Cine se asea- 
-mănă se adună, e legea nestrămutată d tuturor 
lucriirilor (Sirah 13,. 18). Aşa dar, fiindcă omul 
n'are nimic: cu care să se asemene afară de EI, 
după al cărui chip a fost creat, de aici urmează 

că nimic nu șe află unde să fie atras mai mult 
prin dorinţele sale, afară de izvorul din care a 

„eșit, numai dacă l'a cunoscut în deajuns, 

19. (Adorarea unei ființe supreme e înnăscută 
futuror). Aceasta reese și din exemplul păgâni- . 
lor, cari, fără a fi instruiți de vre un cuvânt al 
lu: Dumnezeu, ci nunai prin boldul ascuns al na- . 
turii, au recunoscut Divinitatea, au adorat-o şi 

*şi-au îndreptat privirile spre ea, deși au rătă- 
cit în numărul şi chipul cum o adorau. „Toţi oa- 

„menii au o idee despre zei şi recunosc locul su- 
prem unei anumite ființe divine”, scrie Aristotel:
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(Cartea 1 despre cer, cap. 3). lar Seneca zice: 
„„Cea dinfâiu iadorare a zeilor e de a crede în ei, 
dupi aceea a le recunoaşte mărirea și bunătatea 
fără care nu e posibil nici o 'mărire; de-a ști, 
că ei sunt care guvernă lumea şi conduc toate, ca 
proprietatea lor şi îngrijesc de susținerea neamu- 
lui omenesc (Epistola.96). Cât de puţin se depăr- 
tează aceasta de aceea ce zice Apostolul: „Cine 
vrea să vie la Dumnezeu, trebuie să creadă, că 
el există şi că va răsplăti pe acei ce-L caută? 
(Evrei 11, 6).. | 

20. (Năzuința către bunul suprem, care e Dutm= 
nezeu). Platon şe exprimă astfel: „Dumnezeu e 

„ bunul suprem,'mai presus de ori şi ce substanță * 
şi natură, către care totul tinde” (Platon în scri- 
erea sa Timeus). Acest adevăr (cum că Dumne- 
zeu e bunul suprem, către care totul tinde) "IL 
întăreşte şi Cicerone cu cuvintele: „Natura e pri- 
ma învățătoare a pietăţii. (De natura deorum, — 
despre natura. zeilor). Şi Zactanțizi scrie: „Noi 

„suntem creați cu condifiunea că vom dă asculta- 
„re lui Dumnezeu, creatorul nostru, cL vom că: 
uta numai pe El și vom urmă numai Lui. Prin: 
această legătură a pietății suntem uniți şi legați 
cu Dumnezeu și de aici 'şi are religiunea şi nu- 
mele său». » | | a 

21. (Aceasta nu e distrusă cu fotul prin căde- 
vea în păcat a neamului omenesc). Trebue însă 
a recunoaște, că năzuința naturală către Dum- 
nezeu,. ca bunul suprem, prin căderea în păca- 

„rul original a fost aşa coruptă, încât nimeni nu
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e în stare a se întoarce prin sine însuşi la ca- 
lea cea dreaptă; totuşi ea se află mișcată în acei 
pe care Dumnezeu îi luminează cu cuvântul și 

spiritul său, astfel încât David poate să strige, 
către Dumnezeu: „Dacă te-am pe tine, atunci nu- 
mai întreb 'de cer şi pământ. Carnea mea şi i- 

nima mea se topesc, dar tu, o Dumnezeule, eşti. 
stânca inimii mele și partea mea în eternitate”. 
(Psalm 7 73, 25—26). 4 

22. (Pretexte contra tendinţii de pietate se ca- 
ută aşa dar, numai de către cei nelepiuiți). Dacă: 
ne sfătuim asupra mijloacelor de indreptare ce 
s'ar întrebuințţă contra corupțiunii, nimeni să 
nu ne aducă inainte ca pretext corupţiunea în- 
săși, pentrucă Dumnezeu prin Sfântul său Spirit 
şi cu ajutorul mijloacelor orânduite, voeşte să .o 

înlăture. Căci, după cum s'a întâmplat lui Wa- 
-bucadnețar, când a fost gonit dintre oameni şi 

„a trebuit să locuiască cu animalele câmpului, to- 
tuşi "i-a rămas speranţa, că spiritul său omenesc, 
ba. chiar demnitatea regească o va dobândi, în- 
dată ce va “fi recunoscut puterea Cerului (Da- 
niel 4, 23),. tot așa ne-au rămăs şi nouă, care 

"suntem arbori depărtaţi din paradis, rădăcini, ca- 
re vor încolți din nou cu ajutorul ploaei şi soare- 
lui graţiei dumnezeeşti. Sau n'a implantat Dum- 
nezeu oare în inimi îndată după căderea în pă- 

"cat şi ameninţarea distrugerii (pedeapsa Cu Mour-. 
te) nuoi arbori ai graţiei sale, (prin promisiu-: 
“nea seminței, binecuvântate? N'a trimis el-pe 
Fiul său, ca, să ridice din nou pe cel căzut?



'92 

23. (De asemenea, nu trebue să se înnarmmezei 
Vechiul Adam. contra Celui Nou). E un lucru in- 
sultător şi nelegiuit şi tot de odată un semn vi.: 
zibil de nerecunoştință, dacă nec mișcăm inconti- 
nuu în cercul conrupţiunii, iar despre renaștere, 
nu voim să ştim nimic! Ce a ştiut să strice în noi 
Vechiul Adam, n'a putut oare Noul Adam, adecă: 
Christos să îndrepteze ?' De aceea zice şi Apostolul 
în numele său şi al altor din nou născuţi: „Toate 

„de pot prin Christos, care mă întăreşte” (Filipeni, 
4, 13). Şi dacă e posibil, că un altoiu cu care, 
se altoeşte o salcie, sau un alt arborel sălbatic 
se prinde şi devine fructifer, cum n'ar puteă fi 
aceasta posibil dacă se altoeşte. pe propria-i ră- 
dăcină? Aceasta reese şi din argumentarea A- 
postolului (Rom. 11,;24). Afară de aceasta, dacă: 
Dumnezeu poate” să deştepte lui Abraam şi din 
pietri, copii, (Mat. 3, 9), dece n'ar puteă el să: 
deştepte la ori și ce faptă bună, pe acei cari sunt 
făcuţi. ca copii ai săi dela începutul „creaţiunei, 
după aceea prin Christos din nou primiţi în 1o- 
cul copiilor şi prin spiritul graţii reînnăscuţi?.. 

24. (Graţia lui Dumnezeu nu trebue mărginită, 
ci din contră recunoscută cu mulțămire ). Să ne 
ferim de a mărgini graţia lui Dumnezeu, care e 
gata de a.o revărsă asupra noastră cu belşug! 
Căci, dacă noi, cari suntem împlantaţi în Chri- 
stos prin credinţă şi prin spirit suntem dăruiți 
copilăriei, negăm, că suntem, vrednici împreună 

„cu toată seminţia noastră pentru împărăţia. lui - 
Dumnezeu, cum ar fi putut atunci Christos să zică



93 

despre copii, căror le aparţine împărăţia 'cereas- 
că? Sau, cum ar fi putut să ne facă atenţi asu- 
pra lor, poruncindu-ne să ne întoarcem şi să de: 
venim ca copiii, dacă voim să venim în impe- 
riul ceresc? (Mat. 18. 3). Cum poate Apostolul 
să numească copiii creștinilor (și Chiar dacă nu: 
mai unul dintre membrii familiii, adecă bărba- 
“tul sau femeea e credincios) sfinţiţi şi să le tă- 
găduiască ori şi ce necurăţenie? (1 Cor. 7, 14). 
Ba chiar Apostolul îndrăznește să zică de acei 
ce sunt încărcaţi cu cele mai grele păcate: „Și 
astfel au fost unii dintre voi (adecă furi, lacomi, 
beţivi, calomniatori, răpitori etc)., dar v'aţi spă-. 
lat, v'aţi sfinţit, v'aţi îndreptat prin numele Dom- 
nului Iisus și prin spirtiul Dumnezeului nostru” 
(Cor. 6, 11). Așa dar, cuii se pare un lucru im: 
posibil dacă zicem, că copiii creştinilor £ (nu prima 
naștere a Vechiului Adam, ci renașterea celui nou 
'adecă copiii lui Dumnezeu, frăţiorii şi surioarele 
lui Christos) cari țor să fie instruiți, sunt capa- 
bili de a primi seminţele eternității? Noi nu ce: 
rem, bine înţeles, nici un fruct dela un maslin 
sălbatic, ci'i venim numai în ajutor, implantând 
pomului vieţei altoi noui, astfel încât ei prinzân- 
du-se, pot să aducă fructe, 

25. (Concluziune). Să fie așa dar stabilit, că 
"e mai natural pentru om şi prin grația Sfântu- 
dui Spirit mai uşor, ca să devie înțelept, moral şi 
sfânt, decât ca perversitatea (ce vine din afară) 
să poată fi în stare de a îm piedică progresul, căci 
fie ce lucru se întoarce uşor înnapoi la natura, 
sa. Şi aceasta -ne-o arată Sfânta Scriptură < cu cu- 

N
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vintele: „Inţelepciunea. se poate vedeă bucuros 
de către acei ce o iubesc şi se poate află de, 
acei ce o caută. Ea se lasă a fi cunoscută şi se 
află chiar fără osteneală. Ea aşteaptă la poarta. 
lor (Cartea Inţelepciunii 6, 13). Cunoscută e și 
zicătoarea poetului din Venuzia: 

- Nimeni nu e aşa de sălbatic încât să nu pcată fi do- 
mesticit, | 

Numai să'şi ţie urechea gata spre. cultură. (Horat. 
Epist, I, 1. 39. 40). |



CAPITOLUL VI 

'Omul, dacă vrea să fie om, trebue să se cultive. 

I. (Semințele nu sunt încă fructe). Semințele. 
scunoştinţii, moralității şi religiunii -le dă după 
cum am văzut, natura; cunoștința, virtutea şi re: 
ligiunea însăşi, nu le dă însă. Ele se pot dobândi 
prin vorbire, învăţătură și lucrare. De aceea, s'a, 
definit omul de 'către cineva, nu tocmai rău, că, 
el e un animal capabil de culturi, din cauză, 
că nu poate deveni om, dacă nu se cultivă spre - 
aceasta... 

2, (Omului îi e aplitidinea pentru știință în a- 
devăr înnăscută, dar nu şi ştiinţa însăşi). Dacă, 
observăm ştiinţa lucrurilor, atunci vedem, că nu- 

mai Dumnezeu e în stare de a şti toate cu aju- 
torul unei singure şi simple priviri, fără început, 
fără sfârşit. Omului şi îngerului însă, nu i s'a pu- 

„tut dă aceasta, pentrucă infinitul şi eternitatea, 
adecă Divinitatea nu i se putea dă. Un. însem- 
nat privilegiu au oamenii şi. îngerii într'aceea, că 
au primit ascuţimea spiritului, cu ajutorul căreea 
pot să priceapă. creaturile. lui Dumnezeu şi cu, 
chipul acesta să dobândească o comoară de -cu-
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„noştințe. De aceea e știut despre îngeri, că ei 
învaţă. de asemenea prin observaţiuni. (1 Petru 
1, 12; Efes 3, 10; 1 Reg. 22, 20; Iob. 1, 6) şi 
cu cunoştinţa lor, ca și a noastră, se întemeiază 
pe experiență. . | - 

3. (Cum că omul trebue să se cultive pentru 
umanitate, să arată: 1, prin.exem plul celorlalte 
creaturi). Nimeni să nu creadă, aşa dar, că ace- 
la poate să ajungă în adevăr om, care n'a în: 
văţat să lucreze, ca om, adecă ri'a fost cultivat 
spre aceea ce face pe om. Aceasta să.vede din 
exemplele-tuturor creaturilor, care deși sunt des- 
tinate spre folosul omului, totuşi nu pot fi bu- 
ne, dacă nu se prepară cu mâna noastră. De 
pildă, pietrile sunt date spre a servi la construiri 

___de- case, turnuri, ziduri, statui etc.; totuși ele 
nu pot servi la aceasta, dacă 'nu sunt cioplite, 
" netezite şi poleite cu mâna noastră. 

De asemenea mărgăritarul şi pietrile scumpe 
care sunt destinate spre -împodobirea oamenilor, 
trebue să se cioplească, să se radă şi să se po- 
leiască. Metalele, care sunt produse spre între- 
„buințarea cea mai necesară u vieții noastre, tre- 
bue săpate, topite, curăţite, turnate în diferite 
chipuri şi bătute cu ciocanu, căci fără aceasta, 
ne sunt de puţin folos, întocinai ca şi huma pă-. 
mântului. De la pante avem hrană, băutură, me- 
dicamente, totuşi aşa încât erburile și fructele 

să fie semănate, secerate, treerate, măcinate, ar- 
borii plantați, curăţiți şi îngrăşaţi; fructele cule- 
se, uscate etc.. Dacă e să se întrebuințeze în me- 
dicină, atunci să se prepare mai cu îngrijire. A- 

,
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nimalele şi mai cu seamă acelea: care prin vica- 
ţa și puterea lor sunt îndestul de puternice, pare 
că le e îndestulător. Dacă e însă să se folosea- 
scă de puterea lor pentru care şi sunt dăruite 
omului, atunci trebuesc exercitate, Cici iă bagă 
de seamă! Calul e potrivit dela natură pentru 
'răsboiu, boul pentru tras, măgarul spre a purtă 
sarcini, -cânele spre pază și vânătoare, şoimul 
spre prinderea paserilor etc.; totuși trebuesc de- 
prinse prin exerciţiu la acestea, căci altfel nu vor 
fi în stare, Aa | 

4 (2. Prin exemplul omului însuși, atât cât 
priveşte partea trupeasci). Omul, având în vede- 
re trupul stiu, e destinat spre lucrarej. observăm: . 
totuși, că lui nwi e înnăscut nimic altceva, decât 
aptitudinea; spre a, şedeă, a merge, a întrebu- - 
ință mânile la lucru, trebue instruit, De unde 
dar un privilegiu spiritului nostru, ca el fără nici 
o preparare, de mai înnainte, să fie perfect prin. 
sine şi dela sine? Nu e oare o lege a tuturor 
creaturilor de ași luă începutul: din nimic și de. 
a se ridică numai treptat, cu privire, atât la fi- 
ina lor, cât și asupra acţiunilor? Căci. e cunos- 
cut şi despre îngeri, cari în ceea ce priveşte per- : 
fecţiunea stau mai aproape de Dumnezeu, că nici 
el.nu ştiu toate, ci numai treptat înnaintează în 
cunoştinţa înţelepciunii demne de admirat a lui 
Dumnezeu, după cum am arătat mai sus. 

5. (3. Şi fiindcă omul deju înainte de căde- : 
rea în păcat avea nevoe de exerciţiu, cu atât mai 
mult acut după cădereă în păcat). E evident, că | 

„Omului chiar înainte de căderea în păcat i s'd - 
a N 7 

-
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deschis o şcoală în paradis, în care trebuiă să 
progreseze treptat. Căci, deşi celor dintâi oa- 
meni, îndată după ce au fost creiaţi, nu le-au 
lipsit nici facultatea ide a merge, nici vorbirea 
Şi raţiunea, totuşi rezultă din cuvântarea ce a 

avut Eva cu şearpele, că; le-au lipsit cunoştinţa 
lucrurilor, cari mai mult sau mai puţin să do- - 
bândeşte din experiență. Fiindcă aceea dacă ar 
ti avut mai multă experienţă, n'ar fi stat de vor- 
bă cu şearpele, ştiind prea bine, că unei ase- 
meni creaturi nu e dat să vorbească şi că în 
vorbirea. lui nu e altceva decât o înșeiiitorie 
ascunsă. Şi aceasta cu atât mai mult acum în 
starea de, corupţiune; adecă, dacă vreă cineva. 
să ştie ceva, trebue să înveţe, din cauză, că a- 
ducem cu noi spiritul lipsit de ori și ce cunoş- 
tințe, întocmai ca o fabula-rasa, fără a puteă fa» 
ce ceva, a vorbi sau a înţelege. Din contră, to- 
tul trebue studiat din temelie și aceasta e cu 
mult mai greu pentru noi, de cum eră în starea 

„de perfecțiune, fiindcă nu numai obiectele nâ | 
sunt întunecate, ci chiar și limbele sunt mai în- 

_curcate (din cauză, că în loc de una, trebue în- 
vățate mai multe, dacă e ca cineva în interesul 
ştinței săj se întreţie cu mai mulţi, — cu viii și cu 
morţii), ba chiar și limbele materne au deveniti 
mai încurcate şi nimic nu se naşte cu noi. o 

6. (Și pentrucă exemple arati, că oamenii fă- 
ră educațiune nu devin, decât niște animale săl- 
batice). Avem exemple,-cum că oameni, cari au 
fost răpiți în copilăria lor de animale sălbatice 
Şi au crescut între ele, nu știau mai. mult, de
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cât ştiau animalele; ba chiar se serveau de lim- 
bă, mâni, picioare numai ca animalele, dacă nu 
Stătuseră. câtva timp cu oamenii la un loc. Să 
dăm câteva exemple. Pe la anul 1340 s'a îritâm- 

plat într'un sat din Hesa, care se află în mijlo- 
cul pădurilor, să se piardă un copil de 3 ani din 
negligenţa părinţilor. Câţiva ani în urmă, băgară 
de seamă ţăranii, că împreună cu lupii umblă și 
un animal cu patru picioare, deosebit la corp de 
ci şi având la chip asemănare cu omul. Răspân- 
dindu-se vestea, primarul localităței a dat porun-. 
că să'l prindă cu ori și ce chip, însă viu. Odată, 
prins a fost dus înaintea primarului și mai târ- 
'ziu trimis Prințului la Castel. Când a fost adus! 
în curtea Prințului, scăpă imediat, fugi şi sc as- 

_cunse subt o bancă, privind furios şi scoțând 
un urlet neplăcut. Prinţul dete poruncă, să crea- 
scă la un loc cu oameni. Puţin câte puţin ani- 
malul sălbatic începi să se. îmblânzească apoi 
să sc ridice în două picioare, în fine să vorbea- 
scă cum se cade, întocmai ca şi un om. Atunci 
a. povestit el, atât, cât puteă să'şi aducă aminte, 
că a fost răpit de lupi şi nutrit de ei şi că 's'a 
deprins a eşi cu ci la pradă. Istoria aceasta e 
povestită de Dresser în cartea sa: „despre diş- 
ciplina veche și nouă”. De ea amintește și Ca- 
merariu mai adaogând una la fel. Gulartiu scrie 
(în cartea sa: minunile secolului nostru), că în 
anul 1563 s'a întâmplat în Francia să meargă, 
nişte nobili la vânătoare, cari, după ce uciseseră, 
12 lupi au prins un băiat de vre o șapte ani, gol, 
cu pelea galbenă, cu părul creţ. El aveă ghiare
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întoarse întocmai ca un.vultur și nu puteă vorbi, 
ci scoteă numai sunete ncarticulate, Fiind adus 
la Castel de abia cu multă osteneală a putut să 

„fie pus în fiare şi aceasta din pricina sălbăticiii 
lui: celei: mari. După ce s'a. imblânzit prin câteva 
zile de nemâncare, a început să asculte şi în lu- 
na a șeaptea să și vorbească. A fost dus prin o- 
raşe, producând astfel un câştig însemnat stăpâ- 

“nilor săi. În fiine, mai târziu “a recunoscut 0 
- nenorocită, de “femec, că e fiul cei. Așa dar, e a- 

' devărat. ce zice Platon (în scrierea sa, de legi- 
„bus, cart. 6): „Omul e ființa cea mai blândă şi 
asemenea lui Dumnezeu, dacă a fost îmblânzit . 
prin o creştere potrivită; îi lipsește aceasta, suu 
a avut una falşă, atunci e cel mai sălbatic din 
tot ce produce pământul”. 

7. (De instrucțiune au nevoe 1 şi cei netălen- 
“zf (tâmpiţi ) şi cei talentați). Trebue să se a- 
tăle în general, că toți au nevoie de instrucțiune. 
Chiar dacă observiin felurita stare a oamenilor 
ajungem la acelaş rezultat, Căci cine "ar puteă 
Să nege, că tâmpiții n'au-nevoe de instrucţiune 

„spre a'și înlătură tâmpirea cea, firească? Dar și 
cei talentaţi sau înzestrați dela natură cu deș- 
teptăciune au în realitate : mai mare nevoe. de 
instrucţiune, pentrucă un spirit deștept de nu se 
va ocupă cu lucruri folositoare, se va ocupă cu 
cele neuolositoare, care aduc numai grijuri şi pri- 
mejdii. Căci după cum un câmp, cu cât e mai 
roditor, cu atât poate. produce mai mulţi spini 
și mărăcini, tot așa și spiritul cel mai talentat 
e plin de gânduri ingrijitoare, dacă nu e. semă-
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nat cu sămânţa înţelepciunii și a.virtuţii.. ŞI după: . 
cum într'o moară de măcinat, dacă nu se aduc... 
grăunţe de măcinat în cantitate îndestulătoare, 
ca se toceşte singură şi produce pulbere nefo- 
lositoare, face în zadar zgomot şi se strică în 
cele din urmă, fof așa și un spirit vioiu, dacii 
n e prevăzul cu, lucrări serioase, se încurcă în 
fleacuri, în lucruri păgubitoare, aducitoare de 
grijuri şi ajunge în cele din urmă de a fi însuși. 
cauza pierderii sale. 

8. (2. Şi bogafii ca şi săracii). Ce sunt boga- 
ţii fără înţelepciune” decât nişte. porci îngrăşaţi 
cu tărâțe? Ce sunt cei săraci, dacă. le lipsește . 
priceperea lucrurilor, decât nişte măgari condam- 
nați să poarte sarcini? Dar cel frumos, însă neîn- . 
vățat, decât un simplu papagal, împodobit cu pe-: 
ne frumoase, sau după cum a zis cineva o feacă 
de aur în care e ascunsă o sabie de plumb? 

9. (3. Cârmuitorii ca şi supușii). Acei, cari o 
dută vor avea să cârmuiască pe alții, cum sunt 
de pildă regii, prinții, funcționării, păstorii bise- | 
ricilor, învățătorii, e tot aşa de necesar, ca mai 
întâiu să capete înțelepciune, după cum se cere 
dela, o călăuză să aibă ochi buni, dela tâlmaci: 
să cunoască limba, dela trompetă să aibă sunet,. 
dela sabie să aibă tăiș. 

De asemenea trebuie ca. şi supușii. să fie Lu 
minați, pentruca să ştie să asculte cu prudenţă 
pe acei ce le poruncesc cu înţelepciune, şi nu 
de nevoe, ca măgarul, ci de bună voc, din iu- 
'birea de ordine. O creatură inteligentii nu se. va 
conduce cu. strigăte, CU închisori, cu bătii, ci cu



102 

rațiune. Dacă nu se va face asa, insulta cade și: 
asupra lui Dumnezeu, care de o potrivă a făcut: pe toți iupă chipul său, iar lucrurile omenești sa 
vor umplea (de siluiri şi neliniște. 

10. (Așa dar, toți fără excepfiune). Prin ur. 
mare € sigur, că toţi oamenii, cari sunt născuţi, 
ca oameni, au nevoe de instrucţiune; căci pen-: trucă sunt oameni, nu trebuie să fie dobitoace sălbatice, ori lemne necioplite. De aici urmează: 
că, cu atât va fi cineva altuia mai Superior, cut „cât va fi mai învățat decât el. Acest capitol se poate foarte nimerit încheea cu, cuvintele înţe- feptului: „Cine esprefueşte înfelepciunea şi bă- taia, e nefericit şi speranța lui e nimic şi tucrut . lui în zadar și faptele lui țării folos” ( Inţelep= ciunea III, 11).:  - a | 

E



, CAPITOLUL VII 

Instrucţiunea omului se poate începe foarte 
"bine în vârsta fragedă; dacă nu se face atunci 

nu se poate face altădată mai bine. 

1. (Asemănarea omului cu o plantă). Din cele 
zise până aici,” rezultă, că, între om şi. pom se 

află o anumită asemănare. Căci, după cum un 
pom roditor, ca mărul, părul, curmalul, vița de 
vie, pot crește de sine, însă sălbatice şi aduc 
fructe sălbatice, iar spre a aduce fructe dulci și 
.plăcute trebue plantat, udat, tăiat de un. grădi- 
nar priceput. Tot aşa şi omul- ajunge prin sine 
însăşi de a aveă o figură omenească (după cum 
-ori şi ce animal'-de a'şi aveă forma sa); însă o 
fiinţă. inteligentă, înţeleaptă, morală, religioasă, 
nu poate deveni fără să fi primit în sine altoiul în- 
ţelepciunii, moraiităţii, religiozităţii. Să arătăm 
acum, că o plantare de acest soiu trebuie să se 
facă pe cât timp plantele sunt încă tinere. 

2. (Instrucţiunea omului să se înceapă din co- 
, pilări ie și 'aunume 1, din cauza nesiguranții acestei 

- vieți). Acest principiu, în ceea ce priveşte oamenii 
să întemeiază pe următoarele şase: cuvinte. Mai
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întâiu, nesiguranța vieţii prezente, despre care 
"Ştim că o vom părăsi, dar nu ştim când şi unde. 

E: un lucru periculos, ca cineva să fie zmuls de: 
moarte nepregătit, căci nu se mai poate întoarce. 
Timpul de față e dat anume omului spre a ajlă 
grația lui Dumnezeu sau de a o pierde pentru 
eternitate. Căci, precum cel ce'se naşte fără un 
membru al corpului, e. lipsit de el în toată ci- 
cața; tot așa și nouă celor ce trăim în Corp, Su- 
fletul ne e âlcătuit pentru cunoştinţa lui Dumne- 
zeu şi comunitatea, cu el, aşa Că acei cari sau 

“despărţit de corp fără a le fi dobândit aici pe 
Pământ, nu vor mai avea nici timp, nici ocazi- 

„ une 'de a le dobândi. Şi fiindcă e: vorba de un 
„lucru de atâta importanță, e nevoe de cea mai 
“mare iuţeală, pentru ca nimenca să nu fie îm- 
piedecat prin moarte. e 
"3..(2- Spre a ji pregătit pentru afacerile vi. 

- eții, înainte ca ele să-și vă începutul). Insă chiar 
dacă: moartea apropiată n'ar grăbi şi dacă am 
fi siguri de o vieaţă: foarte lungă, tot ar trebui, 
ca instrucţiunea să înceapă de timpuriu și anu.-- 
me din pricină, că vieafa nu se trece cu învăță- 
tura, ci cu lucrarea. Trebue aşă dar, să fim pre- 
Şătiţi cât se poate de timpuriu spre acţiunile vi- 
eţei, pentru ca, vieaţa noastră, să nu se sfârşias- 
că înainte de a fi învăţat cum să. lucrăm, Ba. 
încă, chiar dacă cineva ar voi să-'şi “petreacă vi- 
eaţa întreagă numai cu învățătura, va află o mul: 

„. ţime de lucruri pe care Creatorul le-a lăsat cer- 
„cetării, aşa încât de va trăi cineva cât şi Nes- 

tor, ar socoti drept cea mai folositoare ocupa-
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“țiune. de a descoperi comorile ascunse ale înţe- | 

lepciunii dumnezeești și de a scoate din ele mij- 

loacele pentru o vieaţă fericită, 
Aşa dar, simțurile omului trebuesc deșteptate 

de timpuriu spre cercetarea lucrurilor, de oare ce 
el are multe de învățat, de aflat şi de dobândit 
în întreaga-i vieață. | 

4. (3. Ori şi ce poate. mai uşor luă o jormă 

oarecare, cu cât-e 'mai fraged). E o însușire na- . 

turală a tuturor creaturilor organice, că ele, cât 
timp sunt fragede, se încovoae şi iau mai ușor 0. - 
formă oarecare; întărite însă nu se mai pleacă, . 

„Ceara moale sc poate preface în felurite chipuri; 
cea întărită se poate mai lesne sfărâma în bucăţi. 

Un arborel se poate plantă, transplantă, tăiă, în- 

- COV oii încoaci, ori incolo; nici de cum însă un ar- 

bore bătrân. Cine, vreă să facă o coardă dintr'un 
“lemn, trebuie să iă unul verde, fraged; din tal- 

pă de casă, cerc de butie nu se poate, Din ouă.- 
proaspete încălzite prin clocire ies puii, din. cele- 
vechi nici o dată. Neguțătorui de cai 'şi. alege 
un cal fânăr, plugarul un junc, vânătorul un câne 
ori un șoim tânăr Spre . a-i puteă deprinde cu 

munca, dacă îă însă animale bătrâne se ostene- 
şte în zadar. . 
_3. (Tot asemenea și omul). “Toate acestea se 
pot referi și la om. Creerii lui (pe care "i am a- 
“semănat mai sus cu ceara, întru cât primesc prin 
organele simţurilor imaginea lucrurilor) în vârsta, 
copilăriei sunt moi și apți de a. primi imaginile; 
cu timpul “devin aspri şi tari, așa că după cum | 

„arată experienţa lucrur ilor li: se intipărese mai .-
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- 
cu anevoe. De aceea zice Cicerone: Copiii pricep. 
foarte iute nenumărate ducruri. Tot-aşa mânile 
şi celelalte membre se pot deprinde la lucrări şi 
arte numai în anii copilării, când articulaţiunile 
sunt moi. Cine vreă să device un bun copist, un 

„pictor, cismar, fierar, muzicant ctc., trebue să se. 
ocupe cu meseria sa, cât timp imaginaţiunea lui. 
e vie şi degetile elastice; altfel nu va puteă nici 
o dată să producă ceva. In acelaş chip şi reli- 
giozitatea. trebue sădită din primii ani în aceia, 
în ale căror inimi e să prindă rădăcini. De voim, 
ca cineva să aibă deprinderi frumoase, trebue să 
fie cioplit încă din vârsta fragedă; cine voeşte 
să ajungă departe în studiul ştiinţelor, trebue să. 
aibă mintea! deșchisă pentru tot, încă din primii 
ani ai vieţii, când dorinţa e zeloasă, spiritul a-. 
Ser, memdtia credincioasă. . i 

Vrednic de râs şi batjocură, zice Seneca în cp. 
36: „e un bătrân, care se ocupi cu buchile (pri- 
mele elemente ule cunoștinței); tânărul trebue să. învețe pe bătrân să lucreze? a 

6. (4. Omului i Sa dat un mare Spațiu pentru 
creşterea sa; 'acest timp nu trebue să fie întrebu- 
infat în 'alte Scopuri): Pentru ca omul sii se poată 
instrui şi ridică la demnitatea de om, i-a dat Dum- 
nezeu anii tinereții, în cari neputând face altceva, 
să fie apt numai pentru instrucțiune. In adevăr: 

“calul, boul, elefantul şi toate celelalte animale: 
mari ajung la mărimea firească în doui până la 
trei ani, în timp ce omul ajunge a fi în putere, 
numai după douăzeci până la treizeci de ani. Cine 

-<rede, că așa ceva e întâmplător sau că are altă. 
N
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origine, dovedește puţină pătrundere de spirit. 
Se ştie că Dumnezeu a destinat fie care făptură 
la ceva: oare să fi lăsat el pe om, stăpânul lu- 
crurilor, să-și petreacă timpul fără nici un fo- 
los? Sau să credem noi, că prin aceasta a voit 
să facă, pe pofta naturii, ca ea cu încetul să-i 
facă instrucţiunea? Dar natura lasă să crească 
numai în câteva luni corpuri cu mult mai mari. 
Aşa dar, nu ne mai rămâne nimic de gândit, 

lecât, că Creatorul nostru a voit să se arate că- 

tre noi binevoitor, lăsându-ne mai mult timp spre 
creştere, pentru că .să avem. un spaţiu mai în- 
tins pentru deprinderea în arte şi științe; El ne 
a făcut de asemenea atâta timp nedestoinici pen- 
tru administrarea casei şi a statului, pentru ca 
în acel interval să. ne facem cu atât mai vred- 
nici pentru celalt timp şi chiar pentru eternitate. 

7. (5. Sigur e numai aceea ce s'a câștigat în: 
prima etate). Omul păstrează temeinic numai a- 
ceea ce a.câştigat în copilărie, după cum rezultă. 
din următoarele exemple: O sticlă păstrează mi- 
rosul lichidului cu care a fost umplută întâiu, 
chiar de s'ar sparge. Un arbore "şi păstrează sute - 
de ani ramurile sale în aceeaşi direcțiune pe care 
a avut-o de mic şi chiar până 'ce e tăiat. O roafă 
mai uşor se rupe în mii de bucăţi decât să sc: 
prefacă în o linie „dreaptă. Tot aşa şi în om se: 
păstrează primile impresiuni cu atâta putere, în 
Câț e o minune dacă se pot schimbă. De. aceea e 
mai raționnal, ca ele să fie întipărite în copilărie. 
și după preceptele adevăratei înțelepciuni. 

$. (6. E un lucru foarte periculos, de a nu fi
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educat cun 'se cade). In fine e foarte periculos, 
ca un 'om să nu fie înzestrat din copilărie cu pre- 
ceptele sănătoase ale vieţii. Pentrucă spiritul o- 
mului' nu poate rămâne. neocupat, de îndată ce 
simţurile au intrat în activitate, caută neapărat să 
se ocupe cu lucruri nefolositoare, păgubitoare, 
dacă nu sc ocupă cu lucruri folositoare. A se dez- 
obicinui de acestea mai târziu, e sau cu nepu- 
tință, sau foarte:greu, după cum am arătat mai 
sus. De 'aceea, lumea c plină de grozăvii, pentru a 
căror înlăturare nu sunt de'ajuns nici autorităţile 
“statului, nici servitorii bisericilor, pre cât timp nu 
se caută cu seriozitate pricina izvoarelor. răului. 

9. (Concluziune). Aşa dar, ori cine se îngri- 
jeşte de binele urmaşilor săi, conducătorii insti- 
tuțiunilor omeneşti, guvernatorii statelor şi ai bi: 

-sericilor, cari se gândesc la binele neamului o- 
„menesc, să sc grăbească de a îngriji, ca plan- 
tele cerului să fie la timp sădite, tăiate, udate 
șI să fie conduse la propășire durabilă pe tărâ- 
mul culturii științifice, morale și religioase. 

S



CAPITOLUL VII 

Tinerimea trebue să fie instruită şi pentru 

aceasta e.nevoe de școli. 

1. (1. A se îngriji de educațiunea copiilor, cade 

cu deosebire în sarcina părinților). Am arătat, că 

plantele paradisului, tinerimea creştină, nu poate 

creşte ca o pădure, ci că are nevoe de îngrijire; 

să vedem acum în a cui sarcină cade aceasta. 

„Părinţii sunt firește însărcinaţi cu ea, ca unii, cati 

“fiind cauza vicii acelora, sunt datori a fi dătă- - 

tori unei vieţi morale, inteligente şi sfinte. În- . 

suşi- Dumnezeu ne arată prin următoarele cuvinte 

că Abraam s'a ocupat cu. aceasta: „Eu ştiu, că. 

el va' porunci” fiilor săi şi casei sale după dân- 

“sul, ca să “păzească calea Domnului şi să facă 

dreptate şi bine” (1. Moise 16, 19). Acelaș lucru 

| cere Dumnezeu dela toţi părinții prin urmă- - 

toarea poruncă: „Aceste vorbe să: le spui copi- 

ilor tăi, şi să vorbiască de ele când șezi acasă, 

ori când mergi pe drum, ori când vei ședeă jos, 

ori când te vei sculă”” (5 Moise 6, 7): Şi prin A- 

postolul zice: „Şi voi părinţilor, nu întărâtaţi pe
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copii voştri spre mânie, ci creşteţe-i în învăţă- 
tură și temerea de Domnul”. (Efes. 6, 4). 

2. (Părinților le sunt daţi în ajutor învățăto- 
zii şcoalelor). De oare ce din cauza înmulţirii oa- 
menilor şi a afacerilor lor, sunt puţini cari înţe- 
leg, ori pot, sau mai au timp de prisos spre a 
se dedică instrucţiunii copiilor lor,. de aceca s'a 
introdus încă de mult obiceiul de a se încredinţă - 
copiii multora spre a fi învăţaţi, la persoane dis- 
tnsc prin cunoștința în ştiinţe şi seriozitatea mo-. 
ravurilor. Acești educatori ai tinerimei se numesc 
de obiceiu învățători, magistri, dascăli, profesori; 
iar localurile destinate pentru exerciţiurile comu- 
ne ale copiilor se numesc: școli, institute de în- 
văfământ,  cuditorii, colegii,  pimnazii, aca- 
demii, etc, - o 

3. (Originea și înmulțirea şcoalelor ). Prima 
şcoală în urma. deluviului a fost deșchisă sub pa- | 
triarchul Sern, flupă, mărturia lui /oss/ şi mai târ- 
ziu a fost numită febrea (şcoală ebraică). 1) Ori- 
cine ştie, că în Ca/dea, mai ales în Babilon au 
existat multe şcoli, în cari au fost cultivate în-. 
tre alte ştiinți mai ales Astronomia. 2) In această; 
ştiinţă! a iCaldcilor au fost instruiți mai târziu (în 
timpul lui Nabucadneţar), Daniel și tovarăşi săi. 
(Dan. 1, 20). 3). Tot aşa şi în Egipt unde a fost 
instruit Moise: (Fapt. Apost. 7, 22). 4) In -fine 
la poporul izrailit au fost înființate din porunca 
lui Dumnezeu şcoli în toate locurile şi numite si- 
nagogi, în cari leviţii învățau să esplice legea. A- 
ceste şcoli -lăudate prin predicile Apostolilor şi 
ale lui /isus, au existat până în timpul acestuia.
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De la Egipteni au împrumutat 5) şi Grecii obi- 

ceiul de a înființă şcoli şi dela aceştia 6) Ro- 

manii. Dela Romani sa răspândit lăudabilul o- 

biceiu de a înființă școli 7) peste tot imperiul, mai 

“ales cu răspândirea religiunii creștine prin îngri- . 

jirea principilor şi episcopilor religioşi. '8) ]ste 

ria ne spune despre Carol cel Mare, că îndată, 

după. supunerea unci seminţii-păgânc trimeteă la 

ea episcopi şi învăţători şi a înfiinţat biserici și 

şcoli. 9). Exemplul său l-au urmat alţi împărați, 

regi, principi și autorităţi creștine, astfel încât nu- 

mărul şcolilor, a crescut atât încât astăzi sunt 

fără număr. a 

4. (E nevoe de a se înjiință în toate locurile 

“ scoli). Că acest obiceiu pios nu numai că trebue 

păstrat, dar şi răspândiț, e de interes pentru ori 

şi ce stat creştin şi anume, ca în ori şi ce so- 

cietate de oameni, fie aceasta un oraş, orăşel sau 

sat, să se înființeze o scoală, ca loc de educaţi- 

_une a tinerimii. a 

“5. (Aceasta rezultă, ) din ordinea cuvenită a 

lucrurilor). Dacă un părinte de familie, care nu 

'şi procură însuşi toate lucrurile trebuincioase în 

casă din lipsă de timp, ci întrebuinţează 'spre a- 

ceasta. tot felul de meşteşuguri, de ce n'ar facă 

așa ceva şi pe acest tărâm? Când "i trebue carne 

"se duce la măcelar, când i trebue făină la mo» 

rar, când îi trebue haine se duce la croitor, când 

'i trebue băutură la cârciumar, etc.. Pentru în- 

vățământul religios avem deja bisericile; pentru 

„cercetarea dreptului părţilor contrarii în proces 

-şi pentru chemarea poporului spre a i se face
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comunicări necesare. avem judecitoriile și primă- 
riile. De ce nam avea şi pentru tinerime şcoli: 
Chiar și ţăranii nu-şi pasc singuri porcii și vitele, 
ci ţin porcari și văcari cu lcafă, cari servesc tutu- 
ror deopotrivă, în care timp stăpânii sc pot ocupă 
de afacerile lor neturburaţi. £ fireste o scurtare 
a lucrurilor, a se ocupă cineva numai de una ne- 
furburaţi; astfel un. singur om poate folosi mul- 
tora și iarăși mulţi pot. folosi unuia singur. 

6. (2. De nevoe). Fiindcă părinţii sunt rarc- 
ori destoinici de a. invăţă pe copii, sau că nau 
timp, urmează, că alţi oameni trebue să-'şi facă 
o meserie din aceasta. Cu chipul acesta socie- 
tatea va fi.mai bine îngrijită. 

7. (3. Din cauza jolosului ). Chiar dacă sar a- 
flă părinţi, cari să se consacre instrucţiunii co- 
piilor lor, fot e mai bine de a instrui tinerimea 
în o adunare: mai numeroasă. In acest caz mul- 
țămirea şi îndemnul la lucru sunt mai mari, căci 
unii iau exemplele dela alţii şi se indeamnă. Aşa, . 
putem vedea cum facem noi şi cum fac ceilali 
şi e firesc lucru a urmă pe cei din înainte sau 
a apucă înaintea celorlalți, cum zice versul: 

„Lute se aruncă armăsarul din. grajduri prin 
poarta deschisă. De a fugit înainte vre unul, “ur- 
mează de sigur și ceilalți. 

Cevă mai “mult: Copiii se conduc mai mult -de 
exemple decât de reguli. Prescripţiuniie ori de 
ce tel ar fi, ajută puţin; arătând insă cum fac 
alți, copilul î va: urmă dela sine, imitând, 

5. (4. Din exemplele. necontenite ule naturii .: 
In fine, natura ne servește pr etutindeni ca model
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„că aceea ce trebue produs cu prisos, trebue pro- 
dus numai. întrun Singur loc. : 

Astfel, arborii cresc în pădure, iarba în livezi, 
peştii în apă, metalele “in adâncimile pământului 
etc., în număr foarte mare.- 

Mai e de observat, că dacă o pădure produce 
brazi, stejari sau ceri, "i produce şi cu belşug, în 
timp ce celelalte soiuri de arbori nu pot creşte 
acolo; “când o ţară produce aur, nu produce şi 
celelalte metale în cantitațe egală. Corpul nos-. 
fru ne dă un exemplu, care întărește şi mai mult 
acest adevăr. Fiecare membru al său trebue să 

"se: împărtăşească din hrana luată, totuși partea 
cuvenită fie căruia nu i se:dă: nepregătită, 'aşa 
încât fie care să aibă la urmă a o pregăti sin- 
zur; ci sunt oare care membre, ca un fel de a- 
teliere hotărâte pentru anume lucrări, pentru a 

“primi bucatele spre folosul întregului corp, spre 
a le încălzi, a le mistui și apoi a le împărţi ca 
hrană gată celorlalte membre. Astfel, stomacul 
secretează sucurile digerante, ficatul aleitueşte , 

"sângele, inima principiul vieţei, creerii sufletul; şi 
aceste produse se răspândesc i în toate părţile cor: 
pului şi întreţin viaţa. După: cum atelierele în- 
trețin şi cresc meseriile, bisericile religiozitatea, 
judecătoriile dreptatea, de' ce mar aprinde și 
școalele lumina înţelepciunii, de ce n'ar curăţi-o,. 
de ce nar înmulţi-o, -comunicând-o întregului 
corp al societăţii umane? | 

9. (5. Şi din ale» artei). În fine, se “observă a- 
celaş lucru şi la procedările raționale pe tărâmul 
artei. Un grădinar de pildă, care străbate pă-
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duri şi stufuri nu plantează un arbore pe întâm- 
plate, în locul unde l'a găsit, ci '1 scoate şi "1 
strămută în ogrăzi, unde ' îngrijește împreună. 
cu alți pomi. Acela, care voește să aibă peşti - 
pentru trebuinţele casei, alcătueşte eleştee spre: 
înmulţirea lor. Cu cât grădina e mai mare, cu 
atât cresc şi pomii mai frumos. Cu cât cleşte-.- 

“ele sunt mai întinse, cu atât cresc şi peștii mai. 
mari. Aşa: dar, după cum pentru pomi trebuesc 
grădini și pentru peşti eleştec, tot așa și pentru. 
tinerime şcoli.



CAPITOLUL IX 

Intreaga tinerime de ambele sexe trebue să 

urmeze. la școală. - 
' . , . 

1. Școalele să fie locuri de primire pentru toa- . 
ză tinerimea. Nu mumai copiii celor avuţi sau ai 
celor de sus, ci toți deopotrivă, nobili și neno- 
bili, bogaţi şi săraci, copii şi fete, trebue duşi la 

“școală, fie ei în oraşe mari sau mici, în târguri 
sau sate, după cum rezultă din cele ce urmează. 

2. (1. Pentru că toți trebuesc formaţi după chi- 

pul lui Dumnezeu). Mai întâiu, cine.s'a născut 
ca om, acel sa născut ca să fie om, adecă o 
creatură. inteligentă; care domneşte peste cele- 
lalte creaturi şi .cărei îi sa intipărit imaginea Cre- 
atorului său. De.aceea toți trebuesc ajutaţi de a fi 
inițiați în ştiinţă, virtuţi şi religiune spre a po- 
trece cu folos vieața aceasta și de a se pregăti 
cum se cuvine pentru cea viitoare. Cum că în- 
naintea lui Dumnezeu nu se face deosebire de 
persoane, aceasta o.mărturisește însuşi de ne- 
numărate ori. Prin urmare, dacă admitem nu-. 
-mai câţiva spre a se desvoltă intelectualmente 
:şi dacă  înlăturăm pe alţii, prin aceasta suntem
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nedrepţi nu numai faţă de acei ce sunt de ace- 
caşi natură cu noi, dar şi faţă de Dumnezeu în- 
suși, care cere-să fie recunoscut, iubit și lăudat 
de toţi, cărora lea dat chipul său. Această ado- 
rare va fi cu atât mai sinceră, cu cât va fi mai 
mare și vie lumina cunoștinței. Căci noi iubim. 
numai aceea ce cunoaștem. 

3. (2. Pentru că toți trebue să fie pregătiţi pen- 
tru chemarea lor viitoare). Mai departe, noi.nu. 

„știm la ce a hotărât Provedința divină pe unul 
sau pe altul; E cunoscut iară, că Dumnezeu, işi 
iace adesea instrumente ale măririi sale din cei 
mai săraci şi mai despreţuiţi. Să imităm așa dar 
soarele ceresc, care luminează întregul! pământ, 
îl încălzeşte, îi dă vieaţă, aşa că tot'ce:trăeşte, 
înverzește, înfloreşte ȘI poate produce roade să - 
trăiască, să înverziască, să înflorească și să: ide 
roade!- 
4. (3. Mai ales trebue să- ajutăm pe acei ce. 
sunt mai puțin deştepţi din fire). Cu toate aces- 
tea sunt mulţi, cari dela natură 'sunt puțin pri- 
cepuţi și deștepți.. Aceasta ne îndeamnă să în- 

„grijim de îndreptarea lor cu atât mai mult, cu | 
cât e unul mai slab la minte, cu atât are mai. 

„multă nevoie de ajutor spre a fi scăpat de pros- 
tie şi aceasta pe cât e posibil. Nu se află o - 
slăbiciune de minte aşa de mare, încât o în- 
Şrijire cum se cade să nu poată aduce absolut 
nici O îndreptare. Căci, după cum de pildă, un 
butoiu găurit care a; fost adeseori spălat, deși 
nu ține apă, totuși se: poate curăţi, tot : aşa şi 
„cei slabi la “minte, deși, nu pot să înainteze în:
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ştiinţe, tot pot însă să se mai cioplească, dând 
ascultare autorităților statului şi servitorilor bi- 
sericii.. 

Nu mai puţin ne învaţă și experienţa, că mul: 
„te naturi domoale au dobândit o cultură ştiin- 

ţifică așa de înnaintată, încât au întrecut pe 

cei mai bine înzestrați dela natură şi aceasta ne 
o spune şi poetul cu cuvintele: munca neconte- 
nită învinge fotul!). Ba chiar se află mulţi oa- 
meni, cari în copilăria lor deşi sunt foarte tari, 

dar pe-urmă însă se bolnăvesc şi slăbesc; alţii 
din contră sunt slăbănogi, cu timpul însă se în- 
tăresc. Tot așa stă lucrul și cu capacitatea lor, 
intelectuală. Unii se arată copţi la minte. înnain- 
te de timp, slăbesc însă. îndată şi în sfârşit se 

tâmpesc;. alţii se „par a început slabi, cu cât 

trece însă se fac mai ageri şi mai puternici. Și 

în grădinile noastre nu ne place şă avem numai . 

pomi ale căror fructe.se coc de timpuriu, ci şi 
de acei cari se coc şi mai târziu, pentrucă. fie 

„care îşi primeşte plata la timpul său (după cum 
să exprimă Isus Sirach 39,:40) şi pentrucă se 
arată, că n'a fost în zadar, dacă produc în cele. 
din urmă fructe, deși târziu. Nu cumva trebue 

să suferim în grădina. ştiinţelor. numai capacităţi . 
precoci. şi vioi? Așa dar, nimeni să nu fie ex- 
'Clus din ea, afară numai de aceia, cari n'âu fost 
înzestrați de Dumnezeu cu inteligenţă. . 

3.-(La întrebarea, dacă femeile pot fi admise 

Ia studii științifice sau nu, trebue să răspundem 
7 Pia > 

1)  Vizgil: Georgice IL. 145,
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«afirmativ. 'Nu e nici un motiv îndestulător că fo- 
meile ar trebui cu totul excluse dela studiile Știin- 

«Zifice, fie ele tratate în limba latină, fie în lim- 
Da maternă). Ele sunt de asemenea: ca ŞI băr- 
baţii imaginea lui Dumnezeu, ca şi dânşii sunt : 
părtaşe ale graţiei divine și împărăției cerurilor; 
ȘI ele sunt înzestrate cu un spirit vioi și cu pri- 
cepere întinsă (de multe ori mai mult ca băr- 
baţii). Şi lor le stă calea deschisă spre a ajun- 

„ge la ranguri înnalte, de oare ce însuşi Dumne- 
zeu s'a servit de dânsele pentru conducerea. po-. 
poarelor, pentru a dă domnilor și regilor sfaturi 
folositoare, pentru practicarea medicinei Şi la alte 
lucruri binefăcătoare pentru neamul omenesc, ba 
chiar pentru a':profeţi spre a chemă pe preoți 
:ȘI pe episcopi la datorie. De ce să le învăţăm 
abecedariul şi pe urmă să le. luăm cărţile din 
mână? Nu cumva ne temem de imprudenţă din 
“partea lor? Să se ştie însă, că cu cât ne ocu- 
păm mai mult (cu cugetarea), cu atât poate să 
lipsească mai mult imprudenţa, căci ea şi iă de 
„obiceiu naşterea acolo unde lipseşte ocupaţia! 

6. (Totuşi cu „oare care atențiune ). Să se ob- 
“serve insă, ca, să nu li se ofere ori-şi ce cărți 
-(tot astfel şi .cu tinerimea celuilalt sex; căci e 
lucru de plâns, -că aceasta nu s'a înlăturat cu a: 

- „tenţiune până acum) ci cărţi, din care se pot că- 
pătă incontinuu pe lângă adevărata cunoştinţă de 
„Dumnezeu şi a operilor sale şi adevărata. virtute 
:ŞI pietate. 

7. (Înlăturarea unei observaţiuni). Ninieni să 
:nu "mi replice aşa dar cu cuvintele Apostolului:
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„Unei mucri nu "i e permis ca să înveţe” su Tim. 
2, 12) sauicu ale lui Juvenal în satira a'6: ,,AMlu- 
erea care ?i căsătorită cu tine să nu aibă darul de 
a cuvântă, sau să ştie toute istorioarele”. Sau cu 
cuvintele lui Ippolit aflate la Euripide: „Eu u- 
răsc-muerea învățată. Să ferească Dumnezeu, să. 

am în casa mea o muerc, care să ştie mai mult 
decât e de trebuinţă unci mueri. Căci muerii în-., 
vățate, "i a dat însăşi Venera o-mai mare vicle- - 

nic”. A cestea toate, — o âfirm, — nu să opun prin 
cipiului nostru, căci nici eu nu îndemn să se in- 
struiască. muerile spre .a deveni curioase, ci din 
contră spre imoralitate şi fericire. Şi mai cu seamii 
în'aceca ce se cuvine.să ştie şi în aceea ce e 
potrivit cu inteligenţa dor. După aceca în econo- 
mia casnică, și în genere în aceea ce fac pro- 
pria sa fericire, a bărbatului, a copiilor şi a fa-: 
miliei. e 

8. (O altă observaţiune). De s'ar pune între- 
barea: Ce s'ar întâmplă dacă toţi lucrătorii, ță- 
ranii, hamalii, ba chiar și mucrile ar ajunge. în: 
văţaţi? Răspund: Dacă;se va orândui cumse cade: 
această, cultură generală a tinerimii, atunci nu va. 
aveă nimeni dintre toţi lipsă de materia necesară 
spre a cugetă, a dori şi a lucră. Şi fiecare va. 
şti încotro să-și îndrepteze lucrările şi -dorinţele: 
vicţei, în ce cerc se mișcă și cum trebue să-'şi 
păstreze locul. Afară de aceasta toţi se vor bu- 
“cură, deşi cu osteneală şi muncă, privind <u- 
vintele şi operile lui Dumnezeu și vor înlătură: 
odihna cea periculoasă cărnei și sângelui prin ne- 
încetata cetire a Bibliei şi a altor cărți bune. Şi:
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după cum am zis deja odată, trebue să înveţe de 
a, vedeă pretutindeni pe Dumnezeu, a'l lăudă şi 
al cuprinde, şi cu-chipul acesta vor face:vieaţa 
aceasta obositoare mai plăcută și de a aşteptă. 
pe cea viitoare cu mai mare dorinţă şi speranţă. 
Oare, o astfel de stare a bisericii nu poate să . 
ne reprezinte aici, ;paradisul, pe cât.se poate cere 
sub soare? 

x
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„CAPITOLUL X 

Instrucţiunea în şcoli trebue să fie generală. 

.I. (Ce se înțelege sub acel „toate” ce trebue să 
se predea şi învăţă în şcoli). Acum să dovedim că 
în şcoli toți trebue să se instruiască în toate (şti- 

ințele). Prin aceasta să nu se înţeleagă totuși,. 
ca şi cum noi am cere dela toți cunoştinţa tu- 
turor ştiinţelor şi artelor, pe cât se poate de bine 

"şi amănunţită, căci aceasta nu € nici folositor, 
nici n'ar fi posibil din cauza vieţei noastre celci 
scurte. Noi vedem, ;că fie care ştiinţă şi artă are 

„o astfel de întindere după coprinsul ei intern sau. 
„extern (cum de pildă: Fizica, Aritmetica, Geo: 
metria, etc., ba chiar şi Agricultura, Pomologia 
etc.), încât omul cu calităţile cele mai excelente, 
ar trebui să-'şi sacrifice întreaga vieaţă, dacă s'ar. 
ocupă cu cercetarea ei teoretică şi aplicarea prac- 

- tică, Aceasta s'a întâmplat lui Pitagora, care s'a, 
ocupat cu Aritmetica, lui Archimede cu Meca- 
nica, lui Agricola cu Mineralogia și Î Metallurgia, | 
lui Longolius cu Retorica (de şi el aveă numai - 
o ţintă în vedere şi anume ca să ajungă un per- 
fect Ciceronian). Insă, toţi trebue să înveţe te- 

2
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meliile, legile şi scopurile a tot ce este princi- 
pal, ce este el în sine și ce se întâmplă cu el, 
astfel că atunci când intră în lume, să fie nu: 
numai observatori, ci și colaboratori. 
"Să se iă încă măsuri, ca nimeni, care locueşte 

în lume, să:nu întâlnească ceva despre care n'are 
“cunoştinţă şi asupra cărei nu poate să judece şi 
"nu poate să-l întrebuinţeze fără greşală pericu- 
loasă, 

| 2. (Anume, aceea ce priveşte cultura întregu- 
ui om). Fiecine să tindă fără deosebire într'a- 
„ceea, ca în școli şi prin mijlocirea şcoalelor să 
dezvolte în întreaga vieață: 1) Apfitudinile prin 
ştiinţe şi ar te; 2) modul de exprimare să se îmbu- 
nătiițească; 3) moravurile să se dezvolte în vir. 
ui; 4) Dumnezeu să se adoreze din inimă. 

3. (Ințelepciune, prudență, pietate). Binc. s'a 
-exprimat cel care a zis: „Şcoalele sunt Zocuri ale 
-umanității, în timp ce ele tind fără îndoială, ca 
„„oamenil să devie în adevăr oameni, adecă (cu 
„privire la principiile mai sus stabilite) 1) creaturi - 
inteligente, 2) creaturi, care să domniascii preste 
celelalte creaturi şi preste sine însăşi, 3) creaturi 
pre bucuria Creatorului lor. Aceasta se va. face 

dacă școalele vor ifi în stare să facă ' pe oameni 
înţelepţi la minte, prudenţi în lucrările lor şi pi- 
oși în inimă. 

4. ( irobă, curu că aceste trei bucăţi Hu se pot 
coptă una de alta). Aceste trei bucăţi trebue 
să se. implanteze în școli întregii tinerimi, Voiu 
„probă aceasta, aducând .ca argument: 

a) din lucrurile, care ne înconjoară,



b) din noi înşine, 

c) din Christos, Omul-Duninezeu, cel mai per-- 
lect model pentru perțecțiunea noastră. 

3. (7. Din conexiunea obiectelor însăşi). Obi: 
ectele însăși, atât, pe cât le putem studiă, se" 
impart în trei categorii şi anume în obiecte care: 
singure se pot studiă, ca de pildă cerul, pămân- 
tul şi totice e într'însul; după aceea în obiecte;. 
care se pot imită, cum e ordinea cea minunată,. 
care să arată pretutindeni ŞI pe care omul în a- 

celaș timp poate s'o imiteze în lucrările sale; şi 
în finc în obiecte în care se pot gustă, cum e-. 
grația divină şi ifelurită binecuvântare a lui Dum- 
nezeu în timp şi în eternitate. Şi dacă e, ca-o- 
mul să fie capabil pentru toate acestea, trebue: 
să fie instruit; şi anume: pe de o parte să cu- 
noască aceca cei se oferă -spre observare pe a: 
ceastă scenă vrednică de admirat, iar pe de alta- 
să facă aceea ce i se oferă .spre lucrare, .şi în- 
tine de alta.să guste aceca ce i se oferă cu mâna: 
binevoitoare spre gustare din partea A tot: bu- 
nului Creator (ca unui oaspete în casa sa).. 

6. (2. Din compunerea sujletului nostru). Dacă. 
ne observăm pe noi înşine, atunci ne putem con- 
vinge, că tuturor de-o potrivă li se cuvine ins-- 
trucţiune, bune morav uri Şi pictate şi să ne a- 
runcăm o privire asupra fiinţei sufletului nostru. 
sau asupra scopului .creărei noastre şi aducerei, 
în lume. | - ! 

7. (Sutletul nostru e compus din trei puteri, 
care oglindesc necreata 'Trinitate): inteligență.
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voință şi miemorie. Inteligența "şi întinde activita- 
tea sa prin observarea asupra, deosebirei obiec- 
telor (până în cele mai mici particularităţi); Vo- 
ința 'Şi arată activitatea prin alegerea obicctelor 
şi anume prin alegerea celor bune și înlăturarea 
celor vătămătoare. Memoria însă conservă aceea 
cu ce s'a ocupat inteligenţa și voinţa spre folo- 
sul viitor şi aduce aminte sufletului de atârna- 
rea sa de Dumnezeu şi de datoria sa în care 
privință se şi numește conștiință. Şi pentruca a- 
cele puteri să'şi îndeplinească bine datoria lor 

„ trebue să fie prevăzute cum se cade cu aceea ce! 
luminează inteligența, conduce voinţa şi deşteap.-: 
tă conștiința, ca cu chipul acesta să poată pă- 
trunde lucrurile cu ascuţime, "voinţa să aleagă 
lără greșală, inteligenţa şi conştiinţa să conducă. 
toate cu sârguință către Dumnezeu. | 

8. (Din scopul venirii noastre în lume). Dacă 
"examinăm pentruce am fost aduși în lume, se va 
arătă, că aceasta are de două ori un întreit scop 
şi anume spre a servi lui Dumnezeu, creaturilor 
'şinouă înşine şi spre a gustă plăcerea, care 'şi 
are izvorul în Dumnezeu, în creaturi şi în noi 
înșine. . | 

9. (1. Spre a servi lui Dumnezeu, aproapelui 
și nouă înşine)..Dacă voim să servim lui Dum- 
nezeu, aproapelui şi nouă înşine, trebue să po- 

„„sedăm cu privire la Dumnezeu, piefate; cu pri- 
vire la aproapele, moralitate; cu privire la noi 
înșine, cunoștință (ştiinţă). Afară de aceasta, toa- 

„te acestea suntiaşa de strâns unite unele cu altele 
încât omul pentru sine însuşi nu poate să fie nu- 

=
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mai cultivat, dar şi moral şi pios; spre binele a- 
proapelui să aibă nu numai bune moravuri, dar - 
şi ştiinţă și „pietate; iar spre cinstirea lui Dum- 
nezeu nu numai pietate, ci de usemenca şi bune 
moravuri şi știință. 

10, (2. Spre a ne bucură de o întreită plă- 
cere). Dacă. observăm bucuria la care a destinat 
Dumnezeu, pe om, aflăm că el a mărturisit a- 
-ceasta, la creaţiune, atunci când nu numai la a- 
dus în lume,şi a prevăzut-o cu fel de fel de bu- 
nuri, ci încă a întemeiat pentru el un paradis de | 
plăcere. şi în fine a decis, să fie un tovarăş al 
tericirii sale eterne. 

11. (Sub bucurie nu trebue să se ințeleagă a- 
cecaj a corpului, deşi aceasta, care nu e altceva 
decât puterea sănătăţii, plăcerea în mâncare şi 
dormire nu poate să rezulte decât din virtutea 
cumpătării), ci aceea a sufletului, care rezultă 
sau din obiectele .ce ne înconjoară, sau din noi 
înşine, sau în fine din Dumnezeu. 

12. (a. Din obiecte însăși). Bucuria, care "Şi. 
are izvorul în obiecte e' accea încântare -pe care 
o simte înțeleptul în studiere. Căci ori şi unde 
se află, ori şi ce i se oferă spre observare, ori 
şi ce apucă în studierea sa, pretutindeni şi în : 
toate află atracţiuni spre. o bucurie aşa de mare, 
încât adesea. se uită chiar pe sine însuşi. Aceas- 
ta ne o-arată foarte bine Cartea Inţelepciunii: 
„Nu e niciun dezgust de a avei relațiuni cu înțe- 
lepciunea, nici neplăcere de a fi cu ea, ci plăcere 
şi bucurie. (Cart.. „Inţelep. 3, , 16). Şi un păgân în- 

7
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țelept zice: ,, 705 mtăcacizy cdi dev 59 ip — 
„Nimic nu e'măi dulce în jeaţă decât a filozofă”. 

13. (b. Din noi înşine ). Bucuria în sine însăşi, 
e acea dulce încântare în care omul dedat virtu- 
ţii se bucură de buna sa constituţie internă, în 
timp ce e gata pentru tot ce cere prescripţiu- 
nea dreptăţii. Această bucurie e cu mult mai 
mare decât cca de mai sus numită, conform zi- 
cătoarei: O conștiință, bună e o petrecere neîntre- 
ruplă. | 

14. (C, Din Dumnezeu). Bucuria în Dumnezeu 
e cea mai înnaltă treaptă de plăcere în această: 
vieaţă, dacă omul, simțind. eterna graţie a lui 
Dumnezeu se bucură de favoarea sa părintească 
şi neschimbată, așa încât inima sa se transformă. 
în iubirea de Dumnezeu și nu mai ştie ce tre- 
buc să facă şi să doriască altceva, decât să. se 
adâncească în misericordia lui Dumnezeu şi să 
rămâie în ca cu linişte şi să guste plăcerea VI- 
cţii eterne. Aceasta e pacea ui Diimnezeu, care 
-întrece toati înfelegerea. (Filipeni 4, 7), — cea 

- mai înnaltă ce se poate dori sau cugetă. Acele 
trei aşa: dar: cultura, virtutea, pictatea, sunt cele 
trei izvoare din-care curg toate râurile celor mai - 
înnalte bucurii. 

15. (3. Din exemplul lui Christos, care e mo- 
delul Nostru). In fine, a învăţat acel Dumnezeu, 
care s'a descoperii în carne, (spre a oferi tutu- 
ror în sine im model și o regulă) prin propriul 
său exemplu, cum 'că aceste trei bucăţi trehue 
să se afle în fiecare om. Căci, când înaintă cu; 
vârsta, creștea de asemenea în înelepciune şi
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graţie înaintea lui Dumnezeu și a oamenilot după 

mărturisirea evanghelistului (Luca -2 2, 32). Ce e 

înţelepciunea alteeva, decât cunoştinţa tuturor lu- 

crurilor în esenţa lor? Ce procură graţie din par- 

tea oamenilor, decât :curăţenia moravurilor? Ce 

ne procură graţie din partea lui Dumnezeu, de 

cât temerea “de Domnul, şi anume pietatea cea 

mai sinceră, serioasă şi ferbinte? Așa dar, să cul- 

tivăm în noi aceea ce am văzut la lisus Chr 

stos care c idealul cel mai pertect al ori şi cărei 

desăvârşiri şi cu care trebue să ne facem ase- 

menca. 
16. (De aceca zice el: învățați dela mine (Ala- 

tei 11, 29) şi pentrucă acest Christos e dat nea-. 

mului omenesc, ca cel, mai luminat învăţător, ca 

cel mai sfânt: preot, ca cel-mai puternic rege, de 

_aici urmează, că creștinii, trebue să se instruia- 

scă după modelul lui Christos şi aduşi acolo, de 

a fi luminaţi în spirit, sfinţi în. inclinările conşti- 

înţii şi puternici în fapte (fiecare după chemarea 

sa). Așa dar, numai atunci vor fi şcoaiele noas- 

tre în adevăr creştine, dacă ne fac.pe cât e po- 

sibil asemenea lui Christos. 
17, (O separare nenorocită). O' separare ne- 

norocită e, dacă aceste trei bucăţi nu sunt unite 

între ele cu o legătură inviolabilă. Căci ce e cul- 

tura științifică, fără morahtate? Cine face pro- 
grese în ştiinţe, însă. regrese în moravuri, mai 

mult regresează, decât progresează, zice un ve- 

chiu proverb latin. Ceea, ce zice Solomon de o 

muiere frumoasă, dar. fără minte, aceasta se poate 

zice şi de un învăţat, însă cu moravuri rele, a-.
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decă un or învățat fără virtute e întocmai ca un 
inel de aur în botul unui porc (Proverb 11, 22). 
Şi după cum nu se leagă pietre scumpe în plumb. 
ci în aur și amândouă strălucesc atunci mai lu- 
minos, tot aşa trebue, ca și știința să nu fie u- 
nită cu corupţiune,. ci cu virtute şi. fiecare -ser- 
veşte atunci celeilalte spre podoabă. Dacă insă 
la amândouă se mai adaogă şi pietatea, atunci 
se va ajunge perfecțiunea. Căci după cum te- 
inerea de Domnul .e începutul şi finele înţelep- 
ciunii, tot aşa e vârful şi coroana erudițunii, fi- * 
indcă desăvârşirea înţelepciunii e a se teme de 
Domnul (Proverbe 1; Sirah 1). 

"18. (Concluziune). In rezumat, pentrucă dela c- 
tatea copilării şi dela educaţiune atârnă întreaga 
cealaltă vieaţă, de aceea toate vor fi în zadar, 
de nu se vor prepară aici spiritele pentru toate 
atacerile întregii vieţi. Căci, după cum în pân-. 
'tecele mamii fiecărui om viitor i se formează a- 
celeaşi membre, mâni, picioare; limbi şi totuși” 
nu toți ajung artişti, scriitori, oratori; tot așa tre- 
bue, ca şi în şcoli, toți fără deosebire să fie in- 
struiţi în toate lucrurile, cari sunt necesarii pen- | 
tru om, deși. mai târziu unuia “i va fi mai de 

„ folos aceasta, decât ceealaltă şi vice-versa. 

cea



CAPITOLUL X! 

Până acum au lipsit şcoli, care să fi corespuns 
pe deplin țintei lor. 

1. (Când avem :o şcoală, cure să corespundă . 
pe deplin țintei sale?) Voiu părea prea preten- 
.țios cu această îndrăzneață afirmare, însă eu mă 
xazim pe lucrul însuși şi te fac pe tine judecă- 
tor, — tu care ceteşti. acestea; eu vreau să-mi re- 
prezipt afacerea numai ca un actoi. O şcoală, 
care să. corespundă perfect. țintei sale, numesc 
pe aceea, care e o adevărată instituțiune -pen- 
tru cultura omului; unde spiritul celui care în- 
vață e luminat cu strălucirea înțelepciunii spre 
a puteă pătrunde toate cele ascunse și descope- 

rite (după cume scrisîn Cartea Înţelepciunii 7, 
17); unde sentimentele și tendinţele să se 'con: 
ducă, spre complecta armonie a virtuţilor; unde 
inimile să sc atragă şi să se umple de iubire 
divină, aşa încât acei, cari sunt aduşi în școli 
creştine. spre a fi introduși în adevărata înţelep- 
ciune, să se deprindă, ca chiar aici sub cer, să 
ducă o vieaţă cerească; cu un cuv: ânt; unde toţi 
să fie în comun irktruiți asupra tuturor lucrurilor. 

- “ 9 
o
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2. (Probă, cum că scoli de jelul acesta sint 

necesarii, dar nui există). Insă, care şcoală şi-a. 

propus aceasta pâtii âcum in gradul de pertec- 

țiune (adecă ţinta de mai sus propusă) fără să 

mai vorbim de aceea, că ca ar fi ajuns-o? Cu: 

toate acestea naș dori să apar, ca şi cum aș 

vâna idei platonice şi a'şi visa o astiel de per- 

fecţiune, care nu st află nicăiri și care nu se 

poate speră în această lume şi de aceea vreau 

să aduc o.altă probă, cum că şcoli de telui a- | 
costa trebue să fie, dar nu există incă, 

3. (1. Prin dorința doctorului Luter). Luter in 
îndemnarea sa din anul 1ş2ş adresată statelor 

imperiului spre a înfiinţă şcoli, dorește între al- 

tele aceste două lucruri: /nfâiu, să se înființeze 

şcoli în roate orașele, târgurile și satele de a ins- 

trui toată tinerimea de ambele sexe (și cum să 
sc facă aceasta, am aritat-o cu probe în ap 
IX) în aşa chip, încât şi acei cari sc ocupă 

agricultura sau cu altă meserie să meargă cel pu: 

țin două ore pe zi la școalti spre a fi instruiți” 

în cunoștințe folositoare, în moravuri bune și în 

temerea de Dumnezeu. A/"doilea, să se instru- 

iască, după o metodă ușoară prin mijlocul căre- 

ea nu numai să nu se îngrozească de învățătură, 

ci din contră să fie atrași ca de nişte mâncări 

gustoase şi (după cum se exprimă el) ca şcola.-. 

rii să capete o mare bucurie din studii, ca şi 

cum'ar petrece zile întregi cu jucării, ca, de pil- 

dă cu balonui, cu nuci etc.. 
4, (2. Prin însăşi niărtarla obiectelor). In aste: 

văr, un înelept sfat şi demn de un bărbat așa
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"ce rare! lusă cite ni vede, că a'rămas până 
actin numai o simplă Corinț: 12 Căci unde se gă- 
sesc acele şcoli? Unde e acea metodă atrăgă- 
toare? 

3. (Mai întâiu, nu Sa înfiintat înce pretutiu- 
iecni școli ). In.tot locul vedem contrariul, căci în. 

comunitățile mai mici ale târgurilor şi satelor nu 
s'au înființat încă, . 

6. (3. Şi acolo unde există, nu s'au luat mă- 
suri, ce să serveascii pentru toți). Și unde se a- 
flă, nu suntpentru toţi, ci numai pentru anumiţi 
oameni şi anume „pentru cei bogaţi, din cauză, 

„că întreţinerea lor e prea scumpă şi cel săract 
na se primesc decât din întâmplare, poat e prin 
graţia cuiva. E toarte probabil însă, că între a- 
ceştia. șe pierd câte o dată talente excelente şi 
aceasta spre marea pagubă a 4 bisericilor și a sta- 
telor. | IE 

$. (1. Nicăiri nu se inslrucse în toate, nici chiar 
în ceca ce e principal). Pentru instruirea atelor 
cari au rămas insă (îie că au fost siliți la aceasta 
de către părinţi sau protectori; fie că au fost a- 
irași de speranță să ajungă odată în vre o dem 

nitate oare care cu ajutorul ştiinţei; fie înfine din 
o înclinare liberă -a naturii spre aceste lucruri: 
nobile) s'a introdus o astfel de modă, încât nu 
se procedă nici cu seriozitate, nici cu prudență 
indestulătoare, ci din contră cu totul greşit şi ab- 
surd. Căci ceea ce trebue să se împlanteze cu 
deosebire spiritilor, aceea s'a negligiat mai mult 
și anume: femerea de Dumnezeu și deprinderi 
bune. De aceasta sa îngrijit pretutindeni foarte 

t.
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puţin în școli (şi chiar în Universităţi, cărora |. 
s'ar fi cuvenit să steărin fruntea culturii omeneşti) 
aşa încât, în loc să iesă din ele mai blânzi, au eșit 

“măgari sălbatici, catâri nedesciplinaţi și ambiţi- 
oşi; în .loc de caractere solide și dispuse spre 
virtuţi, numai o politeță superficială a moravuri- 
lor, numai o îmbrăcăminte streină şi foarte scum- 
pă şi pentru deşertăciunea lumească nişte ochi, 
mâni și picioare bine deprinse. Căci la câți din 
acești oameni, cari au fost mult timp instruiți în 
studiul limbelor şi artelor le-au venit în minte 
să. serviască celorlalţi muritori de model, în cum- 
pătare, .castitate, prudenţă, umilință, umanitate; 
demnitate, răbdare, stăpânire de sine etc,? Și de 
unde poate să provină aceasta decât din aceea, 
că în școli nu se îngrijește, ca acei cari ies din 

ele să aibă o vieafă exemplari? Probă despre a- 
ceasta ne dă-lipsa de disciplină mai în toate școa- 
lele, moravurile cele destrăbălate ale tuturor. cla- 
selor sociale şi nenumăratele tânguizi, suspinuri 

„şi lacrimi ale multor bărbaţi pioși. Și mai poate 
cineva să apere o astfel de stare a şcoalelor?! - 
Păcatul original transmis nouă dela strămoşi ne 
iă în stăpânire, așa încât depirtându-ne dela ar- 
borele vieții tindem fără ordine numai către ar- 
borele. cunoștinții. Școalele în. condescența 10 
pentru această tendință neregulată au urmărit 
până în prezent numai ştiinşele. - 

9. (5. Nu se procedează după o metodă uşoară, 
ci apă una forțată). Şi aceasta” în ce chip și 
cu ce rezultat! In așa chip, încât spiritul ome- 
nesc ce ar fi putut să înțeleagă în timp de un 

4
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an de zile s'a ţinut ocupat cinci, zece şi chiar 
mai mulți ani. Ce s'ar fi putut dă spiritelor în. 
modul cel mai plăcut, se dă şi se înpinge cu 
forţa. Ce s'ar fi putut pune inaintea ochilor in- 
tuitiv şi înţeles, se prezintă din' contră întune- 
cat, încurat, — în formă de enigine, 

10. (6. Învățământul constă mai mult în cuvin- 
fe decât în lucruri). Vreau să tac pentru un 
moment, că mai nicăeri nu se nutresc spiritele 
cu adevăratul sâmbure al lucrărilor, ci se îndoa- 
pă în general numai cu coji de cuvinte Şi cu, 
pieavă de opiniuni (un fel de papagalism, adecă, 
nu s6 învaţă lucrurile în partea lor esenţială, ci 
numai în cea'exterioară). | 

II. (7. Cât de vast şi de încurcat e studiui 
limbii latine). Să atingem în treacăt de pildă nu- 
mai studiul limbii latine; o Dumnezeule sfinte! 
cât de obositor, cât de incorect, cât de vast eră | 
acesta! a | 

In adevăr,- mai repede învață cârciumarii, bu- 
cătarii şi alţi:oameni asemenea lor o limbă, două 
sau trei, pe lângă cea maternă, decât invaţă, e- 
levii şcoalelor noastre pe cea latină şi aceasta cu 
cea mai mare silinţă și în intervalul cel mai ma- 
re posibil. Şi cu ce rezultat neegal? Aceia fle- 
căresc deja după câteva luni cu înlesnire limbile 
lor, aceştia însă de abia pot după 15 sau 20 de 
ani să pronunţe ceva latirieşte şi atunci numai 
cu ajutorul gramaticii şi al dicționarului ŞI încă; 
nu fără întârziere şi nesiguranţă. De unde poate 
să provină o astfel de perdere de timp și muncă, 
“decât din partea unei metode defectoase? 
- . ,
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12, (Tânguirea doctorului Lubinus în privința 
aceasta). Asupra acesteea se exprimă foarte binc, 
renumitul doctor in teologie Elihard Lubinus, 
profesor la Universitatea din Rostoc, „de obicei 
mi se pare mie acel metod pretutindeni intrebuin- 
țat de a instrui pe copii în şcoală, a fi tocmai 
aşa, ca și cum cineva ar fi fost tocmit și plăti 
să afle o metodă, după care atât invățătorii, cât 
și școlarii numai cu o muncă imensă, cu un dez- 
gust neauzit, cu:o greutate nesfârşită şi încă nu- 
mai după un îndelungat timp, să poată ajunge. 
la cunoştinţa limbii latine. /z fodeauna când. mă 
gândesc la aceasta mi se cutremură inima, şi în- 

freaga jiință mi se umple de teroare”. 
Și mai departe: „In timp ce reflectam adesea 

“asupra acestui lucru, mărturisesc, că am ajuns la 
ideea și convingerea, că aşa ceva a fost intro- 

dus în şcoală 'de către un geniu rău și invidios 
de către un ivrăjmaş al neamului omenesc”. Aşa 
vorbește Dr. Lubinus pe care lam gitat aici din- 
tre mulți. alți martori distinși. 

13. ( Tânguirea autorului i). Insă ce nevoe e de 
martori? Câţi dintre moi n'ar puteă să servească 
în locul lor, ca unii ce suntem ieşiţi din şcoală 
şi universităţi şi de abia suntem poleiţi de cul- 
tură ştiinţifică! Dintre multele mii sunt şi eu în- 
suși unul, — un nenorocit.om, cărui frumoasă pri 
măvară a întregei sale vieţi, anii înfloritori ai ti: 
nereţii 1 s'au pierdut în mizerie cu școlăritul, Ah, 
după ce'mi a fost dar să privesc lucrurile altfel, 
cât dedes aducerea aminte de timpul pierdut, 
nu-mi a scos suspinuri din piept, lacrimi din!
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ochi și vacete „din inimă! Ah, cât de des nu 
m'a silit pe mine această durere să ofiez: Dă-mi 
înapoi anii pierduți,'o Dumnezeule sjinte! 

14. ( Tânguirile şi dorințele irebue să se traus- 
„forme în încercarea de a ajlă ceva mai bun). In 
zadar sunt însă 'aceste cuvinte, căci ziua perdută 
nu se mai întoarce, Nici unul dintre noi, ai cărui 
ani au trecut, nu mai reîntineresc, încât să îns 
ceapă vieaţa din nou şi să se prepare mai bine 
pentru ca. Spre:aceasta nu e nici un sfat cu pu- 
tinţă, Numai o -posibilitate: ne rămâne, ca noi să 
îngrijim pe cât se poate de urmaşii noştri; şi după 
“cum am probat deja pe ce “cale ne au arun- 
cat în greșeli învățătorii noștri, acum trebue să 
arătăm! şi pe ce cale putem înlătură greşelile. A-. 
ceasta să se facă în numele aceluia, care singur 
e in stare sii numere lipsurile noastre şi ce e. 
strâmb să îndrepte (Eclesiastic 1, 13).. | Să





CAPITOLUL XII 
Şcoalele pot să fie aduse într'o stare mai bună. 

1. (Dacă e cu putință să se întrebuințeze me- 
dicâmente contra-boalelor cronice). A vindecă 
boale învechite e lucru foarte greu şi chiar se 

„crede, că c:ceva aproape imposibil. Dacă s'ar a- 
fă însă, cineva, 'care să promită un mijloc vinde- 
cător, să-l respingă bolnavul? sau să dorească cât 
mai repede întrebuințarea lui, mai cu seamă dacă 
a-conştient, că medicul nu se conduce după o a- 
parenţă întâmplătoare, ci după o meditare temei. - 
nică? Acolo trebue 'să ajungem cu promisiunea. 
noastră neobişnuită încât să se lămurească ma! 
întâiu: Ce promitem?.Şi iupă aceea: pe ce bază? 

Noi promitem. o astfel de organizare a școale- . 
lor, încât prin rele 1: să se instruiască întreaga 
finerime, cu excepţiunea acelor, căror Dumnezeu 
le-a refuzat aptitudinea spre aceasta, 

II. Și anume în foate bucățile, care sunt în . 
stare să facă pe om înfelept, drept şi pios. | 

II]. Această instrucțiune, ca o preparare pen- 
tru vieaţă, trebue să se termine înainte de eta- 
fea maturității. : | a -
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IV. Să se predea instrucțiunea, jără bătăi, fără 

asprime şi constrângere, !ci pe cât sc poate de u- 

sor, plăcut şi-de bună voie. (După cum de pildă 

un corp vieţuitor :crește în mărime fără să aibă 

trebuință de o întindere sau lungire a membre- 

lor, pentrucă corpul 'dacă primește în regulă nu- 

triment. căldură şi exerciţiu, ajunge dela sine în- 

cetul cu încetul și. fără să se observe la com- 

plecta sa mărime și putere. Tot aşa, — o afirm —, 

se transformă și'mijloacele de nutriment, căldură 

şi exerciţiu oferite spiritului, dela sine, în înţe- 

lepciune, virtute şi pietate). - | 

V. Să nu se dea o instrucțiune inascată, ci a-" 

devărată, nu superjicială, ci solidă, adecă. crea- 

tura înzestrată cu rațiune, — omul — să nu se lase: 

de a fi condus de o rațiune streină, ci de a sa 

proprie și nu numai Să cetească şi să înţeleagă 

în cărţi opiniuni streine asupra lucrurilor sau să 

memoreze şi iarăşi să reproducă, cijinsuşi să pă- 

“trundă până în miezul lucrului şi să-'şi însușiască. 

adevărata lor înţelegere şi întrebuințare. 

VI. Această instrucțiune să nu fie obositoare, ci. 

cât se :poate de uşoară. De aceea să se întrebu- 

inţeze numai j'ore zilnic pentru învățământul pu- 

blic şi anume așa, că un singur invățător e de 

ajuns pentru 100 de clevi şi aceasta de 10 ori 

mai uşor, decât cum se obișnuește până acum de 

a-se întrebuinţă un învățător pentru unul singur. 

3. (Caracterul oamenilor cu privire la noile des- 

* coperiri se explică :prin exemplul maşinii lui Ar- 

chimede). Insă cinc ar crede aceasta înainte de 

a vedea? E 'o particularitate cunoscută a oame-



139 

„ilor, ca ei să se mire cum e posibil să se facă 
vre o descoperire oare care; iar du pă ce s'a jicut, . 
să se mire, cum de-nu sa făcut mai dinainte. 
De pildă, atunci când Archimede proimniteă re- 
celui Fliero, ca el singur să tragă până la mare 

» 0 corabie foarte mare şi pe care n'ar fi putut 
să o miște din loc aproape 100 de oameni, a 
fost luat de toţi in râs, iar după ce au văzut, au 
rămas cu toți uimiţi. - 

4. (Prin exemplul lumil noui). Pe Columb, care 
speră să descopere în upus insuli noui, nu voiă 
să-l asculte nici unul dintre regi şi să-l ajute cu 
ceva spre a puteă face o incercare, cu excep- 
țiune de regele de Castilia. Istoria ne spune, că 
înşişi tovarășii săi marinari picrzând ori ŞI ca 
speranţă de a ajunge la ţinta dorită, eră să-l a- 
runce În mare şi sar fi intors acasă fără să fi 
executat planul 'procctat. Și totuși iacea lume nouă 
«șa de imensă s'a descoperit şi noi rămânem ui- 
miți acum, cum a putut să stea ascunsă atâta 
timp. Aici se poate cită încă și acea faptă glumea- 
ţă, ce S'a întâmplat aceluiași Coiumb şi anume: în 
Spania sa dat de către un personugiu însemnat 
9 masă în onoarea lui, dar cl fiind de origine 
italian eră foarte mult invidiat de către Spani- 
oli pentru descoperirea mare ce făcuse şi de a- 
ceea cră „foarte des în timpul mesei înțepat cu 
expresiuni sarcastice de către ei; astfel ei "i zi- 
ceau între altele, că pământul nou a fost des- 
coperit din întâmplare, iar nu din ştiinţă şi că 
ar fi putut să se descopere de ori şi cine A- 
tunci cl le-a pus următoarea întrebare: Cum se
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poate așeză un ou cu vârful cel ascuţit şi să steă. 
drept fără să se întrebuinţeze vre un sprijin? 
După multe încercări ;zadarnice luă singur oul, îl 

"- sparse incet la vârful cel ascuţit și aşa îl așeză. 

Toţi au început să râdă și să strige că aceasta ar 

fi putut și ei s'o facă. Da, le răspunse el, fiindcă 

aşi văzut că e posibil, dar de ce n'aţi putut îna- 
inte de mine? 

3. (Prin exemplul imprimeriii ). Tot așa a fost 

după cum! cred eu și atunci când Joan Faust, 

inventatorul imprimeriii:a făcut cunoscut, că el 

_are un mijloc cu care un singur om va putea 

copiă. în 8 zile mai multe cărți de câte 10 din 

cei mai buni scriitori întrun întreg an şi cărțile 

vor fi mai curat scrise şi toate în aceeaşi formă 

dela început până la sfârșit şi absolut fără nici 
o eroare, numai dacă una va fi îndestul de co- 

rectă etc... Cine lar fi crezut? Cui nu i s'ar fi 

"părut aceasta o enigmă sau un fel 'de fanfarona- 

dă? Și totuşi acum ştie ori și ce copil, că în 

fapt aşa e. 
6. (Prin exemplul ierbii de puşcă i). Așa s'a în- 

"tâmplat și lui Berthold Schwarz inventatorul ar- 

melor de fier, atunci când s'a adresat către as- 

caşi cu următoarele cuvinte: Arcurile voastre, 

maşinele voastre de răsboiu, lăncile voastre nu 

mai au nici o valoare. Eu vreau să vă dau un ins- 

trument, care numai cu ajutorul focului va arun- 
că nu numai pietre și fier, ci încă va trage mai 

îndepărtare, va, lovi cu siguranţă și va dă ori ce 

105 la pământ, şi toate acestea fără a aveă tre- 

duinlșă de brațul vostru. Cine nu Var fi luat în
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râs la exprimarea unor astfel de cuvinte? E ceva 
cunoscut, că tot,ce e nou și neobișnuit se con- 
sideră ca ceva miraculos şi de-necrezut. - 

7. (Prin exemplulscrierii). Şi Americanii nw'şi 
puteau închipui cum e posibil ca un om să-'și co- 
munice altuia, cugetările sale, fără ca să-"i vorbea: 
scă ci numai prin o pucată de hârtie, în timp ce la 
noi pricep acâasta și cei nai proşti. Așa dar, 
pretutindeni e acelaș Îucru şi anume: 

Că aceea ce odinioară se „păreâ-celor vechi o 
minune, “urmaşilor -să li să pară demn de râs. 

$.. (De asemenea şi aflarea unei 'noui metode 
e supusă criticii). Cum că și acestui nou înce- 
put al meu nu i se va întâmplă altfel o prevăd 

„mai dinainte, pentrucă, în parte am probat-o deja. 
Unii se miră şi se indignează de faptul, că se 

„află oameni cari să califice şcoalele, cărțile şi me- 
- toadele de imperfecte şi se 'încumăt de a pro- 
mite ceva neobişnuit și care întrece ori și ce. 
credință. -, 

9. (Cu ce li se poate opune). Mie "mi-ar fi u- 
sos să mă. întemeez pe rezultatul afirmării mele, 
ca pe adevăratul martor viitor, dar pentrucă. to- 
tuși în prima linie nu scriu aceasta pentru po- 
porul incult; ci pentru cei culţi de aceca trebue 
să explic, că e posibil de a instrui! întreaga ti- 
nerime în ştiinţe, moravuri şi pietate, însă fără 
acea greutate pe care au simţit-o atât învăţăto- 
rii, cât şi școlarii după metoda întrebuințată 
până acum. 

10. ( Bazele explicării stiinijee . Şingura bază,
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dar absolut indestuiâroare pentru această expli- 
care c următoarea: fiecare Lucru Hu -numai că Se 
conduce ușor întracoio:unde înclină dela natură, 
ci încă ce e şi 'mai mult, se grăbeşte cr oarecare 

pliicere usa încât simite durere, dacă ar voi cinea 

săi 1 împiedice, 
Căci € sigur, că o pasere spre a zbură 

un posta spre a innotă, un animal spre a merge, 
mau nevoc de a fi imboldiţi. ci o fac dela sine 
îndată ce simt, că membrele destinate pentru a- 
cele funcțiuni sunt destul de puternice, Apa nare 
nevoc de a fi imbolditi să curgă lu vale: foca/ 
dacă are materii combustibile şi aer, nare ne- 
voe de a îi îmboldit şă ardâ; de asemenea pia- 
fra rotundă de a se rostogoli, sau cea pătrată 
de a-sta pe ioc, semânța dacă e mulată de u- 
„miditate şi căldură n'ar ncvoc de a fi îmboldită 
să încolțiască. Fiecâre lucru tinde dela sine să . 
facă aceea spre ce.e creat și tace aceasta Îa cel 
mai neînsenmat ajutor. 

„12. Aşa dar, (hindcă după cum am văzut în 
Cap. V) seminţele ştiinţii, moralității şi pietăţii: 

e află dela natură in fiecare, (se află şi excep- 
ţiuni) de aici urmează neapărat, că nimic nu e 
necesar pentru ele decât o uşoară imboldire şi 
o direcţiune inţeleaptă.. 

13. (I. Obiecţiune). Se zice însă, că nu se potie 

face din ori şi ce lemn statua lui dlercur. Răs- 

puud: Însă din ori-și ce om un om, numai Gacă 
nu-i corupt. 

14. (II. Obiecfiune). Se mai obiectează, ci ta. 
cultățile noastre interne s'au slăbit în urma pă
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carului original. Răspund: însă nu sau distrus: 
Por să fie slăbite forțele corpului nostru, totuşi | 
noi ştim să le aducem iarăşi la forța lor natu- 
rală prin mers, sărit şi „a e exerciții, Căci de 
şi primii oameni la crearea lor puteau să mear- 
Să, să _Vorbiască, să cugete, noi nu putem acesta, 
dacii ham. învăţat; dar. d: aici urmează, că a- 
sasta nu se poate învătă alfel, decât confuz, 

cu multă osteneală şi cu rezultat” nesigur, Căci, 
dacă învăţăm cu privire la corp să mâncăm, Să 
bem, să umblim,. să sărim, şi alte hacrări fără 
riltă greutate, de ce nam invăță și cu privire 
la spirit, numai dacă nu ne lipseşte o bună me: 
todă? Și ce să mai adaog la aceasta? Un pro-. 
tesor de echitație învaţă un cal în câteva luni, 
si meargă în treapăt, să sară şi să facă diferite - 
mişcări după biciușca sa: un dresător învaţă ur- 

„sul să joace, iepurile să bată din tips ie, cânele 
să dea cu pușca etc.; o babă dresează un papagal, 
un vultur, un corb, să imiteze tonurile şi melodiile 
omeneşti etc.; şi toate .acestea se execută în tim- 
pul cel mai scurt, fără ca ele să aibă vre oa- 
plicare naturală. Și omul să nu se poată el oare | 
instrui cu ușurință în aceea unde natura nu nu 
mai că-l last sau "1 conduce, ci “şi silește cu 

„forța? Să se ruşineze acei cari ar voi să afirme a- 
ceasta în serios. ca nu cumva dresățorii de ani- 
male să ne primiască cu hohore de- râs! 

15. ([I/. Odiecţiune). Ni se mai phbiectează încă, 
„că însăşi greutatea lucrurilor tace, ca să nu le 
poată inşelege ori și cine. Răspund: Şi care. gre- 
utate oare? Nu cumva să află vre „un corp în
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natură de o coloare aşa de întunecată, încât să 
nu se poată :eflectă intr'o oglindă, dacă « aşe- 
zat la lumină? Se află ceva ce nu se poate de: 
"semnă, dacă acel care desemnează cunoaşte bine 
arta. desemnului? Se află vre o semânţă sau vre 
o rădăcină pe care n'ar suporta-o pământul, sau 
pe care n'ar putea-o tace să încolțiască cu căl- 

dura sa? Cu condiţiune numai să se afle cineva 
care să priceapă: unde; când și cum să se sc 
mene și să se sădiască. Mai adaog încă: ci nu 
se află în lume nici o stâncă sau un turn de o 
astfel de înnălțime pe care nu sar putea urcă 

“nimeni, afară numai dacă i lipsesc pciioarele.. 
SA. se aşeze însă scări, sau să şe facă trepte în: 
stânci în bună „direcţiune și de ucecași depărtare. 
Aşa dar, dacă se întâmplă, că foarte puţini a- 

jung lu înălţimea științelor deşi mulți întreprind 
"cu curagiu și cu mare dorinţă accasta și acei, 

cari ajung până la un loc oarecare, reușesc nu-- 
mai cu osteniali şi ameţială, nu provine de a- 

colo, că spiritul uman "i-ar fi ceva inaccesi-. 
bil, ci numai pentrucă treptele sunt rău împăr- 
țite, vicioase și vătămătoare, adecă pentrucă me- 
toda, e încurcată. Cum, că cu ajutorul unor trepte 

- bine împărțite: și sigure poate să ajungă ori şi 
cine la ori şi ce înnălțime, e un lucru sigur. 

16. (IV. Obiecțiune ). Se zice. mal departe: Că 
sunt câpete, atât de tâmpite, încât e im posibil de 
a le instrui în ceva. Răspuns: Abia sar află o 
oglindă așa de murdară, încât să nu poată re- 
flectă obiecte într'un chip oarecare; cu greu s'ar 
află o tablă așa de aspră să nu.să poată scrie,
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ceva pe ca. Pe lângă accasta, dacă oglinda. e 
murdară de prat sau de pete să se curăţe; ta- 
bla-dacă c aspră să se netezească; atunci vor 
puteă face serviciul cerut. Tot aşa şi tineriea, 
dacă va fi îngrijită și îmboldită, se va îngriji şi 

- imboldi de sigur fiecare reciproc şi în cele din 
urmă toţi vor fi în stare să priceapă ori şi ce. 
(Să se observe; eu rămân neschimbut în afirma- 

rea mea pentrucă şi baza stă neschimbată). Sc 
atlă însă o deosebire şi anume, că capetele tar 
dive observi, că ele posed numai o slabă cu- 

_noştință a lucrurilor, dar totuși observă; cei tâ-: 
lentaţi din contră pătrund până- în miezul lucru: 
rilor şi adună asupra lor observaţiuni noui şi fo- 
lositoare.. În fine: -Se ajlă capete, care sunt cu 
totul nepotrivite pentru cultură, dupi cum un : 
lemn strâmb sau nodoros 'nu e potrivit de loc 
pentru facerea unui dulap sau a unei mese; totuși 
afirmarea mea e adevărată pentru spiritele mij- 
locii, care sunt încă destule prin grația lui Dum-" 

nezeu. Oamenii foarte slabi la minte se află aşa 
„de rar, ca și oamenii, cati ar aveă. dela natură 
„membre diforme. Căci e lucru cunoscut, că or- 
„birca, surzenia, schiopătarea, slăbiciunea, numai - 
în rari-cazuri se nasc de o dată cu omul, ci re- 
zultă mai mult prin vina noastră şi tot așa imensa 
slăbiciune a creerului. 

“17. (V. Obiecţiune). Se mai ridică obiecţiunea; 
Că unora nu le lipseşte aptitudinea spre învăţă- 
tură, ci plăcerea, şi a-i constrânge contra voin- 

fei lor e ceva neplăcut şi ncfolositor. Răspuns: Ni 
se istoriseşte inadevăr despre un filozof, că a- 

, 19 
:
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veă doui: școlari şi “i-a gonit pe amândoui -de 
oarece unul ave voinţă, dar nu putea, iar al- 
tul aveă putere, dar nu voia. Oare să nu fie şi 
învățătorii de vină pentru această antipatie Că- 

tre știință? Aristotel s'a exprimat cel puţin, că 
aplicarea spre rău e înnăscută omului. Şi aceasta 
am arătato şi noi în cap V şi XI. Insă, pentru 
că indulgenţi prea mare a părinţilor corupe câte 
odată tendinţa naturală în copii, râte- odată so- 
cietatea viţioasă "i conduce spre lucruri de ni- 
MIC, iar câte odată fiindcă se ocupă cu. fel de 
fel de lucruri exterioare, se ţin cu chipul ace- 
sta departe de cultura intelectuală și de aici pro- 
vine că în ci nu se mai vede nici o tendinţă; 
către ceva mai înnalt şi sunt așa de distraşi în 

„Cât nu pot să-și revină în sine așa-uşor. (Căci, 
după cum limba, dacă e deprinsă cu un gust 
oarecare nu poate să deosebiască bine pe un ul- 
tul, tot așa şi spiritul, dacă e ocupat cu ceva, 
nu mai poate să se ocupe cu atențiune în a-: 
celaş timp şi cu altceva). De aceea, să se:în- 
lăture mai întâiu acea dezinteresare externă şi 
să se redeă naturii iarăşi vioiciunea sa; de sigur 
că atunci.se va întoarce și pofta de învățătură. , 
Insă câți din acei, cari 'și iau asupră-și sarcina. 
de a cultivă tinerimea, cugetă de a-i face mai 
întâiu apți pentru cultură? Căci, după cum tâm- 
plarul mai înainte de-a netezi lemnul cu dalta, 
1 ciopleşte cu barda; după cum fierarul mai în- . 
câiu roşeşte fierul în foc înainte de a-l bate cu 
ciocanul; după cum abagiul mai intâiu curăţă 
lâna, o scarmănă și o deapănă mai inainte de a o 

N 
4
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toarce şi a o ţese; după cum cismarul mai intâiu 

lucrează pielea, o intinde şi o curăţă inainterde 
a face incalțăminte din ca; tot-aşa şi învăţăro- 
rul să deștepte mai întâiu in școlar potta de în- 
văţătură, să-l facă doritor de ca și să-i urmeze 
în toate, înainte de a 71 cultivă după preceptele 
sale. Dar cine se gâudeşte la așa ceva? Fiecare 

cultivă pe școlar, aşa cum 7] primeşte; 71 dre- 

sează, "| bate, părueşte, '] pune in stare de 
a "l imită în toate şi dacă nu reuşeşte, se îndig- 
nează, se mânie și sbiară. Şi să ne mai mirăm, 
că sunt oumeni, cari condamnă o astfel de me- 

todă de învățământ şi se înspăimântă de cat De 
mirat € însă, că se mai află cineva, care să poată 
suportă: o astiel de metodă. 

18. (Felurile aptitudinilor). Aici se oferă oca- 
ziunca de a arătă în scurt deosebirea aptitudini. 
lor intelectuale. Ala: imtâiu unii sunt pătrunzători 
și alții sfupizi; unii molatici şi flexibili; alţii ri- 
gizi și neînduplecaţi; unii doritori de știință dela 
sine, iar alții mai mult doritori de u se ocupă cu 
comerciul. Dia aceste trei clase, care se sub îm- 

„part la rândul lor fiecare în două, rezultă o în- 
şeșită amestecare a aptitudinilor intelectuale. 

19. (1). In primul loc găsim oameni, cari sunt 
pătrunzători, doritori de ştiinţă și ascultători şi 
dintre toți ceilalţi cel mai potriviţi pentru învă- 
ţătură. 
„Ei nau nevoc decât să li se deă nutrimâtul | 
inţelepciunii, şi vor creşte dela sine, întocmai ca 

„o plantă mnaltă, E trebuinţă însă de atenţiune 
7
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spre a nu li se permite de a se prea grăbi, ca 
astfel să-'şi piardă forțele inainte de timp şi să 
devie nefructiferi. 
* 260, (11). Alţii sunt pătrunzători, însă molatici, 
totuși pe lângă aceasta și îndatoritori. Ei au ne- 
voe numai de stimulăre. | Si 

21. (III) Al treilea, găsim oameni, cari sunt 
pătrunzători şi doritori de înviițătură, însă. semeți. 
și neîndu plecaţi. Unii ca aceștia sunt uriţi în școli 
și învățătorii pierd ori şi ce speranţă de ei, însă 
dacă sunt. conduși cum se cade devin de obi- 
ceiu cei mai cum se cade. Un exemplu ne dă 
istoria cu: Temistocle, cel mai mare comandant 
atenian, care ca copil eră de un caracter aşa de 
destrăbălat (încât invățătorul său "ia și zis: Co- 
pile, un ce mediocru nu va eşi din tine; ci, sau 
un mare bun pentru Stat, sau un mare * îu), Mar 
târziu, când cineva se miră de schimbarea pro- 
dusă in moravurile lui, el-răspundeă: mânzii săl- 
batici devin cei mai buni cai, dacă se descipli- 
nează cum se cade. Şi aceasta se poate vedeă: 
la Ducipai al lui Alexandru -cel Mare. Alexan- 
dru văzând, că tatăl său vreă să înlăture un cal .. 
foarte sălbatic, pentrucă nu suferea nici un că: 
lăreţ, i-a zis: Ce cal excelent pierdeţi ŞI aceasta 
numai din nedibăcie fiindcă nu e nimeni, care 
să ştie să-l dreseze! Şi după ce l'a dresat sin- 

| fără bătăi, cu o dibăcie demnă de admi: 
rat, aşa la domolit, încât Alexandru, la călărit 

nu numai atunci, ci și mai târziu, şi-nu să să: 
siă pe suprafaţa pământului un alt cal mai vred- 
nic de un așa Viteaz. Plutarh, care ne istori-
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seşte aceasta adaogă: Acel cal ne aduce aminte, 
-că multe capete cu “une aptitudini intelectuale se 
pierd numai prin vina învățătorului, care fac din 

cai, măgari, fiindcă nu ştiu 'să stipâneascii peste 
oameni liberi şi conştienţi de sine însăşi. 

22, (UV). Al patrulea, se găsesc oameni ascul- 
“tători şi tot deodată doritori de învățătură, dar 
molatici şi grei de cap. Ei pot să urmeze celor de 
mai sus, dar spre a puteă face aceasta trebue 

_ca învățătorii să se lase la nivelul lor și să nu 
le impue lucruri prea grele și să nu le pretindă 
nimic cu asprime, ci să-'i susţie în toate cu bu- 
năvoință, să-i ajute, să-i îndemne, ca astfel să 
nu se descurajeze. Se poate, ca ei să fie mai 
tardivi în ajungerea țintei lor, dar pot să suporte: 
timp mai îndelungat după cum se întâmplă şi cu 
fructele tomnatice. Şi după cum un sigiliu se im- 
primă mai cu greu în plumb, însă ţine mai mult, 
tot aşa şi aceştia au mai multă forţă vitală decât 
cei talentaţi şi ce au înţeles odată nu uită așa uşor. 
De aceea să nu li se-închidă porţile școalelor!. 

23. (V). Al cincelea, sunt unii fâmpifi şi pe 
lângă aceasta neglijenți și leneşi. Şi aceştia se: 
pot îndreptă, dar să nu fie fenaci. Afară de a: 

„ceasta se cere şi din partea învăţătorilor multă. 
dibăcie şi răbdare. 

24. (VI). In cele din urmă se niai găsesc încă. 
tâmpiţi şi pe lângă aceasta răi dela natură şi în. : 

genere corupți. Știm însă, că în întreaga natură. 
se află mijloace contra corupțiunii. ŞI că pomii. 

nefructiferi dela natură pot să devie fructiferi.
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prin o bună tratare, De aceea să nu pierderi spe 
rana, ci să căutăm cel puţin a combate şi dis- 
truge tenacitatea lor. Dacă aceasta nu-i posibil, 
atunci să dăm la o parte lemnul diform şi no- 
doros, fiindcă ori și ce speranţă de a puteă face 
din el un Mercur e zadarnică. E ceva nefolosi- 
tor de a căută să cultivăm un pământ neproduc- 
tiv zice Cuto. Oamenii de felul acesta, de abia 
se atlă unul dintr'o mie şi aceasta e proba cea 
mai convingătoare despre bunătatea lui Dum.- 
nezcu. 

Tot ce s'a zis până acum rezultă ŞI din 
- cuv siitele lui Plutarh: Cu ce aptitudini se naşte 
copilul nu Yepinde de om, dar stă în puterea lui, 
ca să se poat jace bun printr O educațiune în- . 
grijită. Asa dar, stă în puterea noastră zice el, 
De sigur, căci grădinarul dintr'un altoiu produ- 
-ce- un: pom întrebuinţând Pretutindeni aceeași - 
artă de plantare. - 

26. (O împătrită probă cum că toți se pot trate 
cu aceeași artă şi după aceeaşi metodă). Posibi. 
Jitatea însă, cum că întreaga tinerime, deşi deo- 
sebită prin aptitudinile intelectuale se poate e- 
ducă şi instrui după aceeaşi metodă, rezultă din 
următoarele parru puncte: . 

27. (1). Intâiu: fofi oamenii trebue conduși spre 
aceleaşi scopuri ide înţelepciune, moralitate şi pi 
etate. 

28. (11). Al doilea: toți oamenii deşi sunt ne- 
aseniănați prin apritadinile lor intelectuale, au



51 

insă aceceși natură umană și înzestrată cu ace-- 

leași. organe. | 
20. (iil). Al ueilea: acea deosebire a aptifu- 

dinilor nu e altceva decât o abatere sau o lipsă 
a armonii naturale in acelaş chip după cum și 
boalelc corpului nu sunt altceva decât abateri cu 
privire la: umiditate sau uscăciune, căldură sau 
răceală. De pildă, ice e sagacitatea alhceva decât 
“fineţa şi mobilitatea nervilor craniului, care se 
comunică toarte repede organelor simţurilor şi 
primesc ori şi ce impresie dela obiectele oferite: 
Și dacă această mobilitate nu se ţine în frâu, se 
poate intâmplă, ca spiritul să se distragă şi cre- 
erul sau să se slăbească, sau să se prosteascăi; 
de aceea vedem adese ori, că talente insemnate, 

de obiceiu, sau st distrug, de timpuriu, sau să 
tâmpesc. Ce e > tâmpenia pe de altă parte, aliceva 
decât o corpulență cleioasă și o obscuritate a. 
nervilor în craniu și care se poate înlătură prin- 

"tr'o continuă mişcare? Aroganta şi nediscipliua, 
„ce sunt altceva decât -o tărie abondentă de cu-! 
ragiu care nu voeşte să cedeze şi de aceea tre- 
buesc temperate prin educaţiune? Lenevia însă, 
ce e mai departe, decâr o prea mare lâncezire 
a curagiului şi care are nevoe de întărire? După 
„cum pentru corp medicamentul e mai eficace a- 
tanci, când nu se oferă, ca ceva opus contra- 

riului (căci din aceasta se poate ivi o luptă, pu- 
temică) ci ca o temperare a elementului inimic, 
așa ca să nu fie prea mult într'o parte, iar în 
ceealaită prea puţin; Zo/ așa şi contra eror. ilor Spi-
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ritului omenesc mijlocul cel mai potrivit, va fi c 
astfel de metodă prin care excesele şi lacunele în 
caracter să se micșoreze şi totul să se conducă 
spre armonie. Prin acest principiu, “metoda noas- 
tră e potrivită pentru spiritele mijlocii (care for-' 
mează majoritatea). Pentru capetele mai dis- 
tinse se vor găsi piedici să fie domolite, ca astfel 
să nu să istoviască înainte de vreme. Tot așa 
sc va servi de îndemnuri ȘI îmboldiri ca să mişte 
și pre cei mai molatici. 
30. (IV). In fine: prisosul și lipsa în “aptitu. 

dini se pot înlătură când sunt încă în formaţi: 
une. După cum de pildă, în resboiu, se amestecă: 
recruţii cu soldaţii mai experimentați, cei slabi 
ai cei puternici, cei domoli. cu cei iuți şi tre- 
bue să. se lupte sub acelaș stindard şi sub ace: 
cași comandă, atât cât durează lupta în ordine 
de bătae, iar după ce s'a câștigat victoria, fie 
care urmăreşte pe inamic atât cât vocşte şi poate 
Şi tăcând pradă după voinţă; tot așa să se pro- 
cedeze. și în această campanie științifică, încât 

„Să, se amestece cei molatici cu cei iuți, cei slabi 
cu cei pătrunzători, cei îndrăzneţi cu cei ascul- 
tători şi 'să fie conduși după aceleași reguli și 
exemple, atât, cât au nevoe. După absolvirea stu- 
diilor școlastice, fiecare să urmărească restul stu- 
diilor cu iuţeala, care "i-e posibilă. 

"31. (Ce precauțiune să 'se întrebuințeze la a- 
mestecarea caracterelor de dițerite jeluri ). Sub a: 
ceastă amestecare nu înțeleg numai pe. aceea cu 
privire la loc; ci şi pe aceea cu privire la aju-
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tor. De pildă, dacă învățătorul vede un școlar 
talentat să-i încredințeze Bre a instrui doui sau 
trei mai puţin talentaţi; dacă a mai aflat vre u- 
nul cu o purtare foarte bună (morală) să-i deă 
şi lui alţii cu un caracter corupt spre a-i con- 
duce și observă. Cu chipul-acesta vor profită am- 
bele părți, numai dacă învățătorul e atent,-ca to- 

„vul să meargă „după un plan. Insă cred, că va fi 
SOSI timpul să procedăm la expunerea lucrului 
insuși!





CAPITOLUL. XII: 

Temelia reorganizărei şcolilor, e ordinea strictă. 
în toate. 

1. (Ordinea € sufletul lucrurilor). Dacă exa- 
minăm aceea ce conţine lumea în organizmul 'ei 
până în cele mai mici părţi, vom-află, că nu e 
nimic altceva, decât ordinea, adecă împărţirea re- 
gulată a lucrurilor, atât a celor superioare, cât 
şi inferioare, atât a celor mari, cât şi a celor 
mici, atât a celor asemănare cât și neasemănate, 
după loc, timp, număr, măsură, greutate şi după. 

„Cum € potrivit pentru fiecare. De aceea au şi 
numit unii ordinea foarte bine şi nimerit sufletul 
lucrurilor. Căci tot ce e aşezat în ordine 'și pă- 
strează pozițiunea, şi stabilirea atât cât are or- 
dine. Dacă încetează, ordinea, atunci “i ia locul. 
moieciunea, nesiguranța, decadenţa. Ori şi ce lu-- 
cru în natură și artă ne poate serv! ca pildă dies- 
pre aceasta... | | 

2. (7. De pildă: lumea). Ce face, ca lumea să . 
fie lume şi să; conziste în întregimea ei? Nimic: 
altceva decât, că fiecare creatură se ține regu-- 
lat în limitele sale după prescripțiunile naturii.



156 

Şi prin această conservare a ordinii particulare 
se ţine și ordinea imi. - 

3. (2. Firmamentul). Ce face ca timpul împăr- 
țit în ani, luni şi zile să curgă aşa de bine o- 
rânduit și fără încurcătură? Nimic altceva decât 
ordinea nestrămutată a firmamentului. 

4. (3. Insectele, care lucrează așa de artistic). 
- De unde provine, că albinele, furnicele, păean- 
genii execută lucrările lor cu o fineţă aşa de ma: 
re, încât spiritul omenesc e pus în poziţiune mai 
mult de a admiră aceasta, decât de a imită? Din 
nimic altceva, decât din înnăscuta lor aptitudi- 
ne de a ţine în lucrări ordine, număr și măsură. 

ş. (4. Corpul oinenesc). Ce face, ca corpul o- 
mchiesc să fie un organ vrednic de admirat, în 
cât să poată execută un număr aproape nelimi- 
tat de lucrări, cu toate că nu e prevăzut cu mij- 
loace nenumărate? adecă, că el cu puţinele mem- 
bre din care e compus poate să execute lucrări 
de o varietate vrednică de admirat, fără ca să 
lase ceva de dorit? De sigur numai înţeleapta si- 
metrie a tuturor membrelor şi anume atât în 
parte a fiecărui pentru sinc însuși, cât şi a tuturor 

în relaţiunile lor reciproce, . ” 
6. (5. Sufletul nostru). Ce face, că singurul 

nostru suflet e îndestulător spre a domni preste 
întregul corp și a execută atâtea lucrări? Nimic 
de cât ordinea prin ajutorul cărcea toate mem- 
brele stau în strânsă legătură unele cu aitele şi 

sc pun în mișcare după. dorinţa celui dintâiu im- 
puls ce vine din partea sufletului. 

7. (6. Un stat condus cu dibicie). Ce tace. că, 
.
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un singur om, 44 rege sau împărat să poată con- 
duce popoare întregi? Şi deşi sunt atâtea sen- 
zuri, câte capete, totuşi toate se supun tendin: 
țelor aceluia singur şi dacă acesta se poartă bine, 
toate lucrurile merg bine? Nimic altceva decât 
ordinea prin care: toate se ţin unite, adecă prin 
legăturile legilor şi supunerii și toate sunt su- 
„puse acelui unic conducător al lucrurilor; unii 
însă din aceştia sunt conduşi imediat de el, iar fie 
care din ei conduc pe alţii şi aşa mai departe. 
Aceasta se întâmplă întocmai ca la un lanţ unde 
fiecare verigă e unită cu cealaltă şi dacă se. miş- 
că. prima verigă, să mișcă toate, iar dacă cea 
dintâiu stă liniştită, toate stau liniștie. 

„$. (7. Maşina lui Archimede). Prin ce a pu- 
tut Hiero!) să miște singur înaintea oamenilor o . 
greutate, aşa de mare pe care încercase în za- 

„dar să o miște din loc sute de oameni? Cu o 
mică mașină artistică compusă din suluri, împle- 
tituri şi bucăţi, aşa, că fiecare ajută pe cecalaltă 
la înmulţirea puterilor... - 

9. (8. Tunul). Acele efecte îngrozitoare ale tu- 
„ nurilor prin care să clatină ziduri, să dărâmă tur- 

nuri şi să distrug armate, rezultă numai prin o 
anumită ordine a lucrurilor şi prin aceea, că se 
unește activul cu pasivul, adecă dela buna ame- 

„Stecare a nitratului cu pucioasă, (aceea ce e maj 
„cald cu ceca ce e mai rece), dela buna -posiţi- 
„une a. tunurilor, dela umplutura îndestulătoare 
cuw iarbă de puşcă şi cu gloanţe și în fine dela 

1) Hi2ro cel tânăr, tiranul Siracusei + 215 a. Crist.. 

1
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buna tragere la ţintă, Lipzeşte una din acestea, u- 
tunci întregul aparat e fără efect, 

10. (9. Întprimeria). Cine a perfecţionat im- 
“ primeria cu mijlocul căreea să înmulțesc cărțile, 

iute, frumos și fără greșeală? Fără indoeală or- 
dinea în aşezarea literilor, în turnare şi poleire, 
în prepararea hârtiei, erc.. 

11. (10. Căruţa). Si dăm de exemplu şi ceva 
mecanic: Ce face, ca căruţa, care e făcută din 
lemn şi fier să se poati trage așa ușor de caii 
înhămaţi şi să facă un serviciu așa de bun în 
transportare de oameni și lucruri? Nimic decât 
întrebuinţarea artistică a lemnului și a fierului 
în roate, osii, jug şi altele. Şi dacă se rupe numai 
una din acestea, atunci intregul aparat e pumai e 
de nici un folos. 

12. (II. Corabia). Ce e.aceasta, că. oameni; 
se urcă. în corabie spre a intră în violenta mare 
şi pătrund până la Antipozi şi să intorc iarăşi 
nevătămaţi? Nimic altceva decât ordinea obser- 
vată la întreaga corabie, incâr să nu fie nimic 
in stare rea, căci altmintrelea poate îi expus: i la, 
clătinare şi scufundare. 

13. (12. Or ologiul). Ce tace, ca orologiul---mă- 
surătorul timpului, — să producă mișcări şi 'să. 
arate minute, ore, zile, luni şi poate chiar și anii? 
Şi acestea le arată nu numai ochilor, ci şi ure- 
chilor spre a îi auzite: din depărtare şi în întu- 
neric? Mai departe, ce e în.un astfel de instru- 
ment, că omul se scoală din somn la a oră șta- 
bilită de el şi în acelaşi ump aprinde lumină spre 
a puteă vedeă? Ce face în fine, că e! poate să,
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arăte începutul sărbătorilor și al zilelor săptămâ- 
nalc, schimbarea lunii, mişcarea planetelor şi 
intunecimile de soareși lună? Ce ar fi denin de 
admirat, dacă aşa ceva n'ar există, adecă, ca un 
metal, un lucru neînsufleţit să poată produce mi- 
şcări vii- şi regulate? Inainte de a să fi inventat 
aşa ceva, nu sar fi crezut ca ceva imposibil, în: 
tocmai ca. şi când ar fi voit cineva să afirme, că 
arborii ar puteă să umble și pietrele să vorbea- 
scă? Cum că cu orologiul aşa stă lucrul, ne-a 
spun însăşi ochii noștri: 

14. (Intregul secret al orologiului stă în ordi- 
- nea sa). Insă prin ce putere ascunsă să întâm- 
plă aceasta? Prin nici una, decât numai prin pu: 
“terea ordinii, care: domneşte aici în toate lucru- 
rile şi anume prin impărţirea după un anumit nu- 
măr, măsură şi ordine a tot ce e coprins acolo, 
aşa încât, fiecare parte 'și are ţinta sa stabilită, 
mijloacele pentru ajungerea ei și pentru mijloace 
anumite măsuri, adecă cea mai potrivită relaţi- 
ane a fiecărei părţi către celelalte şi legile: co- 
mune spre a comunică puterea şi ao suportă. 
Aşa că totul să, petrece cu cea mai mare regu- 
lantate, ca şi cum ar fi un corp viu, mişcat prin 

| propriul său spirit. Dacă sar întâmplă însă, ca 
"să se sfărame, să se strice, să se tocească ceva 

și Chiar dacă ar fi rotiţa cea mai mică sau altă 
bucară neînsemnată, îndată ar stă, s'au n'ar mer: 

„ge.regulat. Toate acestea arată destul de lămu- 
rit, că totul atârnă numai dela ordine. 

15. (Se 'poate speră că se va găsi O formă de 
scoală asemenea orologiului). Nimic altceva iu
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cere diauctica așa dar, decât o bună distribuire a 
zimpului, a materiei şi a metodei. Dacă vom teuși 
să facem aceasta, atunci nu ne va fi de loc greu 
să instruum tinerimea în' toate, ori şi cât de nu- 
meroasă ar fi, întocmai după cum cu a jutorul im- 
primerii si acoper zilnic sute de coale de hâr- 
tie cu cea mai frumoasă scriere, sau prin așc- 
zarea mașmii lui Archimede se pot mută casc, 
umuri și ale greutăţi, sau prin urcarea în co- 
rabie poate trece cineva A1şor oceanul și a se 
duce în lumea nouă. Și numai puţin, totul va 
merge regulat, intocmai după cum şi orologiul 
să ţine în echilibrul prin greutatea lui. Și această 
va fi așa de plăcută, după cum şi privirea unui 
automat e destul de plăcută. In fine, se va în- 

„tâmplă cu acecași siguranţă, care numai la un! 
asemenea instrument artistic se „poate află. 

16. (Concluziune). Prin urmare, să incepem în 
nemele A totputernicului o astfel de reorgani- 
zare a şcoalelor, incât să corespundă. in totul o-. 
rologiului celui artistic construit și cu diferite a- 

_parate impodobit.



„CAPITOLUL XIV 

Stricta ordine şcolară să se împrumute dela 
natură şi în adevăr o astfel de ordine pe care 

să n'o poată impiedecă nici un obstacol. 

1. (Temeliile ariei să se caute în natur d). Să 
începem în numele lui Dumnezeu de a căufi te- 
meliile pe care se poate construi metoda învă- 
ământului, intocmai ca pe o stâncă stabilă, Și 

: dacă e să căutăm mijloace pentru lipsurile din 
2atură, apoi nu le putem găsi nicăiri, decât în 
»atură, însăși, căci e foarte adevărat, că arta nu 
»oate nimic, decât a imită natura. 

2..( Aceasta se poate lămuri cu exemple: 1, cu 
ul înnotășii, II cu a! corăbii, [Il cu al zburatu- 
lui). Aceasta se poate probă cu „cxeruple. Vedem 

„un pește innotând în apă; aşa ceva “i-e natural. 
Vrea omul să-l-imiteze, atunci e neapărat să în- 
irebuințeze organe și mişcări asemenea cu ale lui. 

„Im locul aripilor şi coadei să intindă braţele și pi- 
cioarele și în acelaşi chip cum 'şi mişcă şi peştile 
aripele sale.. Însăși corăbiile nu pot să fie cons- 
uite, Cecât după această idee şi că în locul a- 
ripelor să, se iintrebuințeze lopeţi sau voaluri de. 

i
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pânză, iar in locul coadei să se intrebuinţeze câz- 

ma. Mai vedem pasări zburând prin aer; e ceva 

natural. Şi când Dedal voia să le imiteze. a tre- 

Duit să-și pue aripi și să le miște. 

3. (4. Cu exemplul producerii de sunete). Ui- 

sanul, care produce sunete la animale e trachea 

arteră, compusii din inele cartilaginoase şi pre-" 

văzută în partea de sus cu laringele, intocmai 

ca şi cu o supapă, iar în partea de jos cu plămâă- 

nii. După acest model sc construesc şi flautile, 

sienalurile și alte instrumente de suflat. | 

4. (5. Cu exemplul fulgerului). Sa constatat, 

că aceca ce produce functul în nori aruncând foc 

şi pietrii nu e altceva decât silitră aprinsă cu pu- 

cioasă. Imitându-se aceasta, :se compune din pu- 

cioasă și silitră iarbă de puşcă, care aprinzându- 

se şi dându-i-se drumul din puşcă produce ful- 

ger și tunet imitat. | 

3. (Cu exemplul muiisurătorului timpului). Sa 

studiat corul și s'a constatat, că cl se învârteşte 

incontinuu şi că prin diferitele cercuri ale stele- 

Jor să -produce în lume plăcuta schimbare a a- 

-Z 

notimpurilor.. După acelaşi model s'a format un 

instrument, care reprezintă învârlirea zilnică a ce: 

rului şi măsoară orele. Şi acest obiect compus 

din roate aşa format încât nu numai că vreă să 

pună în mişcare de cealaltă, ci încă se poate ţine 

în mișcare fără sfârșit. A fost însă nevoc,. ca &- -- 

cest instrument să fie compus din bucăţi mişci- 

toare şi remişcătoare, întocmai după cum e şi 

lumea și anume pentru partea, stătătoare în lume, 

pentru pământ, s'a luat pedestalul mişcător, co-
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lvanele şi cercurile, iar pentru căile mişciitoare 
ale cerului diferitele roate, Şi pentrucă nu se pu, 
tea face ca vre una din aceste roate să se în- 
vâriască și să tragă după sine și altele, a tre 
uit să se imprumute dela natură puterea miş- 
cătoare şi anumegravitatea sau elasticitatea. Sau 
se udaogă osiei roafei principale o greutate, care 
trăgând în jos, osia se întoarce și mişcă roata 
și cu ea altele, sau să îă o fablă lungă de otet 

«ŞI Să sucește imprejurul osiei și apoi o lasă li- 
beră şi prin aceasta ea tinde a se desface în- 
vârtind în același timp osia și roata, Dar pent ua 
cu mișcarea să uu se jacii prea repede, ci din 
contră încet după :exemplul cerului, să- se mai: 
intercaleze şi aleurotițe din care cea din unnă mie 
şcată 'de doui dinţişori ţin locul humiriii care trecă 
și vine, adeci al zilelor şi nopţilor. Acelei părţi 
însă, care trebue să arate orele şi sferturile de 
orii isa adăogat vergele artistice, care ridică 
piedicile după tecbuinţă şi le pune iarăși în a- 
celaşi chip după.cum şi natura prin mişcarea cor- 
purilor cerești produce primăvara, vara, toamna 
şi iarna împărţite in luni, cari trec şi vin din npu. 

, (Concluziune: cum si se imiteze natura în 
didactica) Din toate acestea rezultă, că acea or- 
dine, care trebue să fie modelul cel mai însem- 
nat al artei cum să se inveţe foi toate, să nu 
Se împrumute de micăiri sau nu se poate împru- - 
"mută decât dela iinvăfăroarea natură. Indată, ce 
se va stabili aceasta, atunci, aceea ce e conforne 
artei va, veuşi aşa de bine şi ușor, întocmai cai 
și aceea ce e conform naturii... F oarte bine se 

z
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exprimă Cicerone: „Duci urmăm naturii ca u: 

nei conducătoare, atunci:nu ne vom abate nici e 

dată dela calea cea adevărată”. Și mal departe: 

„dacă natura e conduciitoarea noastră, atunci e 

imposibil să ne rătăcim. Accâsta 0, sper și cu şi 

de aceca îndemn, că dupi observarea procesu- 

lui pe care îl urmărește natura în desfăşurarea 

ei, să se procedeze în același chip. 

__8. (Cinci piedici ni se opun). Speranţii noz- 

stre îi se poateopune însă zicătoarea lu: /pocrat: 

„Scurt e vieaţia însă lungă e arta, ocaziunea iu- 

gitivă, experiența înșelătoare, judecata greoae”. 

El enumără așa «dar, cinci piedici, pentruce nu 

poate să ajungă ori şi cine la o cultură innaltă. 

științifică şi anume: I Scurtimea vieții, care tace, 

ca tocmai atunci,când ne preparăm pentru vieații 

să. fim luaţi de: aici. II Alulţimeă conjuză a lu- 

crurilor pe caresspiritul trebue să şi-o apropie și 

carg e un ce obositor de a o putea cunoaște. III 

Lipsa de ocaziuni spre a puted învăță frumoasele 

arte, iar dacă ni se oferă dispar cu repeziciune 

(căci anii tinereţii, cari sunt cei mai potriviţi pen-. 

tru cultura spiritului se petrec în jucării, etatea 

următoare însă, oferă ocaziuni mai mult spre lu- 

cruri de nimic, lecât spre lucruri serioase (după 

cum sunt şi :afacerile oamenilor) sau şi dacă se 

“oteră o ocaziune favorabilă dispare mai înainte: 

de a fi sputut pricepe). IV. Slăbiciunea înte- 

Țigenții şi nesiguranță judecății noastre, care ne 

pun în poziţie de a nu puteă pătrunde pâni în 

miezul lucrurilor. V. In fine că, chiar dacă vo: 

eşte cineva prin 'dese observaţiuni şi nenumărate
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încercări si priceapă adevărata esență a lucru- 
rilor, aceasta e prea obositoare și în acelaşi timp 
înșelătoare ŞI nesigură. 

9. (Răspuns Î. «şa a voit Dumnezeu si Orân- 
duiască). Dacă cele zise sunt adevărate,- cum pot 
eu să îndrăznesc de a expune o cule așa de ge- 
nerală, sigură, ușoară și solidă spre a se putea 

învăța? Răspund: Cumică aceasta e foarte ade- 
vărat, o arată .experienţa, dar că se află însă şi 
“contra mijioace destul ide potrivite, ne arată pe 
lângă probele raţionale şi experiența. Aceasta e 
stabilită aşa, de cel mai înţelept conducător ali - 
lucrurilor, de Dumnezeu, însă spre binele nos- 

tu. EL ne-a dat un scurt timp spre a trăi, fi- 
indcă noi în:starea'actuală de corupțiune nu pri: 

cepem cum să întrebuințim vieața în bine. Căci 
dacă noi, cari me naștem şi murim şi sfârşitul e a- 
meninţat în noi seta inceput, ne ocupăm însă cu 
lucruri nebuneşti, ce:s'ar întâmplă dacă am trăi 
sute, sau mii de ini: Dumnezeu ne-a acordat 

„aşa dar numai atâta timp, cât a crezut că e în 
deajuns de preparare spre o vieață mai bună. 
Pentru această întrebuinţare.vicaţa aceasta e des- 
tul de lungă, numai dacă ştim să o întrebuințăm, - 

10. (A doua piedică). Dumnezeu a voit ca să 
fie multe lucruri şi aceasta spre folosul nostru şi 
anume ca să fie multe : spre a ne puteă ocupă, 
-exersă și formă. 

11. (d treia). EL a voit ca ocaziunile să fie 
fugitive şi inteligibile numai în partea lor exter- 
nă, ca astfel îndată ce le-am observat să tindem
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cu zel de a. le pricepe acolo unde sunt de pri- 
ceput. : 

12, (A patra). Experiența e înşelătoare pen- 
truca atenţiunea să joace un rol mai însemnat. 

şi să simţim necesitatea de a studiă lucrurile mai. 

temeinic. 
13. (A cincea). Judecata asupra lucrurilor in. 

fine e-greoae, :pentruca astfel zelul şi perseve-- 
ranţa să fie îmboldite de a dobândi teren. Acca- 
sta însă la fine, pentruca ascunsa şi peste toate: 
lucrurile răspândita înţelepciune -a lui Dumnezeu. 
să, se facă mai niult cunoscută spre mai mare 
plăcere pentru noi.:Căci zice fericitul Augustin: 
„Dacă lucrurile s'ar pricepe cu uşurinţă, atunci 

nu Sar mai căuta udevărul, nici cu zel, nici nu 
sar. ajla cu bucurie”. 

1.4. Acele piedici se pot în mare parte întătu-. 
râ). Să se ;observe aşa dar, în ce chip se pot 

combate acele piedici :cu ajutorul lui Dumnezeu 
și pe care provedinţa divină le-a pus spre îm. 
boldirea, zelului nostru. Şi aceasta nu ne e po- 
sibilă decât numai: 

I. Prin prelungirea. wieţii spre a „puteă fi în- 

destulătoare pentru timpul azătat. . 
II. Prin scurtarea maferii de învifământ spre 

a puteă corespunde duratei vieţii. 
> III. Prin priceper ca ocaziunilor spre a nu tre-- 
ce nefolosite. | 

IV. Prin deșchidereu minții spre a puteă pă 
“irunde lucrurile cu ușurință. 

V. Prin stabilirea unei fernelii solide în locul u--



„ [67 

nei observaţiuni superficiale, ca astfel să nu 
poată. înșelă. | | 

15. (Ordinea capitolelor următoare ). Voiu că- 
uta aşa dar după instrucţiunea dată de natură, 

| prelungirii vieţii spre a învăţă not 
Ce e necesar; 

ale scurtării materii de învățământ 
spre a învăţă mai cu iuţeală; 

Principle : ale priceperii ocaziunilor spre .a 
Ă invâăța cu siguranță; 

ale deschiderii minţii spre a în- 
văţă cu ușurință; i 

ale ascuțimii judecăţi spre a in- 
văță cu: temeiu,   

Toate acestea le voiu traiă în anumite Cupl- 
tole. Principiile scurtărei materii de învățământ 

“le voiu trată însă la urmă. - 

 



   



CAPITOLUL XV. 

Principiile prelungirei vieții. 

(Omului i s'a'dat o vieaţă destul de lungă). A- 
ristotel și Ipocrat se tânguesc în ceca ce prive- 
ște. scurtimea -vieţii și impută naturii, că a dat 
cerbilor, corbilor și altor creaturi neraţionale o. 
vieaţă mai lungă, iar vicâţa omului, care e de- 
stinată pentru ceva mai însemnat, e din contră 
închisă în limite mai înguste, Insă foarte bine re- 
plică Seneca: „Voi man. primit o vieață scurtă, 
dur noi o jacem scurtă. Noi mavem lipsă în a. 
ceasta, ci noi o întrebuințăm cu ușurință. Vieaţa 
e destul de lungă, numai dacă S'ar pricepe omul 
cum s'0 folosească”. Şi mai departe: „Vieaţa e 
destul de lungă și pentru îndeplinirea celor mai . 
mari întreprinderi e “dată. în deajuns, numai . 
dacă se întrebuințează bine”. (Despre scurtimea. 
vieții Cap. Lişi 2). 

2. (Ea se scurtează însă de 10]. Dacă acea- 
sta e adevărat cum şi e în: fapt, atunci e vina 
noastră că vieaţa nu ne € îndestulătoare pentru
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executarea celor mai mari intreprinderi, pentru 
că noi înşine risipim vieaţa, parte pentrucă o 
strangulăm, așa că trebue să se stingă înainte: 
de timpul natural, parte pentiucă "i întrebuinţăm 
restul în lucruri :de nimic. | ÎI 

3. (ŞI anume prin slăbirea puterilor). Ipolit 
Guarino, un autor insemnat, scrie și dovedeşte cu 
probe cum că chiar un om de o natură delica- 
1ă, care ese în lume ncvătămat posedă în sine: 
atâta putere de vieaţă, încât "i e în deajuns până 
la 60 de ani; dacă e însă de o natură foarte pu- 
termică, atunci “i e în deajuns până la 100 de 
ani. lar dacă :sunt unii,. cari mor înainte de. acest 
timp (şi e ştiut că cei mai mulţi. mor în ceta- 
tea, copilării, juneţii şi în cea adultă) aceasta se 
întâmplă prin vina oamenilor, .cari prin diferite: 
abuzuri, sau prin lipsa de mijloace de existenţă 
'şi vatămă atât: propria lor sănătate, cât şi a co- 
piilor, cari se nasc și grăbesc moartea, . 

4. (Sau prin aceea, “că nul întrebuinţează tot 
timpul, asa cum l-a întrebuințat Alexandru cel 

Mare). Cum. că chiar o durată de vicaţă mai 
scurtă (de pildă 50, 40, 30 de ani) e.în deajuns 
pentru executarea celor mai mari fapte numai 
dacă se întrebuinţează bine, ne arată exemplele 
acelora, cari mai înainte de a îndeplini anii com-: 
plecţi ai maturității au ajuns acolo unde alţii n'au 
fost în stare:să ajungă în decursul celei mai lungi 
vieţi. Alexandru“ cel „Mare a murit în al gi-lea 
an al vieţii sale și nu numai că eră destul de 
științific cultivat, dar chiar învingătorul lumii pe 
care asupus-o nu atât prin forţa armelor, cât prin
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deciziuni înțelepte şi prin o minunată iuţeală în 
lucrare. Giovani Pico :Alirandola n'a ajuns nici 
chiar etatea lui Alexandru, însă prin studiul fi- 
lozofiii s'a ridicat peste tot ce poate să pătrun: 
dă istețimea spiritului omenesc, încât a fost con: 
siderat ca o minune a timpului său. 

3. (Însuşi lisus Christos). Şi şpre a nu mai a- 
minti altceva, însuși Domnul nostru lisus Chri- 
stos a trăit pe pământ numai 34 de ani și a im- 
plinit marea operă de mântuire Fără indoială ca 
să deă un exemplu cu aceasta (căci în el totul 
are o însemnătate „simbolică), cum că omul ori 
câtă vieaţă ar aveă, “i c îndeajuns spre a dobândi 
tot ce e necesar pentru eternitate. 

6, (Prin. urmare, nu se poate j;lânge nimeni 
de scurtimeu vieții). “Nu pot să trec cu vederea 
tără să citez şi cuvintele de aur pronunţate de 
Seneca în acest senz (în epis. 94). „Ar: găsit 
mulți, zice cl, cari sunt drepţi față de oameni, 

“față de. Dumnezeu însă nici unul. Zilnic bleste. 
măm ziua în.care ne am născut, etc.. Ce e aceea, 
că oniul sesluce repede de aici, când el tot trebue 
să se ducă în tot cazul? Vicaţa e lungă, daci e 
plină. Plină e însă atunci, când spiritul Și a re- 
dobândit însuși bunul său şi stăpânirea de sine”. 
Și mai departe::,,Te conjur, o Luciliu meu, ca să 
„Hu îindem ca vieafa noastră, care e o. podoabă 
pământească, să nu :jie lungă, dar să cântărea. 
scă mult”. Şi îndată după aceca: „De aceea să 
Jăudim şi să punem între numărul fericiților pe 
„cel băr bat, care a ştiut să întrebuințeze bine tim-
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pul, ori şi cât de scurt a fost. Căci el. a văzur 
adevărata lumină; el ma fost unul din mulțime; 
el a trăit şi a lucrat”. Şi iarăşi: „După cum în- 
îrun corp mic poate să fie un om complect, tot 
aşa şi într'o durată scurtă de timp o tieafă com. 

plectă. Etatea e un ce exterior. Mă întrebi: care 
e cea mai îndelungată durată“ de vieață? A trăi 
până la înțelepciune. Cine a ajuns'o a dobândit 
nu numai cel mai înde "pă! tat scop, dar și cel mai 
înnalP”. 

7. (Două mijloace de îndreptare). Contra plân- 
gerilor asupra, scurtimii vieţii ne stau la dispo: 
ziţie atât nouă, cât şi copiilor noştri, următoa- 

rele două mijloace. Ori şi cine trebue să ingri- 
jească pe atât cât e posibil ca: 

1. Corpul să fie păzit de boale şi moarie.. 
II. Ce spiritul să fie pus în pozițiune de a exc- 

cufă toate cu înfelepciune. 
S. (I. Corpul trebue ferit de boale. Și pentru 

ce? peiitr ucă el e 1, locuința sufletului şi al 2.Ica, 
organul omului). Corpul trebue terit de boalc şi 
nenorociri mai întâiu. pentrucă” cl e locuinţa su- 

fletului şi în adevăr singurul, căci dacă e distrus, 
sufletul trebue să părăsească imediat această lu- 
me. Iar dacă a fost vătămat numai în parte, așa 

"că sau un membru, sau altul a suferit o muti: 
lare oarecare, atunci sufletul, care e oaspetele 
său are o locuinţă neospitalieră. Așa dar, dacă 
voim să, locuim cât se poate de mult şi bine in 
palatul lumesc în care suntem introduși prin bu: 
nătatea lui Dumnezeu, să îngrijim cu înțelepciune 
de intregul nostru corp. Al “doilea, acest corp DU:
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e destinat numai ca locuinţă a sufletului raţio-.. 
nal, ci și ca organul lui fără care nu e în stare 
să audă nunic, să vadă, să vorbească, să lucreze 
şi chiar. să cugete, Și pentrucă nimic nu se a- 
să în inteligență, care să nu fi fost mai întâi 

în senzuri. De aceca spiritul primește materialul 
tuturor cusetărilor numai dela senzuri şi nu în- 
deplinește actul de cugetare astfel decât prin un 
tel de percepţiune internă, adecă prin observarea 
imaginilor rămase dela obiecte. De aici provine. 
că prin! vătămarea creerilor, să: vatămă şi ima- 
ginaţiunea şi că dacă se excitii membrele. corpu- 
lui, se excită de asemenea și sufletul. -Așa dat, 
e foarte adevărat că: Ori şi cine să se roage, ca 
an spirit sănătos să locuiască întrun corp şănă- 
tos. (Juvenal sat. 10. 356: Orandum est ut sit 
mens sana in Corpote sano). 

9. (Și cum aceasta? Prin modul de pieuță,- care 
se poute imită dela arbore, care are 1 trebuință 

de o nutrițiune cumpătată). Corpul nostru se 
poute ține în putere şi prosperare prin un cum- 

pătat mod 'de vieață, despre care eu din punctul: 

de vedere” al medicului voesce să amintesc aici 
numai ceva şi în adevăr printr'un „exemplu luat 
dela arbore. Pentruca arborele să dureze ani 
mulți are nevoc de trei lucruri: 1) de o continuă 
umiditate, 2) de o deasă eshatuţiune, (evapora- 
țiunc), și al 3) de un repaos periodic. El are 
nevoe de umiditate, căci fără ca se veştejeşie 
și se usucă, Insă umiditatea trebue să fie cumpă.- 
tată. căci dacă e prea multă "1 putrezesc Tâ- 
cicinile.
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tot aşa şi corpul arc nevoc' de nutrimen:, 
căci fără el:sc consumă de loame și scte, îns si 
nu fie în :cantitate prea mare, că se îngreuneuză 
şi se apasă puterea mistuirii. Cucât cineva st 
nutrește mai cu cumpătare, cu atât se va înca 
mistuirea mai cu siguranţă şi mai cu temeiu. Dar. 
pentrucă cei mai mulţi nu iau în băgare de scu 
mă aceasta, de aceea 'şi distrug prin multă mân 
care puterile şi xieaţa. Căci moartea provine din - 
boule, boalele din sucuri stricate, sucurile stri. 
cate din o nistuire rea, mistuirea rea din prea 
multi mâncare, adecă se îindoapă stomacul ci: 
atâtea bucate. încât:el mistue numai pe jumătate 
De aceea e imposibil, ca cineva să nu fic coprins ” 
de boale. 'Au/fi au mâncat aşa de mult până au 

murit zice Sirach (37, 34); Cine mănânci însă 
cu cumpătare, acela trieşte cu atât mai mult. (Si. 
rach 37, 34). 
„10. (Și aceasta să fie simplă). Pentru conser 
varea, unei bune sănătăţi e nevoe nu numai de 

"o nutriţiurie cumpâtată, dar şi simplă. Pe un ar- 

hore fie chiar iraged nu 1 udă grădinarul cu vin 
sau lapte, ci -cu iichidul comun tuturor vegeta-.: 
lelor, adecă cu apă. De aceea trebue ca păria- 
ţii să se feriască de a deprinde pe copii să fie 
capricioşi în mâncare (cu tel de iel de bucate) 
și mai ales pe acei “cari s'au devotat studiului 
Sau cari voesc să se devoteze. Căci nu se po- 
vesteşte în zadar, că Daniil cu tovarășii săi, de 
sânge regesc, cari trebuiau să se ocupe cu sti. 
diul, miâncând legume ; și bând apă, au. devenit
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iai apti și mai dibaci şi ce e şi-mei mult, mai 
deşștepri intelectualmente, decât fofi copiii, cari 
se nutriau din bucare regeşti. (Dan 1..12 etc.). 

Despre aceste particularități însă în alt loc mai 
pe larg, | 

Ir. (2. Deo deasă eshalațiune ). Și de o deasă 
eshalațiune are nevoc arborele şi de o deasă ră- 

coreulă prin vânturi, ploi şi îngheț căci aitte] se 

slăbeşte uşor şi se usucă, Tot aşa şi corpul u- 

man are nevge de mișcare, de ocupaţiune de r- 
xereiiu, fie în tormă de joc, fie în serios. 

2. (Din timp în timp şi de repaos). In fine; 
azbotele are tr ebuinţă în anumite timpuri şi de 
repaus, aşa ca să nu producă ! incontinuu din sine 
“ramuri, flori şi fructe, ci să lucreze şi în interi- 
ozul său preparând sucul, ca astfel să se poată? 
împurernici. Însuşi: Dumnezeu a stabilit ca după 
vară, să. urmeze iarnă spre a procură repaus tu 

_taror veţuitoarelor pe pământ şi chiar pământu- 
lui şi a mai hotărit prin lege, ca ţara să sărbă- 
“oriască un an din şcapte în șeapte (Leveticu 25). 
In acelaşi chip a stabilit Dumnezeu pentru oa- 
meni (şi animale) noaptea ca să-şi poată. rea- 
dună iarăşi puterile pierdute de munca zilei, a- 
tât prin somn, icât şi prin repaus. Insă, chiar în 
micele intervaluri dintre ore atât spiritul, cât şi . 
corpul au trebuinţă de recreaţii, spre a.nu se 
întâmplă ceva contrariu naturii. Aşa dar, chiar. . 
între lucrările zilnice e folositor de a face o re- 
„creaţie, de a ţine o conv ersaţie, de a face glume 

şi jocuri, de a face exerciţii de muzică și altele.
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13. (De aceste trei lucruri atârnă buna stare 
« corpului, însă numai daci se observă cu seri- 
ozitate). Cinc observă aceste lucruri (adecă să se 
nutriască cu cumpătare, să exerseze corpul şi-să 
tolosiască mijloacele de împuternicire aie na: 
turii) acela nu poate altfel, decât să conservă 
vicaţa şi sănătatea, atât de mult pe cât e posibil: 
excepţiune numai de nenorocirile ce vin de sus. 

Aşa dar, o ;bună parte a udevăratei organi- 
zațiuni a şcoalelor va stă într'o convenabilă îin- 
părțire a muncii și a rejiausului, sau a ocupați: 
unilor, recreațiunilor și conversaţiunilor. 
"14. (Timpul destinat pentru lucru trebue să se 

împarță bine). Aceasta rezultă din o înțeleaptii 
împărțire a timpului necesar pentru lucru. Trei” 
zeci de uni se pare a îi un cc neînsemnat şi sc 
pronunță cu uşurinţă şi totuşi acești treizeci de 
ani coprind multe -luni, mai multe zile Şi nenu ! 
mărate ore. Întrun asemenea interval poate ci- 
neva să ajungă departe, numai dacă înaintează, 
tie chiar cât de încet. Aceasta ne o arată creşte- 
rca arborilor; ci cresc aşa de încet, încât obser- 

„vându-se cu cca mai mare atenţiune nu se poate 
vedeă nimic, de oarece se întâmplă cu încetul și 
fără să se observe. Totuşi se poate vedsă că e 
plantă a crescut, în fiecare lună o bucată ŞI că 
în timp de treizeci de ani s'a dezioliat întrun 
complect arbore. Tot asă stă lucrul Şi cu creş 
terea. corpului nostru. Noi nu, vedem cum cre- 
şte; ştim numai câ a crescut, Și că chipul cum 
spiritul 'şi apropie cunoştinţa lucrurilor nu e al-
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„tul decât acesta, ne arată. cunoscutele versuri 
latine: a | 
-daogă micii tale gremezi incontinuu bob cu bob, 
Si în scurt timp comoara ta s'a mărit ca un munte. 

15. (Minunata putere a progresului ). Cine cu- 
noaşte puterea progresului va observă aceasta 
cu uşurinţă. In timp ce în arbore în fiecare an 
crește din trunchiu numai o singură ramură, un - 

„singur vlăstar; acelaşi urbore va posedă în timp 
de treizeci de ani ramuri mari şi mici cu miile; 
toi însă, flori-și fructe fără număr, Și să sc creadă 
imposibil, ca omul.prin activitatea sa să nu poată 
ajunge întrun interval de 20 sau 30 de ani lu 
o anumită înnălțime sau lăţime? Să observăm 
lucrul mai de aproape. o 

16. (O împărțire potrivită a timpului ). Ziua o- 
bicinuită are 24 de ore dintre care, dacă le în- 
părțim în trei pentru trebuinţa vieţii vom avea: 
S ore pentru somn, tot atâtea pentru afacerile 
exterioare (îngrijirea de sănătate, timpul mâncă-. 
rii, îmbrăcarea şi dezbrăcarea, recr ațiunea, con: 
versaţia cu amicii şi altele) în timp ce pentru a- 
facerile serioase făcute cu plăcere şi fără plicti- 
seală rămân numai 8 ore. Aşa dar, săptămânal, - 
(dacă a şaptea zi se întrebuinţează numai pentru * 
repaus) rămân pentru lucru 48: de ore; anual 
2495; câte însă în timp de 10, 20 şi 30 de ani? 

17. (E în deajuns spre a dobândi o mare co- 
oară de cultură). Dacă cineva ur învăță în fie 
care an numai un singur rând dintr'o ştiinţă oa: 

"recare, numai o singură regulă, o singură istori- 
| 12
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oară frumoasă, sau o zicătoare, cât ar fi de mare 

comoara cunoştinţelor dobândite! 
1$. (Concluziune). De aceea, Seneca se ex: 

primă foarte nimerit: „,Vieafa e fungi numai dacă. 
știm s'o folosim, ea e destul de lungă şi ajunge 
pentru executarea celor mai mari întreprinderi 
numai dacă se întrebuințează bine”. Prin urmate, 
totul stă în aceea, ca să înţelegem arta cum să. 
se întrebuințeze bine ori şi ce, Aceasta voim so 
examinăm mai departe.



CAPITOLUL XVI 

Cerinţele generale ale învățământului : 
adecă cum se poate predă de către învățători şi 
învăță de şcolari cu temeinicie spre a se putea 

face progres. . 

. (Creşterea lucrurilor naturale sc face dela 
sud) In Evanghelia lui Marcu (cap. IV, 26 etc.), 
se află următoar ca trumoasă parabolă a lui lisus” 
Christos. „„Așu este împărăția lui Dumnezeu, ca 

şi când un om aruncă sămânță în pământ. Şi 
ducă doarme, sau dacă se scoală, noaptea şi ziua, 
„semânța răsare şi crește cum nu ştie el. Căci pă- 
mântul pr oduce de sine mai întâi iarbă, apoi 
spic şi după aceea grâu deplin în spic. Iar când 
3e coace fructul, îndată pune secera, fiindcă a 
sosii secerişul”. | 

2, (Cazul acesta trebue să fie şi La cele arti- 
jiciale). Mântuitorul arată aici, că. Dumnezeu e. 
care lucrează în toate şi că omului nu-i rămâne 
altceva, decât să: primiască seminţele învățăturii 
cu inimă curată, şi că dela el provine, că totul 
incolţeşte şi creşte; până se coace dela sine, fără 
ca omul să observe în ce chip, se întâmplă a-
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ceasta. Așa dar, acei cari înstruesc tinerimea n'au 

«altceva de făcut, decât să-i semene în suflet sâ= 
mânța ştiinţelor şi s'o ude cu îngrijire; prospe- 
rarea şi cresterea vine de sus. 

3. (Plantarea e o artă). Cum că, spre a pu- 
tea semănă şi a plantă, e nevoe de o anumită 
artă Şi experiență, știe ori şi cine. Dacă un gră- 
„dinar fără experienţă, plantează o grădină, se în- 
tâmplă că cea mai mare parte din plante s să se 

"usuce, iar dacă unele cresc, aceasta se face mai: 
mult graţie întâmplării decât artei. Un grădinar 
cu experienţă şi cunosciitor lucrează cu pruden- 
ță, fiindcă știe unde, când și ce trebue să facă 
şi să nu tacă spre a putea reuşi întoate. Bine 
înţeles, că câte o dată nui reuşeşte nici celui 
cunoscător (pentrucă e aproape impos: bil omu: 
lui de a puteă îngriji de toate, cu atenţiune, ca 
să nu se întâmple ici și colea câte o greşeală); 
totuşi nu e vorba aici de prudenţă și întâmplare, 
ci de arta cum se. pot împiedică prin prudenţă 
întâmplările. 

+. (Alefoda învăţământului frebue să fie tra- 
tată ca o artă). Fiindcă metoda învățământului 
a fost până acum așa de nesigură, încât abia pu: 
teă cineva să îndrăzniască de a zice: „Eu voia 
înaintă cu acest copil în atâțea ani așa de de- 

“parte; eu "1 voiu iniții atât și atât în cultură, 

"etc.; de aceea trebue să observăm acum, dacă 
această artă a plantării spirituale se poate rezi- 
mâ pe o temelie solidă, încât să înainteze cu si... 
guranță şi să nu mai înșele? 

'3. (Și în adevăr, prin paraletizmul artei cu na-
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tura). Dar pentrucă această temelie nu poate să 
fie alta decât să potrivim pe cât e posibil cu 
îngrijire âceste operaţiuni artistice! cu operaţiu- 
nile naturii (după cum am văzut în cap. NIV) 
să examinăm acum căile naturii cu exemplul pa- 
sării, care 'și scoate singură puii și dacă obser 
Văm cu ce succes se urmăresc căile naturii şi 
de către grădinari. pictori. şi architecţi, atunci 
vom înţelege cu uşurinţă cin că trebue să.se ur. 
meze aceste căi ale naturii și de.către educatorii 
tinerimii, | 

6. (Şi pentruce uceasta?). Şi dacă cuiva îi se. 
va părea aceste explicări relative la căile natu- 
rii, neînsemnate, cunoscute și ordinare, atunci să 
bage de scamă că eu am intenţiune de a de- 
duce din aceste lucruri zilnice şi cunoscute ce se 
întâmplă. în natură şi artă cu bun succes (afară 
de școală). pe acele necunoscute asupra căror e 
îndreptată tendinţa mea. Şi în adevăr, dacă lu. 
crurile din care scoatem forma prescripţiunilor 
noastre sunt cunoscute, atunci putem să sperăm , 
că şi concluziunile noastre vor îi cu atât mai e- 
vidente, 7 

- ' PRINCIPIUE L 
Natura e atentă asupra timpului potrivit. —— 

(7 principiu al naturii: ca nu întreprinde nimic 
care să nu fie la timp). Pasărea, de pildă, care 
vrea. să-și înmulţiască specia, nu-și incepe lu. 
crarca în iamă când totul înghiaţă, nici îv. vară, 
când. totul arde de căldură şi se veştejește; nici
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în fine în toamnă. când puterea de vicaţi a tu- 
turor creaturilor e in apunere de o dată cu soa- 
rele şi când tinerele creaturi sunt coprinse de o 

iarnă vrăjmașă, ci în primăvară, când soarele dă 
tuturor lucrurilor o nouă putere şi o nouă vieaţă. 
Şi aceasta iarâși numai treptat. Căci în tinipul 
când temperatura e încă puţin rece, pasărea con+ 
cepe ouăele în corpul său unde sunt apărate con- 
tra răului şi de ţine calde: iar când acrul devine 
mal teinperat, ouă şi în fine când timpul sa fă- 
cut mai cald ies puii din gheoace spre a se de- 
prinde încetul cu încetul cu lumina și căldura. 

$. (O 'adevărată imitare a acestui .princi piu în 
grădinărie şi arhitectură). De asemenea și gră- 
dinarul € atent ca să nu întreprindă nimic ce n'ar 
fi la timp. Aşa dar, el nu plantează nimic în tim- 
pul de iarnă (fiindcă. sucul e atunci în rădăcini 
şi nu se ridică spre a nutri vlăstarul); nici în vară 
(fiindcă sucul er -ăspândit peste ramuri); nici in 
toamnă (fiindcă sucus se retrage iarăşi către ră- 
dăcini), ci în «primăvară, când umiditatea se ră- 
spândește dela rădăcini, și părţile superioare ale 

“plantei încep să fecundeze, Insă chiar și mai târ 
ziu când mai e ceva de făcut cu arborele si 
se observe timpul favorabil, adecă când e tim- 
pul de îngrăşat, de curăţit, de săpat, etc.. ŞI ar: 
borele însuşi şi-are timpul său favorabil de creş- 

- tere, de înverzire, de înflorire, de producere de 
tructe etc.. Tot aşa și arhitectul înţelept trebue să 
observe timpul potrivit când să se ciopliască lem- 
nele, când să se fabrice olanele, când să se pue 

' . N 
t, PN . pa
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temelia, cânil să se facă zidurile și să se tencu- 
jască etc. 

9. (O îndoită abatere dela aceste cuictări în 
scoli). Contra “acestui principiu sc păcătucşte în 
școli întrun îndoit chip: . . 

|. Prin aceea, că nu se alege Bine timpul po 

frivit pentru exersarea spiritelor; 

II. Prin uceea, că mai târziu exercițiile nu se 
împart cu îngrijire, asa ca totul să 'progreseze 
treptat. Căci, cât timp copilul e încă mic nu se 
poate instrui, fiindcă rădăcitile judecății sunt 
prea mici, A instrui pe cineva la bătrâneţe e 
prea târziu, fiindcă inteligența şi memoria sunt 
în decadență. In mijlocul vieţii e prea greu, fi- 
indcă puterea intelisenţei prin felurimea. lucru: 

„rilor se risipește și cu anevoe se. poate readună. 

Aşa dar, timpul -juneţii trebue observat când 

„forţa vieţii şi a inteligenţii e in creştere: atunci 
prospercază. şi prinde rădăcini adânci. 

10. (O întreită îmbunătăţire). Din acestea pu- 
fem conchide că. 

I. Jnstruirea omului să se înceapt în primăvara 

vieții, adecă în etatea jragedă; (etatea copilării 
te imaginea primăverii, juneţa a verii, maturita- 
tea. a toamnii și bătrâneţea a iernii). A 

IT. Orele de dimineață sunt cele mai potrivite 
pentru studiu; (fiindcă, dimineaţa corespunde pri- 
măverii, prânzul verii, seara toamnii şi noaptea 
iernii). 

III. Zot'ce trebue învățat: St se împartă, după 

etate, aşa ca nimic să nu se drâ spre învățare 
ce nu s'ar putea pricepe.
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_Pp IN CIPIUL UI 

li, Natura întâiu prepară materia Şi apoi: 

i dă forma. — (17 principiu: materia înaintec 
fjormii). Paserea, de pildă, care vreă să nască e 
creatură asemenea ci primeşte mai întâi sămân- 
ţa dintro picătură de sânge; după aceea îşi face 
cuib in care să poată. oua; şi in fine începe să 
clociască până când se formează puiul ȘI ese 
afară din gheoacc. 

12, (Imitare). Aşa şi arhitectul înţe! cpt, mat 
inainte de a incepe clădirea unei case : își pro- 
cură lemne, piatră, fier şi altele spre.a nu în-. 

„târzia dim lucru din lipsa de material, sau să su. 
fere soliditatea - lucrării. 

In acelaș chip procedează şi pictorul, care vrea 
să tacă un tablou; mai întâi pune pânza în ra- 
me, își prepară culorile, o pensulă bună ŞI în 
urmă începe a desemnă. 

Tot aşa şi grădinarul, mai înainte de a-'şi în 
cepe plantaţiunea, ţine gata grădina şi tot felul 
de instrumente, ca nu cumva în timpul lucrării, 

„să fie silit de a căută ce i e "necesar și a7şi 
pricinui prin aceasta multe neajunsuri. 

„3. Contra acestui principiu păcătuesc şcoulele: 
mai întâiu, Țiindcă nu îngrijesc de a aved la dis- 
pozific pentru trebuinfă tot soiul de instrumente, 
cărți, table, modele, tablouri şi ultele; ci tocmai. 
atunci când au nevoc de cle.se caută în toate 
părţile, se dictează, se copiază, ctc., Şi când a- 
ceasta se întâmplă unui învăţător. fără expericu- 

ţă și negligent (şi numărul acestora e totdeauna
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în majoritate) atunci totul merge şchiopiătând, 
intocmai aşa că şi când un medic. dacă ar voi să 
dea cuiva un medicainent, atunci să alerge prin 
păduri şi. grădini spre a adună plante și. rădă- 
Cini, să le coacă și să le destileze, în timp ce 
medicamentele trebuiau să fie gata pentru ori şi 
ce întâmplare, 

1.4. «4 doilea fiindcă în cărțile întrebuințate în 
școli nu se observă această ordine naturală, a 
decă ca materia si precedeze fjormii. + 

Aproape pretutindeni se întâmplă contrariul. 
Ordinea lucrurilor se impune înaintea însăși a 
lucrurilor, în timp ce € imposibil de a regulă 
ceva acolo unde nu e nimic de regulat. Voiu 
probă aceasta cu patru exemple. 

13. (a). Limbile se învață în școli înuinte de 
iucruri. (realia); căci se ţin spiritele ocupate cu 
studii limbistice mai mulţi ani şi tocmai după a- 
ceea, — şi Dumnezeu ştie când —- li se dă spre în- 

„văţare studii reale, ca matematica, fizica şi altele. 
Şi totuşi lucrurile sut principalul, iar cuvin- 

7ele numai ceva întâmplător; lucrurile corpul, iar 
„ cuvintele înbrăcămintea; lucrurile miezul, iar cu- . 
vintele coaja. Așa dar, amândouă să se ofere în 
acelaşi timp spiritului uman, înainte de toate însă 
lucrurile fiindcă ele sunt obiectul atât al iudecă- 

"fii, cât și al vorbirii, 

16. (b). Mai departe, în studiul limbelor se 
procedează. cu totul greşit, căci nu se începe cu 
studiul unui anumit Scriitor, sau ci un dicționar 
bine făcut, ci cu gramatica; şi totuşi autorii pro- 
cură materia de vorbit adecă cuvintele, jar. gra-
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matica” din contră forma, adecă legile pentru for- 
marea, construcţiunea și legătura cuvintelor. 

17. (c). In enciclopedii se începe pretutindeni 
cu artele, iar ştiinţele .și cunoștințele urmează 

după ele, deși acestea procură materialul, iar a- 
celea forma. 

18. (d). În fine, se începe mai întâi cu regu- 
Iele în formă abstractă și după dceea se lămu- 
resce cu exemple și totuşi lumina trebue să pre 

cedeze acelui ce se luminează. ” 

19. Din acestea “rezultă, cum că. spre o te: 
meinică îmbunătăţire a metodei e necesar: 

1. Ca să se fie la dispoziție, cărți şi alte mi j- 
loace de învățământ; 

II. Ca inteligenta să se dezvolte înaintea limbii; 

III. Ca nici o limbă să nu se învețe din gra 

matică ci din autori; 

i
 

s 

IV. Cu științele reale să procedeze celor indca- 
nice şi al - 

V. Ca exemplele să precedeze regulire. 

- PRINCIPIUL II! 

20. Natura îşi alege “pentru “acțiunile si un 
subiect potrivit, sau -face cel puțin să fie po- 

trivit. — (IŢI principiu: utateria se potri: :eşte de 
a primi forma). Paserca, de pildii, waruncă ori 
şi ce în cuib spre a 'I-cloci, ci un astfel delu 
cru din Care poate să iasă un pui, adecă un ou. 

Dacă cade o petricică în' cuib sau altceva, o
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uruncă afară ca ceva netolositor. După aceea în- 
cilzeşte clocind materia din ou atâta timp până 
când se fonnează puiul şi e în stare să iasă afară. 

21. (Imitare). Aşa şi urhitectul: mai întâi taiț 
iemnele. le usucă, le ciopleşte şi le potriveşte cu 
dalta, nivelează. locul de clădire, 1 curăță, pune 
o nouă temelie sau complectează și imbunătă- 
țeşte pe cea veche spre a o: putea întrebuință- 

22. In acelaşi chip şi pictorul: dacă nu îi con- 

vine pânza şi baza pentru culori, atunci caută 
prin toate căile să-şi procure un material mai 
bun, îmbunăt iţind și pe cel dintâi. - 

. Tot așa şi grădinarul; 4) caută un vliis- 
tar “inte! un trunchiu fructifer; b) "1 transportă. în 
grădină şi 11 întige bine în pământ; c) nu lal- 
toeşte până nu observă că a prins rădăcini și «d; J 
mai înainte de a 1 altoi, 1 taie toate ramurile. ŞI 

* chiar o. bucată din trunchiu, ca cu chipul acesta 
“sucul să nu contribuiască decât la putriţiunea al- 
toiului, a | 

24. Contra. acestui principiu s'a păcătuit. în 
școli nu atât prin aceca că s'a primit tâmpiţi și 
proşti (căci după părerea noastră trebue să ic 
primiască în şcoli toată tinerimea) cât prin a: 
ceea că: 
„1, Aceste plante nu se transportau în grădi- 
„nele' de” plantaţiune, adecă, nu se încredința cu 
totul școalelor, ca cu chipul acesta toți acei cari 
trebuesc să fie formaţi oameni, să nu fie lise 
rați mai înainte de ce să fi terminat studiile: 

II. Că s'a căutat de ordinar să li se altoiascti 
wlăstarii ştiinţelor, moralității şi ai pietăţii mai
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înainte ca trunchiul să ji prins rădăcini, adecă 
mai inainte de a fi deșteptat iubire ea de învățătură 
la acei pe cari natura nu i-a insufleţit cu aşa 
ceva. Ni 

I]]. Că micii arborei suu vlăstari nu se cură 
ficiu bine 'mai înainte de a se plantă, adecă că spi- 
ritele nu se. ţineau în frâu și în ordine, ca cu 
chipul acesta să se poată desobișnul de ocupa: 
Hunile zadarnice. 

25. alșa dar: 
I. Cel ce se dă la şcoali să steă pânii Lu sjârşit. 
II. Mai înainte de a se dă ceva de învățat (ur 

obiect oarecare: de studiu). să se prepare copiii 
lua aceasta spre a puteă înțelege de ce e vorba. 

(Despre aceasta mai amănunțit : în capitolui 
următor, II principiu). 

III. să se înliiture toate piedicile ce întâmpină 
școalele în calea lor. 
"Căci e un ce nefolositor de a. dă reguli mai 

înainte de a înlătură piedicile ce le stau în cale, 
zice Seneca (Seneca Epist. CV). Despre, acea. 
sta însă în capitolul următor. 

PRINCIPIUL IV 

26. Natura nu 'şi pierde cumpătul în lucră- 
rile sale, ci înaintează treptat, treptat, până le-a 
terminat pe deplin. — De pildă: dacă produce, 
o păsărică, atunci deosebeşte întrun anumit tim pa 
oasele, nervii și vinele, unele de aliele: în alt 
tunp. face ca carnea 'să fie solidi, după aceea ie! 
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acopere cu piele și cu pene, învaţă pasărea să 
zboare, cete... - 

27. (Îmitare). Când arhitectul pune temelia 
unei case nu construcşte în acelaşi timp și pe- 
reţii şi cu atât mai mult acoperământul, ci din 
„contră fiecare la timpul şi la locul său. 

28. Aşa şi pictorul, nu sc ocupă de o dati 
cu 20 sau 30 de tablouri, ci numai cu unul sin- 
gur. Și dacă se întâmplă să proecteze din când 
in când și altceva, totuși prima sa, ocupaţiune e 
numai una. Ma 

29. În acelaşi chip şi grădinarul, nu plantează 
de o dată mai mulţi vlăstari, ci separat, — unul 
după altul — ca astfel să nu sc încurce nici el 
însuși, nici să vatăme lucrarea naturii. 

30. (Abatere). De aceea erâ o adevărută con. 
fuziune în şcoli, ducă se dideau şcolarilor Spre 
învățare mai multe obiecte de o dută, ca de pil: 

„dă gramatica latină și greacă, Retorica şi Poe- 
tica și cine mai ştie ce. e | 

Căci, cine nu ştie, că în şcoalele clasice zil- 
nic mai în fiecare oră se schimbă materia lec- 
țiunilor şi a. exerciţiilor? Aşa dar, ce e confu: 
ziunea, dacă nu aceasta? Intocinai aşa, ca și 
când un cizmar ar voi să termine de o dată șase 
sau şapte ghete noui. schimbându-le separat una 
după alta, când în mâni, când punându-le la o 
parte. Sau ca şi când un brutar ar voi, când să, 
bage în cuptor diferite feluri de pâine, când să 
le scoată afară, ca și cum ar fi necesar să bage 
şi să scoată din cuptor fiecare pâine în parte, 
de mai multe ori. Insă cine va face o asemenea 

ț
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prostie? Mai înainte de ce cizmarul n'are o Shia: 
tă gata mu începe alta. Brutarul nu bagă alte “pân: 
în cuptor, mai înainte „ca cele din .cuptor să fie: 
coapte. 

31. (Indreptare). Aşa dar, să imităm pe ace- 
ştia şi să îngrijim, ca acelor cari se ocupă. cu 
Gramatica să nu li se mai deă și Dialectica (Lo 

zica) şi când spiritul e ocupat cu Dialectica să 
„nu mai fie neliniştit-şi cu Reforica și dacă ne o- 
cupăm cu limba latină, atunci cea greacă să mai 
aştepte etc... - 

"Căci de altmintrelea un, studiu va împiedică 
totdeauna pe celelalte, fiindcă spiritul dacă e o- 
cupat cu mai multe de o dată, nu va puteă ză: 
studieze temeinic pe fiecare în parte. Foarte bine 

„a ştiut acest lucru marele bărbat /osej Scaliger!).. 
care (probabil în urma sfatului părintelui său) 
nici o (dată nu s'a ocupat în același timp mai mult 
decât o specialitate ştiinţifică, concentrându-și. 
toate puterile intelectuale asupra ei. Şi de aici 
faptul, că el a învăţat aşa de bine nu numai 14 
limbi, ci şi atâtea arte, ştiinţe, câte cad in do- 
meniul spirițului uman, una după alta, încât s'a 
arătat în toate mai solid, decât toţi acei cari în- 
văţau după metoda obicinuită. Fie cine însă, care 
a încercat să apuce o. cale ca el, n'a încercat 
în zadar. 

32. Așa dar, ar trebui ca şi în școală să ru 
se ocupe elevii în acelaşi tim, p mai mult, decât cu 
un Singur obiect. . 

N 

n: Născut în anul 1540 + 1608, renumit ca filolog.
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PRINCIPIUL V 

33, Natura începe fiecare lucrare a ei din-: 

năuntru în afară. — (V. principiu: partea inter- 
ună mai întâi). De pildă: ca nu formează mai 
intâi ghiarele, penele. sau pielea paserii, ci păr- 
țile interne; cele externe din contră după aceca, 

la timpul lor, 
34. (Imitare).. Aşa şi grădinarul, nu 'altoește . 

ori şi unde şi numai în partea externă a 'lemnu- 
lui, ci despică corpul plantei drept în mijloc şi 
infige altoiul așa de adânc în substanţa. mols- 
culară pe cât e posibil; apoi astupă bine păr- 
pie unde se îmbucă altoiul cu lemnul, ca cu chi: 

pul acesta să numai poată ieși sucul, ci să se 
pătrundă imediat în partea internă a altoiului 
şi să-'şi intrebuinţeze întreaga. sa putere spre 
bunul lui mers. | 

Tot aşa şi arborele, care se nutreşte cu 
ploaia Cerului și;cu. sucurile pământului, nu-şi în- 
suşeşte aceste materii de nutrițiune prin părțile 
externe ale coajii, ci prin porii părților sale in- 
terne. De aceea grădinarul, nu udă ramurile, ci 
rădăcinile şi animalele nu se servesc de mem- 
brele externe spre a mistui alimentele,,ci de sto- 
mac, care după ce le-a preparat le răspândește 
in întregul corp. Aşa dar, dacă cultivatorul ti- 
nerimii se ocupă mai mult câ rădăcinile ştiinţii; 

adecă cu inteligența, atunci şi forţa vitală va tre- 
ce cu ușurință în trunchiu, adecă în memoriă şi 
în fine vor apărea toile şi fructele, adecă ușoara
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întrebuințare a limbii şi uphcarea prac tică a Ju- 
crurilor. 

36. (Abatere)]. Contra acestui principiu păcă- 
fuesc ucei învățători, cari: vor să termine instru- 

irea tinerimii încredințată lor prin multă dictare 
și învățare pe de rost, fără ca să se explice bine - 

lucrurile. Şi ucei, cari voind să explice mult, nu 
pricep Să țină măsură în explicarea .lor, adecă 

nu știu cum să se descopere cu îngrijire rădă- 
cinile şi. cum să se aşeze altoii ştiinţelor.. Şi cu 
chipul acesta nu torturează pe bicţii şcolari altfel, 
decât ca şi când ar voi să despice o plantă, nu 
cu um cuțitaş, ci cu un ciocan mare. 

37 (Indreptare). De aceca ar trebui ca de a- 
-cum înainte: 

1; Să se cultive mai întâi priceperea lucruri * 
or, după aceea inemoria şi în cele din urmă de- 
sterităţile (întrebuinţarea limbii şi a mânii ). 

IT. Invăfătorul 'să examineze toate ciile şi mij 
loacele pentru ascuțimeu inteligenții și sti Ie în- 
frebuințeze cum se cude. (Despre aceasta vom: 
vorbi mai amănunţit în capitolul următor). 

PRIN "CIPIU VI 

38, Natura își începe creaţiunile sale cu for- 

marea conturilor generale şi termină cu par- 
iicularitățile. — (VI principiu: mai întâi ce e ge- 
neral). De pildă: dacă vreă să formeze din pn 
o pasăre, atunci nu-i formează mai întâi capul, 

: ochii, penele, picioarele, ci din contră încălze- 
ste întreaga masă a oului şi prin aceasta 0 pune
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în mişcare și produce vine și un anumit cent: 
al întregii păserele (care se va transformă “mai 
târziu în cap, aripi, picioare etc.), şi numai atunci 
fiecare. parte se poate dezvoltă complect, 

39. (Imitare). Arhitectul, care procedează tar 
„aşa, concepe mai întâiu în mintea sa un plan 
general al întregii clădiri, sau își face o schiță 
pe hârtie, sau un model de lemn și după aceea 
pune temelia clădirii, construcște zidurile și aco- 
perământul. Apoi se ocupă cu lucrurile mai pu- 
țin însemnate și cari aparţin la complectarea ca- 
sci, adecă cu uşile, ferestrile, scara etc.. Și în 

- urmă de tot se ocupă cu împodobirea, adecă cu 
pictura, cu sculptura, cu parchetarea scânduri- 
lor și altele. : 

40. Lot așa procădcază şi pictorul. El nu de- 
semncază și pictează mai întâiu urechia, ochiul, 
nasul, gura, ci schiţează numai faţa (sau între- 
zul om) şi aceasta numai cu creionul și dacă ob- 
servă, că schiţarea lui are asemănare, atunci fi- 
xează acest contur cu pensula, însă iarăşi numai 
în g6neral. După aceea deosibește lumina de um- 
bră, desemnează treptat diferitele membre şi le 
împodobește cu felurite culori. 

41. În același chip procedează ŞI sculptorut, 
care vrea să tacă o statue; el iă o masă brută de . 
piatră, o cioplește de jur împrejur și în atlevăr 
mai întâi foarte simplu și după aceca fin, așa în- 

„cât să redeă trăsurile generale ale modelului; în 
cele din urmă lucrează cu cea mai'mare. îngrijire 

„posibilă fiecare parte şi o colorează. o: 
-. 13
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42, De asemenea și grădinarul jă numai COL 

turul arborelui, adecă altoiul, care produce mat 

tArziu tot atâtea ramuri, câți muguri a avut. 

43 (Abatore). Din acestea urmează, că € gie- 

șită calca, dacă se predau școlarilor ştiinţele dela 

început, până în cele mai mici amănunte, făriă 

cu să Ii se dea mai dinainte o idee generală. a- 

supra întregului învățământ; şi nimeni să nu se 

instruiască: pe deplin într'o specialitate oarecare, 

fără ca să aibă cunoștințe despre celelalte. 

44. Tot de aici urmează, că nu mai puțin > 

greșită calea, dacă se învaţă ştiinţele, artele și 

limbile, jără să se predea -mai dinainte noțiunile, 

preliminurii. "Mi aduc aminte de o asemenea pro- 

cedare, atunci când" de abia începusem studiul 

Dialecticii, Retoricii, Metafizicii și imediat eran» . 

împovoraţi cu reguli amănunțite, cu comentarii, 

cu aplicarea comentariiior, cu compararea auto- 

rilor și discuţiunile lor. De asemenea eram în- 

dopaţi cu studiul limbii latine, cu toate neregu- 

larităţile ci, şi cu al limbii grece cu toate dia: 

Jectele şi noi nenorociţii nici nu pricepeam des- 

pre ce e vorbal 

45. (Indreptare). Mijlocul de îndreptare contra: 

acestei nco:ândueli, va constă în următoareie: 

I. Copiii, cari se devotează studiului să fie puşi 

în cunoștință cu temelia culturii generale, chiar. 

delu începulul învățământului, adecă împărţirea, 

„materialu.ui de învățământ să se facă așa, ca stu- 

diile urmăţoare, să: nu pasă că aduc ceva nou, 

ci că sunt numai o mai departe dezvoltare a ce-
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lor dintâi. Tot aşa şi arborele, chiar dacă ar fi 
de o 100 de ani, nu mai. produce ramuri noi, 
ci cele ce s'a produs mai înainte 'se dezvoltă în 
alte ramuri, 

II. Ori şi ce limbă, stiință şi artă să se pre- 
“dea mai întâi în cele mai simple noțiuni prelimi- 
narii, ca cu chipul acesta să poată avea şcola- 
rul o idee generală asupra lor; după accea mai 
dezvoltate cu ajutorul regulelor şi exemplelor; a- 
poi sistemele complecte cu toate escepțiunile şi 
anomaliile şi în tine comentariile, însă numai a- - 
tunci când sunt de trebuinţă. Căci cine a price- 
put un lucru pe deplin atunci hu mai are nevoe 
de comentarii, ci din contră el singur va fi în 
stare de a comentă. 

PRINCIPIUL VI 

46, Natura nu face salturi, ci înaintează trep- 

tat.—( VII: principiu: toate freptat, iar nu Cu sal- 
turi). Şi formarea paserii își are treptele sale, 

„cari nici nu se pot sărl, nici schimbă, până ce 
„puiul. nu iese din gheoacea spartă a oului. De 
îndată 'ce s'a tăcut aceasta, paserea mamă nu-i 
lasă să zboare imediat și să-şi caute singur nu- 
trimentul (căci n'ar puteă), ci îl nutrește singu- 

-Tă şi îl ajută spre a căpătă pene, încălzindu-l cu 
propria sa. căldură. După ce i-a crescut penele 

- nu-l gonește imediat din cuib spre a zbură, ci-l 
exersează puţin câte puţin de a-'şi întinde ari- 
pele, mai întâiu în cuib, după aceea să se ridi-
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din cuib, totuși în apropiere. Apoi din cracă în 

cracă, din arbore în arbore, din munte în mun- 

te. Şi astfel va putea cu chipul acesta să. zboa- 

re în aer liber. Toate acestea însă după cum se 

vede își au timpul său anume şi nu numai tim- 

pul, ci şi trepte și nu numai trepte, ci ŞI 0 con- 

tinuare neschimbătoare de trepte. 

47. (Imitare). Tot aşa înaintează și acel ce clă- 

deşte o-casă. El nu începe cu vârful, nici cu pe- 

reţii, ci cu temelia. Și după ce a pus temelia, 

nu începe. imediat cu acoperământul, ci. clădeşte 

mai întâi pereţii. Cu un cuvânt: după cum se 

condiționează reciproc ori şi:ce, tot aşa şi nu alt- 

jel trebue să se şi uniască. 

48. Așa şi grădinarul trebue să observe trepte 

în lucrările sale. EI trebue să caute un trunchiu, 

“să-l dezgroape, să-l planteze, curețe, despice, să 

înfigă altoiul, ctc., şi să nu lasc nimic la o parte, , 

nici să îngrijiască de una înaintea alteia. Şi dacă 

totul înaintează treptat, atunci nu e posibil ca 

lucrarea să nu reuşiască. | | 

49. (Abatere). Așa 'dar e un lucru prost, dacă 

învățătorii nu împart materia de învățământ atât 

pentru since, cât şi pentru-Scolari, așa, ca nu nu- 

mai una să urmeze incontinuu după alta, ci ca 

şi fiecare să se termine neapărat întrun anumit 

timp. Căci dacă nu se stabilesc bine scopurile 

"şi mijloacele spre a ajunge la cle, precum ŞI Or- 

dinea mijloacelor, atunci se va trece ușor ceva 

cu vederea, sc va schimbă şi uşor se va încurcă 

lucrul. - | | o
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i “50. (Indreptare). De aceea trebue: 
__ TI. Ca totalitatea studiilor ştiințițice să se îm- 
marti în clase şi că aceea ce se predă mai în» 
Zâiu să “deschidă calea la aceea ce se predă. mai 
„farziu. 

II. Ca timpul să se împartă cu îngrijire, ca cul 
chipul acesta fiecare an, lună, zi şi oră; să- 'şi aibă 
partea sa anumită: , 

III. Ca această măsurare a , timpului şi a - 
crului, sit se observe bine, ca pu cumva Să se trea- 
că ceva cu vederea, sau să se schimbe... . 

„PRINCIPIUL VII 

51. Dacă natura începe ceva, ea nu. încetea- 

ză până “nu-şi termină lucrarea. — (VIII prin- 
ipiu: 'Nimeni să nu înceteze mai înainte de a-şi 

„itermina lucrarea). De pildă: dacă pasărea înce- 
pe să clociască ouăle fiind condusă la aceasta: 
de un impuls al naturii, ea nu încetează, până - 
nu scoate puii. Căci dacă ar întrerupe numai câ- 

_teva, ore, atunci s'ar răci fructul şi s'ar strică. Şi 
- chiar dacă a scos puii nu-i părăseşte imediat, ci 

- îi încălzește până se întăresc în vieaţă şi se a- 
coper cu pene spre a puteă suportă aerul. 

32. (Imitare). Aşa și pictorul; care a început . 
un tablou face tot posibilul ca să-și continue lu- 
crarea, căci numai astfel se prind culorile maj 
bine şi ţin mai mult. ID | 

53. Din același motiv, € cel mai bun lucru de 

a nu se întrerupe clădirea unei. case deja înce: 
pută Căci altfel se strică lucrarea de soare, ploaie
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"si vânt şi aceea ce se adaogă mai târziu nu se 

prinde bine. In fine se vatămă zidul făcându-se 

„diferite găuri în el. 
54. De asemenea şi grădinarul procedează de- 

stul de înțelepțeşte, dacă punând o dată mâna. 

pe plantă nu încetează până ce şi-a terminat lu 

crarea. Căci de permite ca sucul trunchiului sau 

al. altoiului să se usuce, atunci și planta se va 

uscă, 
55. (Abatere). De aceca. e destul de vătămător 

" hicru, dacă se dau copiii la şcoală ani şi luni în: 

tregi şi pe. urmă se ţin acasă în anumite tun- 

„puri de se Gcupă cu alte afaceri. Tot aşa, dacă 

învățătorul începe cu școlarii când una când alta 

și nu termină nimic. In fine şi dacă n'are un plan 

stabilit după care, să, urmeze în fiecare oră, ca 

cu chipul acesta să, se vază: încetul cu încetul 

“un anumit progres. Unde lipseşte un asemenea - 

" toc, acolo totul se răceşte. Și nu'in zadar e pro- 

“verbul, ca fierul să se bată până e cald, căci de 

se răceşte, atunci nu mai are asupra luii nici o 

„putere ciocanul şi va trebui. să se bage încă o: 

dată în foc, însă bine înţeles aceasta se face cu 

anumită pierdere de timp și de fier. Căci cu cât 

„se bagă de mai multe ori-în foc, cu atât se pier- 

"de mai mult din substanţa lui. - 

56. (Indreptare). Din acestea urmează: 
I. Ca acel, care'se dă la şcoală să se fină în: 

„ea până ce iese un om cu multe cunoștințe, 110- 

ral şi religios. 

TI. Localul școalei trebue să jie întrun loc li- 

niștit, departe de zgomote şi de petreceri. .
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III. Ceea ce trebue făcut conform prescripțiu- 
nii, Să se facă fării întrerupere. 

IV. Să nu se permită absențe şi vagabondagit 
ori și Sub ce e pretext, - e , ” 

PRINCIPIUL IX 

„57. Natura înlătură cu îngrijire aceea ce e 
contrariu şi periculos. —(/X principiu: Aceea ce 
e contrariu trebue înlăturat). Pasărea, care încăl- 
zeşte ouăle prin clocire nu sufere în cuib vânt, 
ploaie sau piatră. Ea'toneşte de asemenea şerpi, 
pasări carnivore şi altele, 

58. (Imitare).. Tot aşa şi arhitectul: conservă! | 
lemnele,. cărămida, țigla, varul pe cât se poate 
de uscate şi nu lasă să se strice sau să. se dă- 
râme aceea ce s'a clădit o dată. 

59. Asemenea şi pictorul nu pune un tablou 
pictat de curând ori și. unde, adecă în curent, 
sau la o căldură prea mare, sau să, .se umple 

„de praf şi să pună cineva mâna pe el. | 
60. Şi grădinarul îngrădeşte 'vlăstarii fragezi 

spre a nu fi roși sau vătămaţi de capre și alte a- 
nimale, 

61. Abatere. Aşa dar, se procedează foarte 
neînţelepţeşte dacă se predau şcolarilor ch:ar de 
Ia începutul studiului controverse, adecă, dacă li 
se inspiră îndoială asupra unui lucru oare care, 
mai înainte de a-l fi priceput. Căci .ce însein= 
hează aceasta, de a clătină o mică p'antă 'îna- 
inte de a prinde rădăcini? (Foarte bine scrie Hu-. 
go: nimeni nu va puteă să ajungă la o cunoș-
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tinţă ştiinţifică a adevărului, dacă începe în în- 
văţământ cu exaniinarea controverselor). To ași 
şi tinerimea dacă. nu e jerită de cilirea cărților: 

demoralizătoare şi lie a nu ji în contact cu co- 
"legi corupți. 

62. (Indreptare). De aceca se recomandă ur-= 
mătoarelc: 
“1. Ca școlarii să nu primiască alte cărți spre; 

citire, decât acele, care sunt destinate pentru cla-- 
sa lor.: 

II. Ca aceste cărți să fie, astțel întocmite, încât: 
să se poată cu drept cuvânt numi izvoare aie în-- 
felepciunii, moralității şi pietății. 

III. Să nu se «permită nici un contact desjrâ-- 
“nat atât în şcoală, cât şi în apropierea ei. | 

63. ( Concluziune ). De se vor observă toate a- 
cestea cu „îngrijire, atunci nu va fi posibil, ca. 

„şcoalele să nu-şi ajungă ţinta lor.



CAPITOLUL XVII 

Principiile cum, se poate predă și învăță cu 

| uşurinţă. 

1. (Nu e destul de a putea: ceva cu siguranţă 

„zi trebue să doriascăă şi ușurința), Am arătat cu 

«ce mijloace poate să-'și ajungă educatorul sco- 

pul său, acum să vedem cum “trebue să se: aco-. 

modeze aceleași mijloace aptitudinilor spirituale, 

ca astfel intrebuinţarea lor, să se facă UŞOr şi 

„Prăcul. 

Zece *principii) Studiind natura va rezul- i 
7 7 

zu că instrucțiunea tinerimii se va face cu uşu- 

rinţă: 

7, dacă va începe de timpuriu şi inainte de a 

se corupe spiritele; a ; | 

„ÎI, dacă începe cu o preparare intelectuală po- 
trivită (învățământul intuitiv); i 

“ŢII, dacă pleacă dela general la particular şi 

IV, dela 'ce e mai'uşor la ce e “mai „greu: 

V, dacă nu se împovărează nimeni printr un. 

număr prea mare de materii;
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VI, dacă Hu se procedează cu grabă; 
VII, dacă nu se constrâng spiritele la altceva 

decât Ia aceca ce au plăcere, potrivit cetății lor şi. 
a metodei; 

VII?, dacă se predau potrivit cu ajutorul in 
tuițiunii; Ă 

IĂ, dacă se are în vedere utilui; 
X, şi dacă se predat toate după una şi ace- 

cași metodă. 

PRINCIPIUL 1: 

I. Natura începe cu îndepărtarea a totcenu 
e bun și curat. 

3. ( Principiu: -Să ia o materie curată). Pasă- 
rea de pildă, întrebuinţează spre ctocire numai 

„ouă proaspete | cari conţin cea mai curată mâ- 
terie. 

Dacă: puiul a început să se formeze mai di- 
nainte atunci se aşteaptă în zadar vre un rezul- - 
tat bun. 

4. (Imitare). Dacă arhitectul vrea să clădia- 
-Scă o casă are nevoe de un loc viran, sau dacă 
vrea s'o clădiască în locul unei alteca, atunci 
trebue neapărat s'o dărâme pe aceasta: 
"5. Asemenea şi pictorul, desemnează mai bine: : 

pe o tablă curată. Dacă e deja desemnată, pă- 
tată, sau stricată, trebue mai întâi curăţită şi 
dreasă. 
„6.-De vrea cineva să CORSErve Lusori Scumpe, 
atunci are nevoe de butoae goale, sau cel puţin 
curăţite de vechiul lichid,
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7. Tot așa şi grădinarul, plantează, mai cu plă- 
-cere'vlăstari tineri. lar de e nevoit să. planteze 
şi arbori mai trecuţi, atunci.trebue să'i curăţe. 
-de ramuri, ca, cu chipul acesta sucul să nu se. 
răspândiască în altă parte. Şi aceasta e pricina 
de ce a considerat Aristotel privațiunea sau eli- 
berarea între 'principiile lucrurilor, de oarece cre- 
deă ca ceva imposibil, de a dă unei materii o for- 
mă oare care, mai înainte de a înlătură pe cea 
dintâiu. 

s, (Abatere). Din aceasta rezultă mai întâiu 
că e mai bine.de a inițiă spiritul în studiul în- 
“ţelepciunii când e fraged, de oare ce nu e încă: 
deprins de a se distrage cu ocupaţiune nefolosi- 
toare. Căci, cu cât începe instrucțiunea mai târ-, 

„Zu, cu atât progrescază mai cu anevoință fiindcă 
sufletul e ocupat cu alte lucruri. AZ doilea, că 
an copil nu poate fi instruit cu bun SUCCES de mai 
unulți învăţători «de o' dată, fiindcă e aproape im: 
posibil, ca toţi să observe. una şi aceeaşi formă! 
ceea ce are ca consecinţă o distrugere și împie- 
«decare a. dezvoltării „lui intelectuale. al treilea, 
căl e o procedare nedibace dacă în instrucțiunea 
tinerilor. mai în etate nu .se face începutul cu e- 

„ducațiunea morală, ca asttel înfrânându-li-se de- 
fectele să se poată face capabili pentru restul, 
instrucţiunii. Dresătorii de cai “i ţin mai întâiu 
în fiare și “i domolesc şi apoi le formează imer: 
sul. De: aceea, bine se exprimă “Seneca: „Mai 
întâiu învață mor avuri şi apoi înțelepciune, fiindcă. 

aceasta se învață.cu greutate fără moralitațe. Şi 

Bi i
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Cicerone: „Filosofia morală prepară spiritele 
pentru semănătura urmitoare”, etc.. - - 

9. (Indreptare). De aceea: 
îi Să se înceapti instrucțiunea tinerimii de fim- 

„puriu. - 
II. Un şcolar să aibă pentru unul şi acelaș? 

obiect de studiu un singur învățător. 
III. Mai întâi de toate să se aducă în or dine- 

purtarea morală şi aceasta după indicațiunile c-- 
ducătorului. 

PRINCIPIUL N 

10, Natura prepară materia aa, încât să poată:- 
primi forma. . 

(II principiu: în materie se “naşte dorința de e 
primi forma). Puiul fiina deja în deajuns format, 
în ou, tinde către o perfecțiune mai mate, se mi: 
şcă, coaja se sparge dela sine, sau o sparge el 

„cu ciocul. Odată. ieşit din această «nchisoare, se. 
bucută când e încălzit şi nutrit de mamă-sa, de-. 
şchide cu plăcere ciocul şi. înghite nutrimentul: 
oferit; se bucură că poate -vedeă cerul, că se 
deprinde la zburat şi îndată după aceca'să poată! 
în adevăr zbură. Cu un cuvânt: el se grăbeşte bu- 
curos la toate darurile naturii, însă numai 77 eptat.. 

11. (Imitar e). Aşa trebue să îngrijiască și gră- 
dinarul, ca planta prevăzută cu umezeală şi Căl-. 
dură după trebuință să poată prosperă bine. 

12. (Abatere). Așa dar, rău îngrijesc de bi-- 
unele copiilor iacei, cari i constrâng să învețe con- 
Zra voinţii lor. Căci ce se poate speră. dela ei,



205 

la urma urmelor? Dacă. cineva n'are poftă de 

mâncare şi totuși 'şi îndoapă stomacul, atunci nu 

poate urmă din aceasta decât greață, sau cel pu-.. 

țin o proastă mistuire și o indispoziţiune, Din 

contră, dacă cuiva "i e foame, atunci mănâncă cu 

poftă, stomacul “nistueşte bucatele -pe cât sunt 

calde și le transformă cu îngrijire în carne și sân- 

“ge. De aceea zice /socrat: „Cine învață cu plă- 

cere, învață mult”. Şi Quintilian: „Dorinţa de a 

învăță se întemeiază pe. voință ş şi ca nu se poate 

constrânge”. : ti 

13. (Indreptare). Aşa dar: | 

1. Dorința de a ști şi a învăfă trebue să se 

deştepte în copii cu ori și ce chip. 

II. Metoda de învățământ sii micşoreze obo- | 

scala în învățare, ca astjel să nu existe nimic ce 

ar displăcea $ școlarilor și îi ar îns păimânta să mai 

urmeze cu în vățătura.. 

4 (Cum trebie sii se deștepte ; și să se nutria- - 

scă în copii dorința de învățătură). Dorinţa de 

învăţătură să Ceșteaptă și nutreşte însă în copii 

de către” părinţi, de: învăţători, de școală, de o- 

„ biectele de învăţământ de metode, de. autorităţi. 

13. (L, din partea părinților). Din partea pă- 

rinților se face aceasta 11) dacă-ci în faţa. copr- 

ilor laudă învăţătura și pe învăţaţi; 2) dacă * 

îndeamnă să se siliască cumpărându-le cărți și 

haine frumoase, sau dacă le promit ceva frumos; 

3) dacă laudă copiilor pe învăţător. (şi mai ales 

pe al lor) atât pentru excelenta lui cultură, cât 

și pentru. purtareă lui faţă de şcolari ( căci iubi- 

rea şi stima sunt cele mai piiternice sentimente 

7
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de a intipăiri dorința de imitiire ); 4) în fine dacă: 
"i trimit câte o dată cu vre 0, însărcinare, sau 
cu câte un mic dar la el, etc. Cu chipul acesta. 
vor reuși de a-i face să iubiască atât învățătura, 
cât şi pe învăţător. 

16. (II, din partea învăţătorilor). Din partea 
învăţătorilor 1), dacă sunt. binevoitori ŞI Simpa-. 
tici şi nu 'şi îndepărtează inimile prin asprimea 
lor, ci din contră le atrag prin atitudinea lor pi 
rintească, și cuvintele lor; 2) dacă laudă studiile: 
ce au să predeă pentru importanţa, atracțiunea 
şi uşurinţa lor;.3) dacă laudă câte o dată pe ce! 
silitori (şi dacă împart copiilor jnai mici, merc, 
nuci, zahăr, etc.); 4) dacă i cheiumă şi le arati, 
tablourile acelor ce au să înveţe altă dată, îns-.! 
trumente optice şi geometrice, planigloburi şi alte 
lucruri ce sunt în stare să-i uimiască; 5) dacă 
informează pe părinți despre ceva prin ei; — cu 
un cuvânt 6) dacă frafează pe școlari cu blânde- 
fă, le va câştigă cu ușurință inima, așa încât mai 
bucuros. vor stă la școală decât acasă, | 

17. (MII, din partea şcoalei, fiind prevăzută a- 
2Gt în năuntru, cât şi în afară, cu tot felul de lu- 

„cruri atrăgătoare). Şcoala însăşi trebue să fie un 
loc plăcut oferind ochilor atât în năuntru cât şi 
în afară o bună privire. /n năuntru să fie o ca- 
ineră luminoasă, curată şi împodobit cu tot je- 
lul de tablouri. Aceste tablouri pot să reprezini- 
te sau figurile bărbaţilor renumiţi, hărţi geogra- 

„fice, fapte istorice, sau altele. Zn afară sii fie 
împrejurul şcoalei nu numai un loc liber pentru. 
plimbare şi joc (căci aceasta nu se poate opri



207 

copiilor după cum voa verdeă mai jos), ci dea- 
semenea și o grădină în care să fie introduşi co- 
pii câte o dată spre a privi arborii, florile și alte 
plante. De sc va procedă astfel, atunci vor mer- 
ge copiii la școală nu cu mai puţină plăcere, de 
cât merg de ohiceiu la bâlciuri unde totdeauna 
speră de a vedea şi auzi ceva nou. 

18. (IV, din partea obiectelor). Şi obiectele a-. 
trag tinerimea dacă corespund inteligenţei ci şi 
se predau cu claritate şi dacă se însoțesc şi de , 
abservaţiuni glumeţe sau mai puţin serioase, însă 

totdeauna, plăcute, Căci aceasta însemnează a uni 
plăcutul cu utilul 1), 

19. (V, din partea metodei, ca să fie natura- 

le ): Metoda însăşi spre a puteă deșteptă gustul 

Ja" invăţătură trebus să fie mai întâi naturală. 

Căci aceea ce e natural 'şi iă dela sine mersul 

- său. Apa n'are nevoe de a fi silită să curgă la 

vale; să se înlăture numai stăvilarul sau altceva 

ce o opreşte şi atunci se va vedeă îndată cur- 

gând.. De asemenea şi pasărea de a fi îndem- 
nată să zboare,.să se deschidă numai colivia. Nici 

ochiul sau urechia n'au nevoz de a fi îndemnați 

„să, priviască un tablou frumos sau să asculte o 

znelodie plăcută, ce: li se oferă; din contră au 

nevoe la asemenea lucruri mai mult de ținerea, 

în frâu. Cerinţele unei metode naturale se pot 

vedea din capitolul precedent și. din regulele ce 
urmează mai j05. 
  

1) Horaţ, Art. poetic. 243: „Omae tulit pomtum qui mismit 

atile dulci.
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"(Să se uniasciă cu prudenti plăcutul cu utilul). 
AL doilea, spre a puteă atrage inetoda spiritele, 
trebuc să fic îndulcită cu o anumită prudenţă, 
așa încât toate obieciele de învăţământ ori cât. 
de serioase ar fi, să se predea într'un mod plă- 
cut şi atrăgător şi anume în forma unci convea- 
saţiuni său în, proverbe și fabule. Mai amănun- 
țit însă despre aceasta în alt loc. . 

20. (VI, din partea autorităţilor). Autorităţile 
civile și. şcolare pot însă să stimuleze pe școlari, 
dacă iau parte în persoană la ori şi ce act pu: 
blic (pot ele să constei în exerciții de declamu- 
fiuni şi disputatiuni, sau în examinări și promo- 

fiuni) și laudă pe cei mai silitori şi le dau .da- 
ruri (fără deosebire de persoană).- 

„4 PRINCIBIURIII 

Natura produce ori şi ce: din. elemente, cari. 
după mărime sunt neînsemnate, iar după conţi-. 
nut puternice. : 

21. (IŢI principiu: Ori şi ce din elemente, cari 
sunt 'proprii lucrurilor): Matena.- de pildă, din. 
care trebue să fie formată pasărea, se concentrea- 
ză într'o picătură și se înconjoară cu o ghioace 
spre a se puteă purtă cu ușurință în pântece ș ŞI În-. 

călzi la clocire. Şi totuși conţine în sine după 
conţinut întreaga pasăre, fiindcă mai târziu-se- 
formează din sufletul inchis, corpul pasării. 
22. (Imitare). Aşa și arborele, ori şi cât de 
mare ar fi, se coprinde în sâmbiarile fructelor. 
sale, sau în vârful ramurilor, în altoi; și dacă
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“1 punem în pământ se formează. din cl iarăşi un 
arbore prin puterea care lucrează în interiorul său. 

23. ( Abatere extraordinară). "Contra acestui. 
jrincipiu se păcătuește în şcoli de obiceiu peste 
„năsură. Cei mai mulţi învăţători se obosesc de:o-: 
hiceiu prin aceea, că în loc de a semăna semin- 
ei imediat scamănă. plante şi în loc de a plan- 
ă vlăstari, imediat plantează arbori; adecă în loc 

_să comunice şcolarilor elementele fundamentele 
“le comunică un chaos de diferite concluziuni: și 
chiar, texte complecte. Și totuși după cum e si- 
gur, că lumea e compusă din-pătru elemente, tot: 

aşa e sigur că şi învățământul se întemeiază pe: 
foarte puţine principii din care (după ce s'au cu-: 
noscut felurite deosebiri!or) rezultă o mulţime i- 
mensă de concluziuni, întocmai după cum la un 
arbore pot să iasă dintr'o puternică rădăcină sute 
de ramuri, mii de foi, flori 'şi fructe. O, bine ar 
îi să se îndure Dumnezeu de timpul nostru şi să: 

deschidă cuiva ochii minţii spre a observă. bine... 
legătura” dintre lucruri şi! s'o facă cunoscută + şi 
altora! ez | 

Cu ajutorul lui Dumnezeu am de gând ca: în 
„ Sinopsăt (priv ire asupra pansofiei creştine) să dau 

0 probă a încercării mele cu umila speranță, ca 
Dumnezeu să dcă la lumină „prin. alții mai. i mult: 
decât prin mine. | 

24. (Indreptare). Să se observe însă uzi lu- 
cruri: 

-]. Fiecare artă să fie coprinsă în regulele cele 
mai scurte şi precise. - | 

. , 14
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II. Fiecare reguli trebue oxprimală cu vorbele 
cele mai scurte şi înțelese, 
"III. Fiecare regulă să jie urmată de mai multe 

exemple, ca cu chipul acesta să se poată observă 
lămurit cât se întinde întrebuințarea acestor re. 
zuli. . 

PRINCIPIUL 1V 

25, Natura porneşte dela ce e uşor la, ce: 
e greu, 

(IV principiu: Ce e mai întâiu). Formarea o- 
ului de pildă nu începe cu partea cea mai tare. 
cu gheoacea, ci cu conţinutul, care la început e 
înconjurat numai de o peliţă și tocmai mai târ- 
ziu de gheoacea tare. 'Tot. aşa ȘI pasărea care 
voeşte să zboare, trebue să se deprindă mai în- 
tâiu de a stă în picioare, «lupă aceea de a nu- 
șcă aripile, a zbură puţin şi în cele din urmă de 
a zbură în aerul liber. 
„26. (Imitare).: Aşa, şi fâmplarul, mai întâiu în- 

vaţă a tăiă lemne, după aceea a îe ciopli şi în 
cele din urmă a face din ele clădiri comp'ecte, etc.. 

27. (Dijerite abateri). Aşa dar, e o proceda- 
re greşită dacă se învaţă în şcoală ceva necu- 
noscut prin ceva deasemenea necunoscut, după 
cum se şi întâmplă. 

I, dacă se dau începătorilor în limba 1atină re- 
guli deasemenea latinești, ceea ce e tocmai așa, 
ca și când cineva ar voi să explice ebreeşte cu 
reguli în limba ebraică, arabeşte cu reguli în lim- 
ba arabă, etc.. -



211 

II dacă tot aceloraşi începători li se dă în a- 
iutor un dicționar latino-german, în timp ce ar. 
trebui să'se întâniple contrariul. Căci, ei nu vo 
esc să înveţe limba maternă cu ajutorul limbii 
latine, ci cea latină cu ajutorul celei materne.. 
(Dspre această încurcătură mai mult în) Cap. 
NAII). 

III. Dacă se di copiilor un învățător strein, 
care nu le cunoaşte limba. Căci dacă li se răpește” 

mijlocul comun 'de a se putcă înţelege unul cu al- - 
tul și se mulţămesc numai cu semne şi presupu- 
neri, ce inseamnă aceasta altceva, decât turnul 
Babilonului? 

IV, Se 'depăr tează dea adevărata metodă dacă 
se instrueşte după aceleaşi reguli gramaticale 
(după ale lui Melanchton sau Rameus) finerimea - 
futuror .popoarelor (de pildă cea franceză, ger. 
mană, boemă Sau polonă, maghiară etc.), în timp 
ce fiecare din aceste limbi 'şi are o poziţiune par- 
ticulară şi până la un, punct oare care proprie. 
faţă de cea latină şi care trebue descoperită mai 
dinainte, dacă voim să facem cunoscut copiilor 
natura limbii latine în modul cel mai lesnicios. 

- 28. (Indrepiare). Aceste greșeli se pot -com.- 
bate: 

|. Dacă învățătorul și şcolarii. vorbesc aceeaşi 
Zimbă. | 

II. Dacă toate explicațiunile se fac în limba cu- 
noscută. , 

III. Dacă 'oramatica ș Și dicționar ul. sunt aCoIno- 
date limbii cu ajutorul ciireea trebue să se învețe 

7
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cea nouă (de pildă gramatica latină celei mater- 
ne, şi cea grecească celei latine). 

IV. Dacă studiul unei limbi nori înaintează 
treptat aşa, că şcolarul săi se deprindă mai întâ? 
a înțelege (căci laceasta c*cel mai ușor lucru), 
dupii aceea si scrie (lăsându'i timp mai întâiu să 
cugete), şi în.jine să vorbiascii (şi atcasta e mai 
-greu, de oarece 'se face fără preparare), 

Vi. Dacă ise uneşte limba latină cu cea mater- 
nă, atunci cea,maternă ca cea mai cunoscuti sii 
precedeze celei fatine iar. ccă latină st-i urmeze. 

VI. Dacă materia de învățământ se ar anjeazi 
aşa, încât şcolarilor să li se faci cunoscut mat 

întâiu aceea cee mai aproape de tot, apoi ceeu 
“ceie mai aproape, mai depar fe şi în Jine mai de- 
parte de tot.” 

Dacă şe dau copiilor reguli spre înv ăţare pen: | 
„tru prima. oară; (ca de pildă din Logică, Retoriciă. 
etc.), atunci trebue să fie Iămurite cu exemple 

ce nu pot fi pricepute de ei și anume cu exemple: 
teologice, politice, poetice şi altele, ci cu exemple 
luate din vicaţa :de toate zilele. De alttel nu pri 
cep, nici regula, nici întrebuinţarea ei, . 

VII. Dacă 'se exersează copiilor mai întâiu sen-:. 

“zurile (ca cel-mai uşor lucru), după aceea me-- 
moria, apoi cugetarea şi în cele din urmă. rafi- 

“ unea. Căci aceasta e procedar ca cea adevărată, 
fiindcă or iși ce cunoștință ''şi iă naștere în in- 
tuițiunea senzuală şi apoi prin imaginaţiune se 
comunică memorii; prin inducțiune “din aceeace 

e particular se formează, priceperea noțiunii ge=. 

- e mea Ara mm e
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nerale şi în fine judecata, asupra lucrurilor ce: 

'sunt îndestul de; înţelesc, spre a putea face cuno-- 

ştința destul desigură. a 

i | PRINCIPIUL-V. * 

Natura nu 'se împovărează, ci se njulțămeşte: 
cu pițin. 

“(V principiu: nimic nu trebue împovor at ). Ea 

nu cere de pildă doui pui dintrun ou, ci e mul: 

țămită dacă iese unul cum. se cade la lumină.. 

(Imitare), Grădinarul nu altoește un trunchiu cu 

mai mulţi altoi, ci de mult, dacă a observat că. 

e destul de puternic, "1 altoeşte cu câţiva. - 
30. (Abatere). Aşa dar c o distragere a spi- 

ritelor, dacă se dă școlarilor în același timp di- 

ferite obiecte spre învăţare, ca de pildă Grama-- 
„tica, Dialectica, Retorica, Poetica, limba greacă. 

etc,, şi acestea:toate în unul şi același an (Comp. 

Cap. precedent, principiul IV). 

1 PRINCIPIUL VE i) 

31. Natura nu. se grăbeşte, ci înaintează încet..- 

(VI principiu: nimic cu grabă). Pasărea de pil-. 
dă, nu aruncă, oule în foc Spre a scoate pui mai 
repede, ci "i-lasă să iasă încet cu căldura natu- 
rală; de asemenea nu- i indoapăi cu mâncare spre: 

"a-i creşte cât mai repede (căci prin aceasta mai 

uşor i-ar asfixiă), ci din contră le dă cu înce= 

- tul, șI cu prudență şi atâta, cât poate să mistu= 

iască, fragedul lor stomac, i A
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32. (Îmitare). Așa:şi arhitectul, nu clâdeşte cu 
repeziciune zidurile pe temelie și acoperământul | 
pe ziduri, până ce temelia nu.e îndeajuns de u- 
scată şi întărită spre a puteă suportă greutatea, ” 
căci de altfel s'ar dărâmă întreaga casă. De a- 
ceea, clădirile mari de piatră nu pot fi termi- 
nate într'un-an;ici trebue să li se rezerve un timpi 
îndestuliitor. _ o 

33. Asemenea şi grădinarul. nu cere. ca un 
arbore să crească în timp de o lună, sau să deă: 
fructe în timp „de un an. De aceea, nu se în- 
grijeşte zilnic de el să-l ude, nici nu caută să 
încălziască plantele cu foc sau cu var nestins, 
ci e mulțămit,cu umezeala cerului Şi cu căldura 
solară, 

34. (Abatere). De aceea, e un fel „de tortură 
pentru tinerime, 

I. Dacă se ţine ocupată cu învăţământul pu- 
blic şi cu exerciţii zilnice 6, 7, sau 8 ore şi pe 
lângă acestea Încă câteșa ore cu lecţiuni private. 

II. Dacă se impovărează cu dictate, teme şi 
altele *ce trebuesc învăţate pe de rost până se 
scârbesc şi chiar 'şi pierd cumpătul, după cum 

- vedem adesea. Căci ce ar folosi, dacă sar turnă 
cu forță ceva într'un butoi (şi cu care se com. 
pară mai adesea spiritul copiilor), iar nu picătu- 
ră cu picătură, cât poate să intre? De sigur, că 
cea mai mare parte a liquidului” ar dă pe delă. 
turi şi. mult mai puţin va întră înăuntru decâr 
ar intră, dacă s'ar turnă picătură cu picătură. A- 
proape nebunește procedează acel, care doreşte 
să înveţe pe școlari nu atât cât pot ei să „pri- 

N



, a 215 

ceapă, ci atât cât vocşte cl. Puteriie copilului tre- 
buesc ajutate, dar nu apăsate şi învățătorul ti- 
nerimii e întocmai ca un medic, numai servitor 
al naturii, ia; nu stăpânul ei. 

( Iudreptar €). Uşurinţa învăţământului şi 
plăcerea de a învăţă se vor dezvoltă mai mult în 
şcolari. 

I; Dacă 'se vor fine mai pufine. ore îni  scoalete 

publice și anume 4 şi dacă li se vor lisă tot a- 
„ tâtea şi pentru ocupaţiunile private. 

II. Dacă [i se va ocupă memoria cu. joarte pu- 
ține lucruri şi anume numai cu ce e mai princi- 
pal, iar restul![ lasi spre a-l prelucră în libertate. 

Jli. Dacă fi se va dă spre. învățare numai a- 
ceeace ei pot pricepe şi care pricepere va creşte 
cu pr ogresul studiilor și înaintarea î în vârstă. 

„PRINCIPIUL Y II 

36. Natura nu scoate nimic “a iveală cu forța, 

ci numei aceeace e complect format înăuntru şi. 
Caută să iasă dela sine. 

(VII principiu: nimic contra voinţii ). Ea nu si- 
„leşte de pildă puiul să părăsiască oul până ce 
nu i s'au format şi întărit bine membrele; nu”! 

“sileşte să zboare mai înainte de a aveă aripi; 
nu'l aruncă afară, din. cuib mai înainte de a şti 
că e în stare de a zbură etc. : | 

„.. Aşa şi arborele nu produce ramuri până e ce nul 
şileşte sucul ce se ridică din rădăcini; nici mu- 
urii nu se desfac până ce frunzele;şi florile for- 
mate din suc nu caută să se dezvolte; .nici. flo-
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“rile nu și le leapădă până ce fructul Coprins în. 
ele nu s'a, acoperit cu o-peliţă; de asemenea nu 
"i cad nici fructele până ce nu sau copt. 

37. (Abatere). Aşa sdar se siluesc şcolarii. * 
I. Dacă li se impun lucruri ce întrec etatea: 

:Și inteligenţa lor. - MI 
II. Dacă li se dă să înveţe pe de rost sau să! 

lucreze ceva, fără mici o preparare sau explicare 
anterioară. | 

3$. Din cele zise rezultă: - 
I. Să nuse întreprindă cu tinerimea ducruri la 

-Cari etalea şi puterea ci intelectuală nwi permit. 
„1. Să nuise învețe pe-de rost decât, lucruri, 

„cari au jost Ppricepute. Deasemenea Să nu se ceară 
nimic pe de rost, afară numai dacă. se presupu: 
„ne că copilul posedă bine aceeace se cere, . 

III. Să nu:se dea spre prelucrare decât aceea 
ce s'a explicat în deajuns. 

. 

'. PRINCIPIUL VIN o i | | Sara 
> 39, Natura se ajută singură în felul în care 

poate. _ . | - 
„(VIII principiu: toate cu tact și rațiune). O- 
ului de pildă nu'i lipsește căldura vitală: proprie: 
-şi totuși cea se ajută de căldura solară. şi de pe-: 
nele pasărei ce clocește, Dumnezeu, părintele na-. 
turii, îngrijeşte de aceasta... De asemenea puiul. 

ăeşit din gheoace se încălzeşte de mama sa atât, 
cât e trebuință și se formează şi întăreşte de ca. 
pentru diferitele trebuinţe ale vieţei. Aceasta e 
putem observă 1a berze, care 'şi ajută puii purtân-
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du'i în spinare spre a-i duce în cuib, chiar dacă. 
'şi mişcă aripile. Tot așa ajută pe copii şi acei ce: 
sunt însărcinaţi cu îngrijirea lor. Ii învaţă să ţină 
capul drept, să steă jos, în picioare, să umble-- 

- puţin ţinându-i de mână, după aceea, liberi şi în 
cele din urmă căpătând siguranță să umble ze-" 
pede. Iar dacă "i învaţă să vorbiască, le pronun-- 
ță mai întâi cuvintele și le arată cu mâna ce: 
înseamnă acele cuvinte etc. 
40. (Abatere). Aşa. dar; tiran e acel învăţător: 
care dă şcolarilor ceva spre lucrare fără să le: 
explice în deajuns despre ce e vorba, sau să le- 
arate cum trebue să înceapă și cu atât mai pu- 

ţin, că nu'i ajută de loc în încercările lor, ci din. 
contră, “i lasă să lucreze singuri şi să-i treacă. 
sudorile şi' dacă nu fac bine devine iurios. Ce 
înseamnă aceasta altceva, decât o torturare a ti- 

“merirhii? Intocmai aşa ca și când o doică ar voi. 
să constrângă un mic copilaș, să umible, care încă 
„tremură să steă în picioare, şi. dacă n'ar. puteă, . 

să înceapă: a'l bate. Altfel ne învaţă însă natu- 
ra şi anume să avem atâta timp răbdare pen- 
„tru slăbiciune, cât lipsește puterea. : 

41. (Indreptare). Din acestea rezultă: | 
Il Că din cauza învățăturii să nu se Dată nis-. 

meni. (Căci dacă, nu învaţă şcolarii a cui e vina. 
„decât a învățătorului, care sau nu pricepe, sau. 

” nu 'şi dă Silința de a i face silitori!) 
2, II! Ce trebue ca şcolarii să învețe pe de rost, 
54 li se explice bine, încât ei să vadă lucrurile asa 
de limurit, cum văd cele 5 degete: dela mână. | 

„- MIL Şi casă ți se întipărească bine memoria ce: 
. - | - : 7
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învață, trebue stă se întrebuințeze pe cât e » posibil 
şi senzurile. ' 

42. De pildă, trebue ca auzul să se uniască 
cu vederea şi limba cu mâna, Aşa dar, acecace 

„Școlarii trebue să ştie, nu numai să li sc istori- 
siască, încât să intre printr'o ureche şi să iasă 
prin cealaltă, ci săli se și desemneze, ca astiel cu 
ajutorul ochilor să se poată întipări mai bine în 
imaginaţiune. După aceea, să înveţe iarăși ca să 
pronunţe cu gura şi. să arăte cu mâna, încât să: 
nu treacă la alte lucruri până ce nu sau înti- 
părit bine ochilor, urechilor, spiritului și memo- 
rii, Şi spre acest scop ar fi bine, ca tot ceeace 
se tratează într'o clasii, să se reprezinte figurat 
pe pereții clasei şi acestea pot să fie precepte şi 
reguli sau tablouri şi embleme pentru ramura de. 
învățământ ce.se tratează. Şi dacă se procedea- 
ză ast:el, nu'şi poaţe cineva închipui, cât de mult 
contribueşte la întipărirea lor, Aici e nevoe iarăşi. 
de a' se deprinde școlarii să treacă în caetele lor 
de. notițe aceeace aud și citesc în cărţi, fiindcă 
prin aceasta, ps de o parte se ajută imaginaţi- 
unea, iar pe de alta se înlesnește aducerea a- 
minte, - N 

PRINCIPIUL IX 

43. Natura uu produce nisie al cărui îolos nu 
sar arâtă înduă. | 

(IX principiu: dri şi ce, să se poată întrebuin- 
fa). Dacă formează de pildă o păsărică, se arată, 
îndată, că aripele sunt destinate pentru zburat,
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picioarele pentru iners etc.. Așa și cu arborele: 
Ori şi ce se produce din-el' are in folos, până: 
şi coaja care acoperă fructele ctc.. 

44. (Imitare). Aşa. dar, învățătorul va ușură 
lucrarea şcolarilor, dacă le va arătă atunci când . 
i învaţă ce jolos are ori şi ce pentru vieața de: 
toate zilele. Aceasta să se observe pretutindeni: 
în învețiimântul limbistic, în Dialectică, Aritme. 

tică, Geometrie, Fizică, etc.. Nu: se observă â- 
ceasta, atunci aceeace se predă şcolarilor li se 

” pâre ca ceva neauzit, — ca dintr'o altă lume, Șco- 
_larul nu se va interesă cum sunt aceste lucruri în 

realitate și cum sunt crâate 'şi de aceea el crede: 
mai mult, decât ştie. Dacă i se va arăiă însă, care 
e scopul fiecărui lucru, atunci i se va dă chiar 

“în mână, ca cu chipul acesta să se convingă sin- . 
gur de ştiinţa sa şi să se bucure de munca sa. 

* 45, De aceea, să nu'se învefe,'decât ceeace 
are un folos evident. 

PRINCIPIUL X - 
« 

46. Natura se serveşte în lucrările. ei pretu- 
tindeni de aceeaşi formă. 

“(Ă principiu: ori şi ce întru mod uniform). De 
pildă, după cum e formațiunea unei pasert, aşa 
e şi a celorlalte şi chiar a tuturor animalelor în . 
genere și numai în anumite cazuri e diferită. Așa 
şi cu plantele: dacă, cum o iarbă iese şi creşte 
din sămânţa sa; după cum se. plantează un ar- 

_. bore, creşte şi înfninzeşte, tot aşa .şi ceilalţi pre- 

| tutindeni şi totdeauna. Și după cum se. „dezv oltă
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“O foaie într'un. arbore aşa şi celelalte Şi după 
cum în anul acesta, așa şi în cel viitor şi în. ori 

ȘI ce timp. 
47. (Abatere). Schimbările de metodă încurcă - 

așa, dar tinerimea şi fac ca studiile să-i fie chiar 
neplăcute, fiindcă nu numai, că diferiţi învăţători. - 
predau ştiinţele în diferite chipuri, ci chiar unul 
si același se predă diferit. De pildă, altfel Gra- 
matica, altfel Dialectica, în timp ce s'ar putea” 
predă î în o singură. formă. după armonia ce exis- 
tă în univers şi după relațiunile şi legăturile ce. 
au lucrurile şi cuvintele între ele. : 

+8. (Indreptare). De aceca să se observe: 
I, De la nu se întrebuintă decăt una şi aceeaşi | 

netodă pentru toate științele; una și aceeaşi pen - 
tru toate artele-şi limbile. * - 

“11. Ca în aceeaşi şcoală, să nu existe pentru 
doate lucrările, decât aceeaşi ordine şi metodă. 

III. Ca ediţiunile cărților pentru, aceeaşi mate- 
rie să fie pe cât posibil aceleaşi. | 

Astfel vor înaintă toate fără intrerupere și cu: 
ușurință. FE | -.



o CAPITOLUL XVI 

„ Principiile cum se , poate predă invățământuj - 

în mod temeinic. 

1: ( Obicinuita cultură câştigată. în şcoli e su- . 
per jicială). Mulţi se tânguiesc, că puţini sunt, cari. 

să iasă cu o cultură temeinică din şcoli, ci cei 

mai mulţi de abia ies cu ceva superficial, — cu 
un fel de spoială. Faptul în sine confirmă acea- 
stă tânguire. 

2. (O îndoită cauză). De se. întreabă cineva, 
care ar fi cauza acestei stări de lucruri, apoi ea 
e îndoită: 1) sau, fiindcă școalele se ocupă cu 
lucruri de nimic și lasă la o. parte pe cele în-. 
semnate; 2) sau, fiindcă școlarii uită aceeace-au 

" învăţat o (dată, nerămânându-le aproape nimic în, 
minte. Cea din urmă greşeală e aşa de generală, 
încât foarte puţini sunt, cari nu sar plânge de 
ea. Căci, dacă am puteă -să reproducem: tot ce 
am învăţat, auzit şi înţeles, cât de învățați Mar | 

trebui să. fim consideraţi! Doar nu ne-a lipsit 0= 
caziunea de a ști multe! Insă, de oarece nu se 

N
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procedează în mod regulat; e sigur, ci ne pro- 
curăm apă cu sita. NE 

3. (Medicamentele spre a putea combate arm. 
bile aceste 'cauze, să se împrumute dela metoda 
naturală). Oare nu se ajlă nici un medicament 
contra acestui rău? Bine înțeles, dacă intrăm în. 
școala naturii și căutiim căile pe care le urmează 

spre a putea face, ca creaturile ei să aibă durată. 
Se va pute. află, — o afirm, —o cale cu ajutorul 
căreeca. cineva va fi în stare să ştie nu numai cât 
a învăţat, ci mai mult decât a învăţat, în timp 
ce va puteă să reproducă cu uşurinţă nu numai 
aceeace â învăţat Klela dascălii săi şi a câştigat din 

diferiţi autori, dar va puteă să judece asupra lu- 
crurilor şi prin el însăşi cu destulă cunoştinţă. 

4. (Zece trepte). Aceasta se va realiză. 
-T. Dacă se vor predă numai lucruri cari au un 

jolos real. | 
„II. Dacă toate se învață jără întrerupere. 

* III. Dacă Ji se pune o temelie solidă. | 
IV. Dacă această temelie, e aşezată. cât se ” poate 

de adânc. . 

V. Dacă fot ce se predă mai târziu nu se rea: 
zimă decât pe această temelie. 

VI. Dacă ori și ce lucru, care coprinde părți 
ce se deosibesc unele de altele, se elasijică cu cea 
mai mare îngrijire. Ă 

VIL. Dacă tot ce se învață mai târziu -se > clă: 
deşte pe acecace sa învățat mai înainte, 

VIII. Dacă tot ce stă în legăturii dă unul CU Ql-: 
tul se uneşte în "mod trainic,
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IX. Dacă ori şi ce lucru se aranjează după 
puterea inteligenţii, memorii şi limbii. | 

3. Dacă toate se întăresc prin exerciții con-: 
inue. 

Să studiem acum fiecare Dunct în parte. 

PRINCIPIUL: 1 

5. Natura nu întreprinde nimic netolositor, 
(1 principiu: să nu se înceapă nimic ce nu-i 

de trebuință). De pildă, dacă natura începe să 
producă o pasăre, apoi ea nu-i formează coarne; 
solzi, patru picioare sau altceva de care n'ar a- 
veă nevoe cândva, ci un cap, o inimă, aripi etc.. 

Tot așa şi arborelui nu-i formează urechi, ochi, 
pene, peri, ci coajă, sevi, rădăcini 'şi altele. 

6. (Imitare mecanică). Şi acel, care voeşte sii 
aibă câmpii și grădini fructifere nu le p'antează 
cu neghină, spini şi ciulini, ci cu seminţe și p'iin-. 
te alese. 

7. De asemenea și arhitectul, care _voeşte să 
„clidiască o casă solidă nu întrebuințează pae, 
humă; lemne de salcie, ci pietre, cărămidă, lem- 

„ne de stejar şi alt material de o calitate solidă, 
8. (Şi în şcoli). In şcoli să nu se învețe .asa 

dar 1) decât lucruri, cari pot să jolosiască alât 
în vieața aceasta, cât şi în cealaltă, — mai mult 

însă în cealaltă. 
(Acele lucruri să se învețe .aici pe pământ, | 

zice si. lronim a căror cunoştinţă continuă până 
în cer). 

II. Dei sedă tinerimii ceva spre învățare din,
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cauza nevoilor acestei vieţi, apoi alunci trebue si 
jie de aşa natură, încât să nu se aducă prin a- 

ceasta nici o vățimare vieţei viitoare, — iar celei 

prezente si-i 'aducii un adevărat jolos. . 

9. [Să se învețe numai lucruri jolositoare). Căci 
la ce folosește învăţarea unor lucruri, cari nu pot 
să. aducă vre un folos nici acelui ce le știe şi 
nu pot să fie vătămătoare nici acelui ce nu le 
ştie şi pot să fie uitate din cauza înaintării în 
vârste sau a altor ocupaţiuni? Scurtă noastră vi- 

„eaţă are așa de multe lucruri folositoare cu.care 
poate fi ocupată, încât n'ar, mai puteă rămâne 
nimic pentru petreceri zadarnice. De aceea şcoa- 
lele să aibă în vedere de nu ocupă. tinerimea. 

decât cu lucruri serioase, (Cum că şi jocurile pot 
fi întrebuințate cu folos, despre aceas: a vom YOr- 

< 

bi în alt loc). , a e 
l 

PRINCIPIUL II 
Ş | | | 

10. Natura nu trece nimic cu vederea din 
- aceea ce crede ea folositor pentru corpul ce "| 

formează: 
(II principiu: niimic din aceea ce aparține lu- 

crurilor nu trebue lăsat la o (parte). 
De pildă: dacă formează o pasăre nu uită ca- 

pul, aripile, picioarele, ghiarelc, pelea, ochii şi în - 

iine aceea ce aparține unei fiinţe zburătoare, etc... 

11. (Imitare în. scoli). Aşa dar, dacă şcoale: 
- te formează pe om în : același mod, apoi atuncţ 

=
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să-l jormeze în totul așa, încât să fie capabil sces- 
tru toate trebuinfele acestei vieți și pentru eterni- 
fate însăşi călre care tinde fot ce se petrece aici.. 

12. Prin urmare, în scoli, trebue sii se învețe 
nu numai știinfe, ci de asemenea și moralitate şi pietate. Cultura științifică să caute de a înnobită: 
omului inteligența, limba Și mâna, ca cu chipul a- cesta să poată studiă, discută şi lucră cu Taţi- une tot accea ce e spre folosul iui. Dacă va ră- mânecă ceva la o parte ciiu aceasta, atunci se pro- „duce un abis, care, nu numai că ascunde în sine o lipsă “de cultură, ci stânjeneşte de asemenea. şi | temeinicia. Wimic Hu. poate fi temeinic, decât a- tunici când e studiat din toate punctele de vedere. 
mea ec di : P.j 

PRINCIPIUL II] 
13. Natura nu face nimic fără temelie sau 'ră- dăcină. îi a De 
(II principiu: lucru solid pe o temelie solidă). Mai înainte ca o plantă să fi prins rădăcini nu poate să crească; dacă încearcă atunci se ofile- şte şi dispare. De aceea, un grădinar înţelept nu „plantează dacă nu observă, că trunchiul a prins rădăcini. La pasăre şi la ori-şi ce animal locul rădăcinii 1 ţin intestinele, care încep să se for- „meze mai întâiu, fiindcă” sunt temeiia. întregului: corp. a : | | 

14. (Îmitare). 'Așa şi arhitectul nu începe o clă- dire decât numai atunci, când i-a pus o temehe solidă căci de altfel întreaga clădire e ameninţată e i 15
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cu căderea. In același chip şi pictorul dă colo- 

vilor sale o temelie, căci fără de aceasta colorile 

pot 'să dispară, său să sc curăţe şi să se întu-. 

„nece. - - | E ” 

3..(Abatere). Să pue o asemenea temelie în- 

vţănianrutui neglijează acei învăţători, cari 1) nu 

se silesc de a face pe şcolari studioși şi atenţi, 

2) cari nu caută să deă școlarilor o privire e: 

nerală asupra întregului material de studiu, ca cu 

chipul acesta să poată observă destul de bine . 

ce se poate întâmplă și ce se întâmplă. Dacă şco- 

Jarul învaţă din contră fără. atențiune și plăcere, 

„cum se: poate așteptă cineva la ceva. temeinic 

din parte-i? d 

-16. (Indreptare). De acecat | 

[. Ori şi ce studiu S'ar începe cu şcolarii, să 

se caute 'de a deșteptă în ei iubirea spre acesta, 

dându-le probe de jolosul şi însemnătatea lui.» 

IL. Ar ji bine să se caute de a întipări în min- 

„tea şcotarului b idee generală asupra limbii şi ar- 

tei, mai încinte de a procedă la tratarea speci- 

- ală a unui pbiect, ca cu chipul acesta şcolarul 

să poată privi chiar dela inceput scopul şi limi- 

tele în totalitatea lui, cum şi formațiunea lui în- 

temă. Căci după cum scheletul'e temelia. între- 

gului corp, âșa şi planul unei arte e temelia în- 

tregei arte...
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NR PRINCIPIUL IV, +. 

17. Natura aşează rădăcinile în adâncime. 
(IV principiu: temelia să fie adâncă). Aşa de 

pildă, ca a ascuns intestinele animalului cu totul 
în interiorul său. Și cu cât sunt mai adânci ră- 
dăcinile arborelui, cu atât e mai solid. Sunt din 
contră la suprafaţă, atunci poate să fie uşor des- 
rădăcinat, 

18. (ndreptare). Din acestea. rezultă, că. do- 
rinţa de învățătură să. se deștepte cu seriozitate 
în școlar şi că tot ce e. „principal, să se întipă- 
riască în mintea lui şi să nu se procedeze mai 
departe.la, studierea complectă a.unei arte saw 
limbi, mai înainte de ce nu s'a stabilit, că are 
o idee generală asupra lor și că isa Întipărit 
bine i în minte, i “ 

PRIN CIPIUI: V.. 
„e 

“19. Natura produce, totul din. rădăcini Şi nu 
din altă parte. 

(V „principiu: totul. din propria-şi i rădăcină). 
Tot ce se arată la un arbore, ca lemnul, “coaja, foi- 
le, vlăstarii şi fructele n'au alt început decât.din: 

| rădăcină. Căci de şi ploaca cade de sus şi udă 
grădinile, totuși ca se absoarbe: prin rădăcini ŞI . 
se. răspândește mai departe- prin trunchiu, ramuri” * 
frunze şi fructe, De accea ȘI horticultorul, deşi îăi 
altoiul de aiurea, trebue însă să-l âşeze în trun- 
chiu 'în aşa chip, încât să se-pară: ca şi : înnăs-
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| A 
cut; absoarbe seva aceleași rădăcini, prin ca 'se 
nutrește şi cu ajutorul rădăcinii se poate dezvol- 
tă. De aici înainte nu mai are arborele trebu- 
inţă de nimic, adecă să-i se adaoge ramuri şi 
frunze din altă parte, Așa şi cu „pasăr ca, dacă e 
ză se acopere cu pene; nu să iă dela altă pa-. 
săre, ci ies din interiorul propriului său corp. 

20. (Imitare. mecanică). Tot astfel și deștep- 
“tul arhitect clădeşte în aşa chip, încât ori şi ce 
să se rezeme pe propria-și temelie, fără-alte prop- 
te din afară. Căci, dacă o clădire ar aveă trebu- 
înţă de ele, atunci probează, că ce defectuoasă. 
și sata să se dărâ âme, 

21, Şi cine vreă să-și facă un eleșteu sau o 
jântână, acela n'aduce apă dm altă parte sau 
să aştepte apa de ploac, ci sondează până ce 
găseşte izvoare şi le conduce prin canale și tu- 
"buri ascunse în rezervoarele sale. 

22, Din acest principiu rezultă, că a instrui pe. a 
tinerime cum sc cuvine nu constă în a le vâri 
în cap o mulţime de cuvinte; fraze, expresiuni 
şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide ca- 

lea cum 'să priceapi lucrurile, ca cu chipul ace- 
sta să iasă din ea pârae ca dintr'un izvor, sau 
după cum-ies din mugurii arborilor foi, ramuri şi. 
jructe; în anul viitor apare din fiecare vlăstar o . 
ramură nouă cu frunze, flori și fructe. 
23, ( O “mare 'rătăcire din partea şcolilor). Aşa 
ceya .n'au făcut şcoalele până în prezent, adecă 
să deprindă capetele copiilor întocmai după cum 

“fac fragezii arbori cari produc numai din pro- 
“pria lor rădăcină, ci din contră le au deprins
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“să se încarce cu ramuri culese de aiurea, ca și 
Coţefana lui Esop, care se împodobiă cu pene 
streine. Nu s'au învrednicit încă nici să deschi- 
dă izvorul cunoștinței cel ascuns în elc, ci le-a 
udat numai cu râulețe streine. Adecă nu le-au 
„arătat lucrurile însăși aşa cum sunt în realitate, 
Ci aceea ce au zis şi scris unii! şi alţii despre 
ele, așa că se credeau ca: cei mai învăţaţi acei 

ce știau opiniunile multora asupra lor. De aici a: 
provenit, că cei mai mulţi nu fac altceva, decât 
că se reped asupra autorilor spre a extrage din 
ei diferite opiniuni şi a prezentă ştiinţele ca un 
tel de haină zdrenţeroasă. Contra acestor se 'ri-, 
-dică Oraţiu şi le zice: „O, turmă de sclavi, cari 
numai imitaţib» 1). Da, o turmă de sclavi deprin- 
să de a-purtă numai sarcini streine. 

24. ( Spoeala unei î; avățături superțiciale). Ce 
înseamnă însă, vă rog,/a se ocupă cineva cu p- 
piniunile multora asupra unor anumite lucruri, î in 
timp ce sc caută cunoştinţe asupra adevăratei na- 
turi a lucrurilor? N'avem noi în această vieață 
„altceva mai bun de făcut, decât să studiăm cum 
alții au apucat la dreapta sau ]a stânga și să cu- 
etăm serios cum s'au abătut dela calea cea 
dreaptă şi au rătăcit? O, voi. muritorilor! e mai 
bine să, ne îndrumăm spre țelul nostru şi să lă- 
săm la o parte căile sreșite. De îndată, ce Tam: 
„stabilit şi cunoscut în deajuns de ce să nu'ne 
îndrumăm pe: calea cea dreaptă şi de ce să în- 

  

-1) Oraţiu, Epist. L. 19. 

3



230 

trebuinţăm mai bucuros ochi streini, în loc de 
ai noştri? 

25. (Cauza e metoda greșit). Cum că şcoa-- 
lele în aşa mod procedează, adecă învață pe şco- 

lari să priviască cu ochi streini şi să devie în-- 
felepți cu capete streine, aceasta o arată metoda. 
tuturot științelor, căci ele nu învaţă cum se de= 
schid izvoarele și cum se capătă din ele felurite 
râuri, ci prezintă ochilor ape derivate numai din. 
autori şi prin ele conduc la izvoare. Căci dicgi-; 

onarele (cel puţin, atât, cât 'mi sunt cunoscute, 
cu excepţiune poate al lui Cnapius; Însă şi ace- 
sta lasă ceva de dorit, ceca ce seva arătă în. 
Cap. XXII) nu învaţă pe cineva să vorbiască, ci. 
numai să înfeleagi; Compendiurile de gramatică. 
nu învaţă pe cineva să compue o cuvântare, ci 
numai s'o analizeze şi nici o frazeologie nu arată. 
modul cum ar puteă cineva: să formeze o cuvân-. 
tare în mod artistic şi cum ar puteă face o schim- 
bare în coprinsul ei, ci oferă numai o ameste- 
cătură de felurite: cuvântări. Aproape nimeni nu 
predă Fizica prin intuițiune şi expermentare, ci 
numai prin reproducerea texturilor lui Aristotel 
şi a lltora. Moravurile nu caută nimeni să le for- 
meze prin o intimă transformare a efectelor, ci 
le descriu numai superficial prin o simplă expli- 
care şi împărţire a virtuţilor. Se va. arătă acea- 
sta mai lămurit atunci când vom vorbi în spe- 
cial despre, metoda artelor şi limbilor şi mai ales 
de va voi Dumnezeu, atunci când voiu dă la lu- 
„mină. Pansojia. 

26. (Lucrătorii procedează mai bine). E in. a- 

N
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“evăr de mirat, că cei vechi n'au putut să ob- 
-scrve aceasta mai bine, sau că această greşeală, 
n'a fost îndreptată mai de demult de cei noui, 
căci e sigur că există ascunsă cauza întârzierii 
progresului. Şi cum așa? Nu cumva zidarul în- 
vaţă pe ucenicul său arta de a zidi la dărâma- 
rea unei case? Nici de cum, ci din contră 11 în- 
vaţă atunci când o construeşte și anume ce ma- 
tterial "1 trebue, cum să-l lucreze, ciopliască, a- 
„Șeze etc,. Căci cine cunoaşte arta construirii, n'are 
nevoe de a cunoaşte pe a dărâmării, după cum 
și descusutul unci haine, nu e nici o artă pen- 
tru acel care ştie s'o coase. La dărâmarea unei 
case na învăţat nimeni arta clădirii, după cum 
nici la descusutul unei haine arta. croitorii. 

27. (O îndoită pagubă provenită din cauza .ne- 
îngrijirii învăţătorilor pentr u afacerile lor). In re- 
„alitate neajunsurile şi: pagubele: unei asemenea 
„metode sunt ev idente: 1) Fiindcă cultura multora 
-ȘI poate chiar a. celor mai mulţi constă numai 
«dintr'o simplă nomenclatură &, adecă, că ei ştiu să 
reciteze expresiunile alese şi regulile artelor, nu 
“pricep însă să le aplice cum se cuvine. 2) Fi- 
„indcă la nici unul cultura nu se ridică până a- 
„colo încât să poseadă o știință generală, care se 
„reazimă pe sine însăși şi se dezvoltă, ci e numai 
-0 grămădire vle conplicațiuni fără vre o legături: 
„și fără să poată dă vre un rod. Căci acea ŞTI 
inţă care e formată numai din, diferite citate și 
-opiniuni ale scriitorilor, e asemenea unui pom 
„ce se înalță de obiceiu la serbările țărănești, care
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deşi e împodobit cu multe ramuri, flori și fructe. 
ba chiar cu coroane și ghirlande, totuşi nu poate 
să mal crească şi să se conserve, de oarece acea 

podoabă nu e provenită din propria-i rădăcină, 
ci de aiurea. Un asemenea pom nu poate să deâ 
nici un fruct și toate verdeţile atârnate sc ves- 
tejesc şi cad. Un. bărbat însă cu cunoştinţe solide- 
e un pom cu riidăcină proprie, care trăeşte din 
al său suc şi de aceea crește neîncetat, învoerze= 

şte, înfloreşte şi dă jructe. 

28. (Indreptare). Din toate acestea rezultă: Ou- 
menii trebuesc inițiați atât pe cât e posibil să nu: 

"devie înţelepţi din cărți, ci din studierea cerului” 
și a pământului, a ştejarilor și a jagilor, adecă. 
ei trebue să cunoască şi să exarhineze lucrurile 

prin €i însăşi, iar nu numai prin observațiuni şi” 

mărturisiri streine. Prin această procedare se va. 
călcă pe urmile vechilor înţelepţi, cari nu voiau 
să-'şi procure cunoștințe asupra lucrurilor decât 
din prototipurile lor. Deaceea să fie ca o lege: = 

|. Ori şi ce, să se derive din nestrămutatele: 
principii ale lucrurilor. 

II]. Să nu se învețe nimic întemeindu-se numai! 
pe autoritate, ci din contra prin demonstrare şi 
anume parte prin cea em pirică, parte prin cea ra-: 
țională. | 

III, Și nu numai după metoda analitică, ci din. 
contră mai mult după cea sintetică... LL 
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PRINCIPIUL VI 7 

29. Cu cât natura a făcut ca un lucru să fie 
mai folositor, cu atât Pa organizat mai bine. 

(VI principiu: Ori şi ce lucru sii jie bine lă- 
„murit).. De pildă Cu cât.e mai mare numărul 
„articulaţiunilor în care e înipărţit membrul unui 
animal, cu atât şi mișcarea lui e mai felurită, cum 
e aceca a calului, în. comparaţie cu a melcului 

«ctc.. Așa și arbotele, care are mai multe rădăcini 
și ramuri e mai solid şi face un mai bun efect, 

30. (E de imitat). Când se instrueşte tinerimea 
să se explice lucrurile aşa de liimurit încât, atât 
învățător ul, cât şi elevul, să priceapă fără con- 
juziune, unde stă și despre ce se tratează. Şi a- 
„ceasta atârnă mult de'modul cum sunt compuse 
„cărţile care sc introduc în școală, adecă dacă stau 
în armonie cu prescripțiunile naturei. - 

PRINCIPIUL VU i 

31. Natura e într'un continuu progres; ea nu 
stă niciodată şi nu: procură nimic nou dând la 
o parte cea început, ci din contră continuă cu. 
-cea început, ?1 înmulțeşte şi'1 complectează. - 
"(VII principiu: Ori şi ce să fie întrun conti- 

„Duu progres ). Când se formează fătul apar mai 
întâi picioarele, capul, inima, etc.; aceste părți 
rămân, dar se pe rfecționează. Pomul p'antat nu 
îşi înlătură ramurile căpătate, ci continuă de a



234 

le procură sucul necesar, ca cu chipul acesta. în: 
tie care an să se poată dezvoltă în alte. ramuri 

noul. 
32. (E de imitat). În şcoli trebizesc, așa dar, 

I, 'oate Studiile astfel rânduite, încât ceea ce se- 
predă mai târziu să se întemeeze pe ce s'a pre- 
dat mai înainte şi aceasta să se for tijice print CeQ- 
laltă 

II. Tot ce s'a predat şi a fost priceput să se: 
întipăriască şi în memorie. : 

„33. (Memoria trebue să se îmbogățiasci și să: 
se jortifice mai ales îni prima etate). Căci, fiindcă. 
„cu'această metodă naturală tot ce s'a predat tre-. 
bue să formeze temelia pentru ce se va predă, 
urmează neapărat, ca să se întipiriască cât se: 
poate de solid. Se va întipări însă în spirit nu- 

mai aceea ce sa priceput bine și ce s'a iîncre-: 
dințăt cu îngrijire memoriei. Foarte bine zice 
Quintilian: „Toati. învățătura se întemeiază pe- 
memorie şi în zadar învăţăm, dacă dispare ceva 

din ce am cetit, sau auzit!)”. De asemenea şi 
Ludovic Vives: „In prima etate trebue memoria: 
exersată, căci prin o îngrijire atentă creşte; multe: 
trebue să ii se încredințeze cu îngrijire şi cât se: 
poate de des. Căci această etate nu simte obo- 
seală, fiindcă n'o calculeazii. Astţel se va dezvoltă: 

„memoria fără greutate şi oboseală”. Şi în introdu- 
cerea la filozofie zice: „Să nu: se lase memoria să: - 
odihnească. In jie care zi. să i se încredințeze: 
ceva. Cu cât i se va înicredință mai mult, cu atât: 

1) lost. Orat, XI, 2,1;



| 235 

va putea să conserve mai fidel. Cu cât mai pU- 
Zin cu atât mai injideL”. Şi cum că aceste cuvinte 
sunt adevărate ne arată exemplele naturii. 

Dacă un animal imistueşte mai mult, creşte mai 
mult și cu cât creşte, cu atât voește mai mult 
nutriment şi mistueşte mai mult. 

In chipul acesta cresc toate lucrurile în natu- 
“ră. De aceea, nu trebue! să crufăm prima etate 
În privința aceasta, căci numai astfel va putea să 
«levie temelia progresului. 

“PRINCIPIUL VIII 

34. Natura unește părţile ori şi cărui lucru 
pentru totdeauna. 
(VIII principiu: Ori şi-ce în strânsă legătură ). 

“Dacă formează o păsărică de pildă, atunci une- 
Şte un membru cu altul, un os cu altul, un nerv 
cu altul etc.. Tot așa şi la arbore: din rădăcină 
creşte trunchiul, din acesta, ramurile, din ramuri 
„bobocii, din boboci frunzele, florile, fructele şi 
din acestea alte ramuri etc., așa încât chiar mii 
«de ar.fi, tot unuia şi aceluiași arbore aparţin. Așa: 
ŞI la o clădire, dacă trebue să. aibă trăinicie ta-. 
vanul şi acoperișul pe pereţi; în scurt tot ce e. 
mare şi ce e mic să fie unite în așa fel încât, toate 
Părțile să formeze o singură și complectă casă. 

35- (E de imitat). Din astea urmează: 
]. Studiile întregei vieți trebuesc astfel orându- 

te încât Să formeze! o enciclopedie în care ori şi 
AIE ii n ear a - = ae a
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ce să 'wrovină din aceeaşi rădăcină şi ori şi cc 

să fie la locul stu. 
II. fot ce se predă să se întăriască cu ar gu-. 

mente ca 'cu chipul acesta să nu poată dă loc lar 

îndoeli sau “Să se poată uită. 
Argumentele sunt aceca ce face ca obiectul. 

să nu sc poată clătină și cădea. 
36. (Ce însemneaziă a învăța un lucru cu ar dl. 

tarea cauzelor?). A întări toate cu argumente în- 

semnează: a explică ori şi ce cu urătarea cau- 
zelor, adecă nu numai a arătă, cum e ceva, ci de:- 
asemenea, pentru 'ce nu poate ji ultjel: 

A ști însemnează, a cunoaşte un lucru cu ar: 

gumente. De pildă, de s'ar puăc întrebarea, dacă: 

e mai bine să sc zică folzs populus sau cunctus : 

populus şi învățătorul ar răspunde cunctus popu- . 
lus fără să argumenteze aceasta, atunci școlarul 

va uită îndată. Dacă răspunde însă, că. cunctus 

e rezultat din conjuctus şi de aceea fotus să în- 

trebuinţează pentru un anumit lucru, iat cunctust 
pentru o nofiune colectivă cum" e. aici, atunci 
nu'mi pot închipui cum ar puteă să uite-un copil,. 
afară numai dacă e tâmpit. Eu vocsc, ca şcolari 
să 'cunaoscă cât se poate de bine derivațiunea. 
tuturor cuvintelor, formațiunea construcţiunilor și. 
întemeierea tuturor regulilor în obiecti:e de stu- 
diu (principiile ştiinţifice nu trebuesc întemeiate 
cu argumente raţionale, și cu presupuneri, ci cu 
ajutorul intuiţiunii asupra obicctilor însăşi). A- 

ceasta va procură şcolarilor pe lângă o între- 

»  ţinere plăcută şi un mare profit, căci 1e va formă. 
calea pentru o cultură solidă şi le va deschide o-
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chii încât să poat învăţă cu ușurinșă unul dela 
altul. 

A (Concluziune). Așa dar, în şcoli trebue oii 
e predat cu ariitarea cauzelor. 

38. Natura observă cu privire la calitate şi 
- cantitate o relațiune ce există între rădăcină şi 

ramuri. a 

(IX principiu: Ori şi ce trebue să păziuscă o 
- măsurii între 'partea internă şi cea externă). Căci, 
după cum rădăcinile se dezvoltă sub pământ, aşa 
se dezvoltă și ramurile. Și aceasta trebue să fie 

aşa, căci dacă arborile s'ar dezv oltă numai în 
înălțime, nu s'ar puteă să se ţie, căci rădăcinile” 

sunt care '] ţin. S'ar dezvoltă însă nuinai rădăci- 

nile, ar fi. fără tolos, căci ramurile aduc îructe, 

iar nu rădăcinile. Aşa şi la animal, membrele: 
externe se dezvoltă în aceeaşi proporție cu cele 
interne. Și dacă cele înterhe sunt în bună stare, 
de asemenea şi cele externe. 5 

39. (E de imitat). Tot aşa stă: “Tucrull şi cu in- 
„strucţiunea: mai întâiu trebue îngrijite şi dezvol-. 
tate elementele cunoștinței, dar să se îi măsuri 

de, a sc dezvoltă şi în ramuri, adecă dacă învă: 

ţăm pe cineva un lucru să-l învăţăm în. același 
timp cum să-l pronunţe şi să sc iOlosiaseă de el. 

40. De aceea: - 
E. [n tori şi ce pr ediim scolarilor să.ne gândim 

ce folos *i ar putea aduce, ca cu Chipul acesta „Ser 
nu se învețe nimic în zadar. 

PRINCIPIUL IS 

x
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II. Dacă școlașii au învățat un lucru oare care, 
să caute de a?! comunică şi altora, ca astjel să 
nu se știe nimic fără folos. Căci numai în sen- 
zul acesta; c adevărată zicătoarea: „Știința ta mare 
nici o valoare dacă alții nu știu, că tu eşti un: 
om cu științi”. De aceea, nici un izvoraș să nu 
se! deschidă, fără să iasă din el râuleţe. Despre 
aceasta însă, mai: mult în principiul urniător, 

[- PRINCIPIUL x 

u, Natura se însutlețeşte, şi împuterniceşte 
prin o neîncetată mișcare. - 

(X principiu: Ori şi ce priit in continuu exer- 
cițiu). Pasărea iu încălzeşte oule numai prin clo- 
cire, ci pentru ca să fie încălzite în toate păr- 

“ţile în măsură egală, le întoarce zi cu zi. (Și a- 
'ceasta sc poate “observă ușor. la gâști, săini și 
“porumbei cari clocesc în casele noastre), A 1e- 
șit puiul din ghioace, 'atunci se exersează prin- 
cr'o continuă mişcare a ciocului, a picioarelor, a 
aripilor, prin diferite încercări de a merge şi a 
“zbură până s'a imputernicit în deajuns. 

Un arbore cu:cât e mișcat mai des de vânturi, 
cu atât creşte mai repede şi 'şi întinde rădăcinije 
în pământ. Chiar şi. plantelor le face bine când. : 
sunt mișcate de ploaic, furtună, tunete Și trăsnete. 
De aceea se și zice, că locurile: cari sunt mai 

„mult expuse vânturilor şi furtunilor au lemue mai 
puternice, 

2. (Imitare). Așa şi arhitectul ştie, că clădi-
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rile sale se usucă și se întăresc de soare și vânt. 
Şi fierarul care voeşte să întăriască fierul şi să. 
facă. din el diferite instrumente ] pune când în 
foc, când în apă, ca cu chipul acesta să se poat 
întări mai bine. 

43. (Cum să se jucă exercițiile în şcoală, st” 

se imiteze natura). Din acestea rezultă că, ins- 
trucțiunea nu poate şti devie temeinică jără dese 
repetifiuni şi exerciţii. Care e însă metoda cea 

mai bună în executarea exerciţiilor ne învaţă mi- 
șcările naturale ce servesc în: corpurile vii la nu- 
triţiune, -adecă ale absorbiţiunii, mistuirii şi Sc- 
crețiunii alimentelor. Într'un animal (și chiar în- 

to plantă) dacă un membru caută nutriment 

spre al mistui, apoi '1.mistueşte spre a se nutri 
atât pe sine, cât şi spre a'l comunică și alțor 
membre pentru conservarea întregului, (Căci fie 
care membru servește altora spre a puteă-fi ser- 
vit de ele). Așa se vor îmbogăți şi cunoștințele in- 

telectuale ale aceluia care 1, caută şi'şi însuşeşte 

nutrimentul intelectual; II, rumegă şi mistuește. 
aceea ce a ajlat; III, şiaceea ce « mistuit î împarte 
şi comunică şi altora. 2 

„44. (A întrebă pe mulți, a fine minte cele spuse; 
și a îuvăfă şi pe alții, aceasta jormează secretul 
învățământului). Acestea toate sunt exprimate 
Şi în cunoscutul vers latin:. 

Multa rogare; Rogata tenere; Retenta docere: 
„.'Haec tria 'discipulum jaciunt superare Magis- 
trum; adecă, a învăţă multe, a ţine minte aceea: 

ce a învăţat și a învăţă şi pe: alţii fac ca. sco- 
, 

i : : .
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larul să întreacă pe învăţător. Zutrebarea sau ru- 
area constă în a sfătui pe învățător, pe conşco- 
lari și diferite cărţi asupra unei anumite chesti- 

-uni. Ținerea de minte rezultă dacă sc încredin- 
ţează memorici accea ce sa cunoscut și price-, 
put în de ajuns și spre mai mare siguranţă (căci 
toarte “puţini sunt Carl să se poată întemeiă ori 
şi când pe a lor memorie) să sc iă notițe. A în 
viță 'pe alții constă în a comunică conșcolarilor 
sau altor cunoscuți tot ce a priceput. Cele două 
dintâiu sunt în şcoli cunoscute, cea de a treia 
nu în deajuns. Introducerea ei e însă de marc 
"folos, căci e foarte adevărat, că cine învață pe 
alții se învață pe sine şi nu numai fiindcă prin 
repetiţiune are ocaziune de a se fortifică în cele 
ce a învăţat, dag că poate să pătrundă mai bine 
în natura lucrurilor, Aceasta o mărturiseşte şi 
mult talentatul /oachim Fortius, că aceea ce a a. 
uzit el o dată sau citit, i-a dispărut din memorie 
în timp de o lună; ce a învățat însă pe alții, țina 

minte aşa de bine, întocmai ca și degetele sale şi 
„nu crede Să-i dispară vre o dată. din memorie, de 
“cât numai 0 dată cu.moariea. De aceca recoman- 
dă că acei cari doresc ca şcolarii să. progreseze 
în studii, să-şi procure şcolari căror să le pr edei | 
zilnic tecțiuni «supra materiilor pe cari. le înva-. 

"7ă, chiar dacă Ic-ar plăti spre a-si pute pr ocu- 

ră. Es mal bine; zice el, să renuuți la alte plă- 
ceri, numai Să ai pe cineva care. să-ți. asculte lec- 
iunile tale, adecă să iă parte la progresele pe 
cari le faci. . - ÎN
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35. (Cum S'ar putea intr oduce aceasta în şcoli). 
Mare folos ar aduce multora așa ceva, adecă, 

„dacă învățătorul fie cărei clase ar introduce în: 
„tre şcolarii săi asemenea procedare exceienti dă 
exerciţii și anume în chipul următor: fie care în- 
văţător, după ce a explicat un subiect oare care 
și a arătat folosul lui, să puc pe unul dintre şco- 
lari să reproducă aceca ce a zis el în aceeaşi pr- 
dine, să explice cu aceleași cuvinte şi să arate 
folosul lui cu aceleaşi exemple, .îndreptându-l. 
unde a greşit. După aceca să sc chieme un al doi- 
lea, care să reproducă același subiect, în timp 
ce ceilalți să fie atenţi. In finc, un ai treiea, un 
al patrulea, şi atâţi cât.e trebuinţă, până ce se ob- 
servă, că toţi au priceput și sunt în stare: să re- 

„producă bine acelaşi subiect. Nu recomand să: 
se observe altă ordine, decât să se pue: cei mai 
capabili să reproducă aceea ce le-a vorbit învăa 
ţătorul şi după aceea cei mai puţini capabili, cari 
“pot. să reproducă cu mai multă uşurinţă, ascul- 
tând pe ceilalți. 

46. (Folosul unor asemenea. exerciții ). Un a- 
„somenea exercițiu va aduce un incincit folos.. 

]. /nvăfitorul 'şi va precură totdeauna prin a- 
ceasta şcolari atenţi. De oare ce unul și altul tre- 

„Due să .se scoale din bancă și să rapetiască în- 
treaga lecţiunc, fie care e atent asupra altuia și- 'Şi 

«deschide urechile spre a-l pricepe bine. O ase- 
menea atențiune încordată şi întărită în decursul 

“timpului, face ca şcolarii să devie capabili pen- 
„ru toate afacerile vieţei, | * 

16:
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II. /nvățătorul e pus în pozifiune printr'o ase- 
menea procedare de a constată dacă şcolarii au 
priceput bine aceea ce se predă, sau nu. De va 
constată aceasta în rău, atunci va luă măsuri de, 
îndreptare, atât în profitul său cât și în al. şco-- 
larilor. 

II]. Prin 'deasa repetire vor fi puşi în pozițiune 
de a pricepe şi cele mai tardive “capete, ținându- 
se lu un nivel cu'cele mai deştepte, în timp ce ca-. 
petele cele mai înzestrate, se vor bucura de pri- 
ceperea solidă a lucrurilor. |. 

IV. Printr'o iastjel de repetare deasă "și vor în- 
suși din 'ce în ce:mai mult lecţia dată, decat prin- 
to casnă proprie. Şi dacă mai recitesc o dată 
seara şi dimineaţa, atunci vor face experienţă, 
că ori şi ce se întipăreşte bine în memorie, dacă. 
se învaţă în formă de glumă și joc. 

» V. Dacă în chipul acesta, şcolarul de repetate 
ori va. fi admis întocmai ca la projesorat, atunci, 
se va produce în spirite o anumită vioiciune şi: 
gust de învățătură şi va dobândi sinceritatea de 
« ști Să trateze înaintea oamenilor deschis, tot ce 

"e Dan şi jrumos. Şi aceastaiva fi în vieaţă de 1 mare 
folos. , 

47. (Exerciţiu de « a învăța pe alţii în ajară de: 
școulă). In chipul acesta se pot face felurite com- 
paraţiuni şi discuţiuni şi în afară de şcoală asu- 
pra obiectelor deja cunoscute sau asupra altora. 
ce se prezintă. În scopul acesta e nevoe, că a- 
tunci, când se adună într'un număr oare care, să! * 
'şi aleagă (prin sorţ sau votare). un locţiitor de
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învăţător care să conducă discuţiunile. Dacă vre: 
unul dintre conşcolari e chemat la aceasta şi nu 
voește, atunci trebue aspru pedepsit, fiindcă tre- 
buc știut, că, nici unul să nu se deă înapoi, când 
i se oferă prilejul de a învăță pe alții sau de 
„a fi învăţat, ci din contră toți să tindă la acea.- 
sta. Despre exerciţii în lucrări în scris (de ase- 
menea un mijloc puternic spre progres) vom 
vorbi în special la descrierea şcoalei materne și 
clasice in capitolul 27, şi 28. 

Li 

> 

aa





CAPITOLUL XIX 

Principiile după care se poate predă învăţă- 

| mântul în mod scurt şi repede. E 

„(Se spune de. către unii, cum: că aceasta e 

umila cu 'greutâiți. De aceea trebuesc căutate în- 
. lesniri ). Aşa ceva e prea obositor și prea vast 
va zice cineva. Câţi învăţători, câte biblioteci și 
câtă muncă nu trebuesc pentru un asemenea în- 
văţământ? Răspund, că așa ce, dacă nu se caută: 
înlesniri pentru asemenea lucrări. Căci! arta e 
lungă, largă. și adâncă, ca şi lumea care trebue: 
supusă spiritului. Insă cine nu ştie, că accea ce e 
lung se poate strânge la un loc şi aceea ce e: 
prea vast se poate predă în trăsuri generale? Cui 
e necunoscut, că fabricanţii es mii și mii de fire 
în cel mai scurt timp şi produc lucruri demne: 
de admirat? Cine-nu cunoaște cum că morarii | 
macină mii şi mii de boabe fără nici o greutate: 
şi deosibesc'tărâţa de făină .cu cea. mai mare pre- 
ciziune şi fără oboseli? Cine nu ştie, cum că me- 
canicii ridică greutăţi enorme fără. mașini mari 

-- şi fără oboseli? Nu depinde numai de forță, ci: 
şi de artă de a pr oduce ceva deosebit. Și să i lip-
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'siască numai învăţaţilor arta de a'și aranjă cu 
“un deosebit tact afacerile lor? Ar trebui numai 
„de rușine, să căutăm. remediu contra relelor de 
care a suferit şcoala până acum. 

2. (Mai înainte de a se întrebuință un medica: 
ment trebue cunoscută boala). Aceste remedii nu, 
Je putem 'ajlă înainte de ce nu se vor descoperi 
boalele şi cauzele lor. Care poate să fie cauza, 
că lucrările şi progresul celor mai mulţi, astfel 
.au fost împedicate î în timpul şederei ior în şcoală 
încât n'au putut să pătrundă toate ştiinţele şi ar- 
tele, — ba unii chiar de loc? 

3. (Opt 'cauze ale lipsei de program în școală ): 
“Ca adevărate cauze ale acestei stări se pot con- 

'sideră următoarele: înfâiu, fiindcă nu Sa stabi- . 
Jit dela început cât trebue să înveţe școlarii înc 
fie care an, lună şi zi, ci totul e Vavalma. 

4, Al doilea, fiindcă nu Sau arătat căile ce 
conduc da drepiul la scop. Ă 

„ At treilea, fiindcă oceea ce e venit dela na- 
sară nu Sa predat unit, ci despărțit. Se învățau 
de pildă începătorii numai să -cifiască, iar scrie- 
vea lb se predă câteva luni mai târziu. In școala 
latină învățau școlarii mai întâiu vorbele, fără să 
le priceapă şi în anii tinereţii se ocupau numai cu 
studii gramaticale, lăsând pe cele filozofice pen- 
ru o etate mai coaptă. Afară de aceasta trebu- 
iau numai să înveţe, iar nu să predeă, în timp 
ce toate acelea (cetirea și scrierea, cuvintele şi 
ducrurile, învățarea şi predarea) trebuiau să sc, 
zrateze de o. dată, întocmai după cum la mers, 

zidicarea şi lăsarea picioarelor, după cum în vor-
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bire ascultarea şi răspunsul, după cum la. jocul 
cu mingea aruncarea și prinderea ei. 

6. A! patrulea, jiindcă mai niciiiri nu Sa pre- 
dat artele şi științele în mod enciclopedic, ci trun- 
chiat. De aici a provenit, că ele erau pentru șco- 
lari ca o grămadă de lemne dintre care nici u- 
nul nu piteă observă ce e înăuntru. De aceea u- 
nii se ocupau cu una, alţii cu alta, fără să fi pu- 
tut dobândi o cultură generală şi temeinică... 

7. Al cincilea, fiindcă se întrebuințase nenu- 
mărate și jelurite metode, în jiecare școală câte: 
ana, —ba chiar fie care învăţător câte una și ce: 
e și mai mult, unul şi același învățător într'uw, 
„obiect o metodă, în o limbă alta. Şi ce e şi mai 
rău decât toate, că în unul şi același lucru n'au. 
rămas consecinţi, aşa că şcolarii nu puteau să 
priceapă despre ce anume se tratează. De aici: 
șovăirile, incât "i coprindeau - desgustul înainte: 
de a se ocupă cu alte studii, şi cei mai mulţi NICI 
nu voiau să știe de ele. 

$. Al şaselea, jiindcă a lipsit o metodă după 
care s'ar fi putut instrui fofi copii unei clase de: 
o dată, ci se chinuia învățătorul cu câte unu. Şi. | 
dacă erau mai mulți şcolari, atunci eră pentru 
învăţători o greutate insuportabilă, i iar şcolarilor. 

li se ofereă ocaziunea de a se ocupă cu nimi- 
„curi şi dacă li se dă ceva serios spre lucrare, 
pentru ci cră.o plagă.. A 

9. Al seaptelea, dacă erau mai malţi învăţ 
lori se producea şi o mai mare confuziune, de. . 
oare ce mai în jie .care oră. se predă cu totul alt 

ceva, — lăsând la o parte, că mulțimea învăţăto-
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rilor şi a cărţilor încurcă mai de tot spiritele. 

10. /n fine al optulea, fiindcă eră permis șco- 
larilor să se ocupe în școli şi în afară de şcoală 
:și cu alte cărţi, fără ca învățătorul să zică ceva, 
de oare ce se credeă, că cu cât vor ceti mai 

mulți autori, cu atât vor face mai multe progrese 

în timp ce rezultă din aceasta numai o confuzi- 

une a spiritelor. De aceea, nu e de mirat, că: 
foarte puţini crau în stare să înveţe toate obi- 

„“ectele de studiu, ci e de mirat.cum a putut vre 
“unul Să iasă din o astfel de încurcătură, — ceea, 
ce de obiceiu se întâmplă numai cu cei mai ta- 
lentaţi. 

II. ( Exemple Culn se pot înlătură asemenea 
„piedici să 'se împrumute dela natură). In viitor a- 
semenca piedici şi încurcături trebuesc combă- 
tute și să se profite de aceca ce duce drept la: 
ţel fără trăgănire, sau după 'cum se zice: aceea 
_ce se poate. dobândi cu puțin, să nu se întrebu- 
inreze mai mult decât e necesar. 

2. (Exemplu 'dela soarele ceresc). Să imităm 
soarce ceresc, ca, cel mai însemnât model al na: 

„__turii, Căci, de şi are să îndeplinească o însărci- 
„.nare obositoare şi înfinită (şi anume să trimiaţă' 
„razele sale peste tot globul pământesc, şi să de: 
lumină, vieaţă și putere tuturor elementelor, mi- 

„"nerale, plante și animale şi ale căror specii și in- 
- divide sunt nenumărate), totuși îndestulează :pe 
“toate ŞI poate să“şi termine în fie care an. Cer- 

cul de datorii în cel mai strălucit chip. 
13: (Soarele întrebuințează o procedare scurtă 

în acțiunile sale). Să observă ăm mal de aproape 

Lă
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chipul” acţiunci soarelui şi să-l avem în vedere . 
la conducerea unei şcoli. 

I. Soarele nu se ocupă numai cu un singur o-: 
biect, animale sau arbori, ci iluminează, încălze- 
şte şi răcorește întregul pământ. 

II]. El luminează cu aceleaşi raze, udă cu ace-- 
iaşi nori, traversează toate cu aceleași vânturi şi: 
întărește toate cu aceeaşi căldură și răceală, 

III. In unul şi acelaşi timp produce primăvara, 
„vara, toamna și iarna, făcând ca plantele să în-. 
verzească, înflorească, şi să aducă fructe, fie care 
după natura, sa particulară, adecă unele cocân- 
du-se mai timpuriu, iar altele mai târziu. 

IV. E observă totdeauna, una şi. aceeaşi Or 
dinej; astăzi acceaşi ca şi. mâine; anul acesta a- 
cecași ca şi anul viitor. Aceeaşi formă la ace- 

"eaşi specie .de lucruri, — neschimbător ŞI tot-: 
deauna. | 

V.. E produce ori şi ce din sămânța Sa şi nu. 
din altă parte. 

VI, E! produce ori şi ce de odată; lemnul cu 
coaja ș și mâzga sa; floarea cu îoi; fructul cu coaja. 
și sâmburi. 

VII. El-conduce toate prin anumite trepte, în 
cât una deschide calea celeilalte şi una urmează. 
din alta. 

VIII. In fine, e nu produce nimic nejolositor ŞI, 
dacă. e ceva, îl distruge. 
14. Această activitate a soarelui. se poate 1-- 
mită: | | 

I, dacă o şcoală e condusă uumai de un sin- 
gur înviățiitoz, sau cel puţin o clasă; - 
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dacă se întrebuințează numai o singură 
Zar E pentru un singur obiect; 

III, dacă 'se predă acelaşi lucru tuturor școla 
„rilor aceleași “clase; 

IV, dacă se predau toate științele și timbile, 
„după aceeași metodă:, : 

V, dacă 'se învață ori și ce din temelie, — scurt 
-Și coprinziăitor-; : 

VI, dacă fot ce e unit în sine se predă de a- 
'semenea unit; 

VII, dacă ori și ce se predă în anumite gra- 
dafiuni, încât aceea ce se predă astăzi 'şă forti- 
„jice aceea ce s'a predat ieri şi sii serviascii de fe- 
“melie la ce se va predă mâine; 

VIII, şi în fine dacă se înlătură tot ce e > nefo- 
ositor.. i 

15. De se vor puteă introduce acestea, în şcoală 
„atunci nu se mai poate îndoi nimeni, cum că ro-» 

taţiunea ştiinţelor nu se va. îndeplini așa de ușor 
Şi liniştit, după cum observăm aceasta la soare. 
Dar să vedem mai de aproape, cum se pot re: 
:aliză aceste sfaturi. 

PRIMA PROBLEMĂ 
N 

Cum poate să fie î în deajuns un învățător pentru | 
“un număr aşa de mare de şcolari. 

16. (De ce să jie un singur învățător ca con- 
iducător al unei şcoli?) Nu numai că asigur cum 
că e posibil, ca un singur învățător, să conducă. 

„sun număr de aproape 100 şcolari, ci afirm chiar 3 ri a
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că, aşa trebue să fic, de oare ce e mai bine şi: 
pentru învăţători și pentru școlari. Invăţătorul î Își. 
va aranjă lucrările fără îndoială, cu o mai mare: 
plăcere, cu cât numărul școlarilor e mai mare şi. 
cu cât e mai activ, cu atât și școlarii devin mai. 
vioi. Numărul cel mare va produce ae asemenea 
și şcolarilor mai multă plăcere şi mai mult Pro-. 
fit (E o bucurie pentru toți acei, cari au tova- 
răşi de muncă); ei sc vor indemnă ŞI ajută TeCi-. 
proc, căci această vârstă şi are tendinţa ei pro- 
prie de emulaţiune. 

Afară de aceasta, dacă învățătorul e ascultat 
de mai puţini, poate să treacă pe lângă urechile: 
tuturor .aceea ce le Spune; din contră dacă îl a- 
scultă mulţi, pricepe fie care atât, cât poate să. 
priceapă şi în repetiţiunile ce urmează, se rcîn-- 
toarce tot ce s'a spus și devine folositor pentru. 
toţi, căci un spirit se freacă şi se aprinde de în. 

alt s spirit şi o memorie de o altă memorie. În. 
scurt, după cum brutarul prin încălzirea unci sin-. 
gure sobe prepară o mulțime de pâini şi 'cără- 
midarul o mulţime de cărămizi şi după cum ti-. 
pogratul cu aceeași culegere de. litere poate să. 
tipărească sute de mii de exemplare de cărţi, tot 
aşa : şi. înv: ățătorul cu aceleași exerciţii ș ŞI studii. 
poate să folosească de o dată unui mare număr 
de şcolari, fără nici un neajuns. Vedem de „ase-. 
menea, că un singur trunchiu € în deajuns pen-- 
tru. un arbore cu multe ramuri şi îi dă sucul ne- 
cesar, iar soarele e în deajuns pentru întregul: 
pământ. 

I 7. (Și cum poate să jie aceasta, se probează”
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cu exemple din natură). Și cum se face aceasta” 
Să observăm procedarea naturii la exemplele ci- 
tate mai sus. Trunchiul nu aleargă în continuu 
până la ramurile cele mai extreme, ci din con- 
ură, stând la locul său trimite sucul mai întâiu 

ramurilor principale ce ies din el și prin acca- 
stea altora și aşa mai departe, până la cele mai 
:mici părticele ate arborelui, Asemenea și soarele 
nu se pogoară asupra fie cărui arbore, -plantă și 
animal în parte, ci răspândindu-și din înălțime 
razele sale luminează ile o dată î întreaga emisferă, 

"dând fie cărei creaturi lumină şi căldură spre fa- 
losul propriu. Trebue observat însă, că acțiunea 
soarelui se 'ajută și prin 'pozițiunea locului, de 
„oare ce razele adunate în văi încălzesc ținutul 
“vecin într'un grad mai mare. 

18. (Imitarea naturii în şcoală). De se aran- 
jează lucrările după acest model, atunci va: fi în 

deajuns tot aşa de ușor un-singur învățător pen- 
Zru. un număr de şcolari cât se poate de mare, 

Anume: 

"1. Dacă împarte pe şcolari în anumite divizi- 
uni, de pildă în zece şi peste fie care pune un 
monitor şi peste aceştia un altul şi așa mai de- 
parte. 

11. Dacă nu instrueşte nici o dată numiai pe u- 
nul singur, — fie în afară de şcoală, fie în şcoală, 
—ci pe toți împreună, și de o dată. Invăţătorul 
să nu meargă în bănci la vre unul și nici să per- 
mită să vie vre unul la el, ci să steă pe cate- 
«ră (de unde poate să fie văzut și auzit de.toţi)
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ȘI să răspândească. ca un soare peste toţi razele 
sale. Şi ei să fie îndreptaţi asupra lui cu ochit, 
urechile și spiritul şi să prindă .tot ce le predă 
cl cu cuvântul, sau le arată fie cu mâna, fie în 
model. | 

III. E trebuinţă. numai de artă spre ai puteă 
face să fie cu toții și fic care în parte atenţi a- 
supra lui și ai face: să priceapă, că' gura înv 
ţătorului e ca un izvor (și care și e în realitate) 
din care revarsă asupra lor. păraele ştiinţei şi să-i: 
deprindă aşa, încât, de câte ori se deschide” a- . 
cest izvor să-și aşeze de desubt vasul lor spre 
a nu puteă curge nimic, care să nu fie prins, de 
“ci. Grija cea mare a învăţătorilor să. ste. în a- 
ceca de wa nu le vorbi, decât atunci, când îl as- 
cultă şi de a nu-i instr ui decât atunci când sunt 
atenți. Şi aici își are foarte bine lOcul cuvântul 
lu Seneca 1): „„Să nu se vorbească decât aceluia, 
“care ascultă”, cum şi prov erbul lui Sofomon: „în- 
felepciunea se ceteşte în fața celui cu minte”. 
(Proverbii căp. 17,24). 

19. (Şi cum poate el aşa ceva? Cu ajutorul. mo- 
nitorilor şi al său pr opriu, -— prin opt căi). O ase- . 
menea atenţiune se poate deşteptă şi, conservă 
nu numai cu ajutorul monitorilor, ci mai mult. 
prin învățător însuși și anume prin opt'căi. . - 

I.. Dacă îşi dă silința de a /e spune totdeauna 
câte ceva din aceea ce le place şi le „fotoseşte. 
Căci prin aceasta se atrag spiritele şi.le face de a 
ascultă cu mare atenţiune şi curiozitate, 

  

1) Seneca epist. XXX, NE : 7
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II. Dacă se câștigă spiritele a începutul unei 
lecțiuni prin recomandarea materii de învățat, Sau. 
dacă 'se însujlețese prin punerea de întrebări a- 
supra materii deja trecute aducând-o în legătură 
cu aceea ce se tratează, sau asupra acelei ce se 
predă acum, ca. cu chipul acesta şcolari -cunos- 
cându-şi neştiinţa lor să aștepte cu mai mult zel 
explicarea lucrurilor. 

III. Dacă învățătorul, stând întrun loc mat 
sus își iaruncă privirea asupra tuturor și nu per: 
mite nimănui (Să lucreze altceva, ci sii-și îndrepte 
cu 'foții ochii asupra lui. 

IV... Dacă ajută atențiunea prin aceea, că îi o- 
feră tot ce-i posibil senzurilor, după cum am pro- 
bat în cap. 17, regula a treia, principiul al op- 

„tulea. Căci aceasta înlesnește nu numai pricepe- 
rea, ci favorisează de asemenea și atenţiunea. 

V. Dacă 'şi întrerupe câte o dată lecţiunea cu 
întrebarea: Tu sau fu, ce am zis eu acum? Re- 
petă aceasta! Spune-mi pe ce cale am ajuns aci: 
Şi altele multe de felul acesta şi după capacita- 
tea -şcolarilor din fie care clasă. De se va găsi: 
“vre unul, care n'a fost atent, imediat să se.certa 
sau să' se pedepsească. In chipul acesta şe va. 
ajută foarte mult dezvoltarea 'atenţiunei. . i 

VI. De asemenea, dacă s'a întrebat unul. şisi 
pierde şirul vorbirii, să se întrebe al doilea, al: 
treilea, al zecelea, al treizecelea şi Săi Se ceară rii 
spunsul fără a repeți: întrebarea. “Toate acestea: 
cu scopul, ca. cu toţii să fie atenţi la aceea ce. 
se zice unuia și să-l întrebuinţeze în propriul lor 
folos. A a
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VII. Se poate însă întâmplă, că dacă unul sau 
ultul nu ştie ceva, să se întrebe atunci întreaga 
Clasă și după A aceea, acel care a răspuns mai în-: 
tâiu și mai bine să se laude în faţa tuturor, ca 
exemplu său să servească spre emulaţiune. Dacă 
unul greșeşte să se indrepteze și în același timp 
să-"] descopere cauza erorii și s'o combată. Nu-'și 
poate cineva închipui ce mare câștig e aceasta 
pentru un progres repede. 

VIII. De îndată ce s'a ferminat ora de studiu, 
“să se ofere atunci ocaziune școlarilor, ca să în- 
trebe pe învățător despre tot ce voesc, — fie că a: 
dobândit impulsiunea la aceasta în ora prezentă, 
sau mai înainte. Intrebări în particular nu tre- 
buesc permise, ci fie care să întrebe pe Înv Aţă- 
tor în public, — fie că face aceasta prin sine În- 
săși, sau prin mijlocirea monitorilor. De sc în-- 
tâmplă ca vre unul să întrebe adesea despre lu- 
cruri folositoare, atunci 5ă se laude cât se poate 
de des, ca cu chipul acesta să poată servi ca 
model spre silinţă şi emulaţiune.: 

20. (Ce folos poate oferi o atențiune astfel e. 
Xersatii?). O asemenea exersare zilnică a aten- 
țiunii va fi de folos tinerilor nu numai pentru 
“moment, ci pentru intreaga vieaţă.. De sc vor de- 
prinde câţiva ani printr'un exerciţiu. continuu 
de a se ocupă totdeauna numai cu aceea despre 
ce se tratează, atunci vor face ori şi ce cu pre- 
zenţă, de spirit, fără să mai aștepte de a fi impul-. . 
zionaţi de alţii. Și dacă școalele vor ji astfel, să 
nu se Spere oare că ele vor putea să dea un .pro- 
dus În uctijer (de bărbaţi deştepţi?
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21. (Obiecțiune: în felul acesta se poate oare 
îngriji de fie care în parte, cum şi de toți?) Insă 
se poate obiectă: Cu toate acestea va ji necesar 
de a se supraveghiă jie care în parte spre a se 
putea observă în ce stare 'și ţine fie care căr- 
ţile, cât de corect îşi transcrie lecțiunile, cum îşi 
învaţă lecţiunile pz de- rost, etc.. Dacă sunt însă, 
prea mulți şcolari, atunci. e, nevoe de un timp 
“mai indelungat. (Răspuns: 1, cu ajutorul monito- 
rilor). Răspund, că nu e de loc necesar de a a- | 
scultă totdeauna pe toți şi de a le observă cas * 
tele, fiindcă învățătorul are în ajutor pe monitori 
care vor observă fiecare diviziunea sa şi anume. 
ca fie care şcolar să-și îndeplinească datoria 
atât de bine, pe cât e posibil. | 

22. (II prin privigherea abilă a învăţătorilor 
însiși). Învățătorul însuși, ca cel mai superior su- 
praveghetor îşi va îndreptă atenţiunea odată a- 
supra unora şi altă dată asupra altora şi cu de- 
„osebire spre a examină neglijenţa acetor în care: 
n'are încredere. De pildă, aceea ce s'a dat spre; 
memorizare să se reproducă când de unul, când: 
de altul și anume când de unul dintre cei din- 
tâiu, în timp; ce ceilalți şcolari să asculte cu toții, 
Astfel, că va trebui să fie cu toţii preparaţi în 
ori și ce timp, de oare ce fie care se așteaptă 
spre a îi chemat să spue.lecțiunea. Sau, dacă. 
învățătorul observă, că 'unul începe foarte bine 
şi e convins că va continuă tot aşa, să pue pe 
un altul să continue. Și dacă şi acesta continui 
destul de bine, atunci să pue să continue un aL.» 

| i | r 2 tc...
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treilea, etc. „sfjel că prin examinarea a câtoiva poate să jie convins de toţi. | 
23. (Modul cum se pot examină dictatele şi cuetele școlarilor). In acelaşi mod se poate pro- 

cedă şi la transcrierea de dictate, în caz dacă li 
se (ă. Să se pue unul sau altul şi dacă e nevoe: 
și mai mulți, ca să cetească ce au Scris cu vocu 
sonoră şi clară, iar ceilalţi să șe uite.în Caetele 
ior și să îndrepteze erorile făcute, Totuși el poa, 
te să ohserve câte o dată pe sărite şi caetele al- 
tora și dacă se găsește vre. unul neglijent, să se 
pedepsească, | 

2.4. (Cum 'se pot corectă exerciţiile de stil ). Co- 
rectura lucrărilor în scris pare a ți unită cu multe 
greutăţi, însă şi aici poate sii se lumineze cineva 
dacii urmează aceleaşi căi. De pildă, la exerciţi- 

“ile de traduceri dintr'o limbă în alta să să pro- 
cedeze astfel: după ce s'a informat învățătorul 
prin monitori, că toţi şcolarii 'și au lucrarea gata, 
să se provoace unul să se scoa'e. și în același 
îimp să-şi aleagă și un altul ca adversar al său. 
După ce s'a sculat ȘI acesta, şi cetește cel d'in- tâiu traducerea, în-timp ce, toți ceilalți ascultă 
cu atenţiune, iar învățătorul (sau cel puţin mo- 
nitorul) stă lângă el şi observă bine ortografia. 
De indată ce școlarul a terminat cu cetirea u- 
nei bucăţi din lucrarea sa, Stă Jos și adversarul 
poate să spună xlacă a observat vre o eroare sau nu. După aceea se poate permite de a face ob-- servaţiuni şi altor şcolari din despărţirea din care 
face parte şi în fine tuturor din intreaga clasă . 
și la urmă, de tot își face şi învățătorul obser. . 

17
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vaţiunile sale. Toţi şcolarii însă se uită cu aten- 

țiune în caetele lor şi dacă găsește aceleași e- 

rori să le indrepteze, cu excepţiune de adver- 

sar, care trebue să-'şi lase lucrarea necorectată 

pentru a.fi cenzurat. Dacă s'a terminat cu ceti- 

rea şi corectarea acestei bucăţi, să se treacă la 

a doua și aşa mai departe până la fine. După 

aceea să cetească şi adversarul tema sa în ace- 

laşi mod, însă aşa, ca acel care la ales ca ad- 

versar al său să observe, ca nu Cumva să-şi ce- 

tească lucrarea ca corectată și să se intrebuin- 

ţeze şi la el cenzura şi anume asupra fie cărui 

cuvânt şi expresiuni. In fine, se vor mai chemă: 

şi alți şcolari şi cu ale căror lucrări se va pro- 

cedă tot așa, «însă, atât, cât permite timpul. 

25. (Datoriile nionitorilor jață de aceste lu) 

crări). Monitorii să observe însă, ca toţi școlarii 

să-'şi aibă lucrările gata înainte de a se începe ce- 

tirea şi corectarea. Şi i în timpul corectării să 0b- 

serve, ca să-'şi îndrepte erorile proprii după ale 

celorlalți, 
26. (Folosul acestei metode). 
Din aceasta va rezultă: 
I, că învăfătorului i se va UŞUrA sarcina; 

1, câ ise vor instrui toți şcolarii, jr ă să se ne- 

lijeze vre-unul. - 

III, că se va ascute «atenţiunea tuturor; | 

IV, că iaceea ce se va zice unuia, va folosi și 

celorlalți. _ 

V, Varietatea expr esiunilor limbistice, ce. se în- 

wrebuinţează de școlari în mod diferit va: formă 

4
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şi întări vatât judecata asupra lucrurilor, cât - st abilitatea limbistică. o - 
VI. După ce sg terminat cu cetirea lucrărilor unui rând, două sau trei de şcolari, va rezultă, Cum că nu mai rămâne «aproape nimic de corigiat: „Ia ceilalți. Timpul ce mai rămâne de prisos însă să se intrebuinţeze cu toţi școlarii și anume să. se permită să, vorbiască acelor, cari 'sunt. în în-: docală asupra vre unui punct din lucrarea. lor, curh și altor cari cred că au lucrat mai bine ŞI SA se discute asupra lucrărei lor, 

27. Aceea ce s'a zis aici asupra exerciţiilor de traduceri, se poate foarte ușor întrebuinţă ȘL asupra exerciţiilor stilistice, logice, teo.ogice, fi-: lozofice etc... o 
28. Astfel am văzut, cum un învăţător poate să fie în deajuns Pentru o sută de şcolari, fără. ca să se ceară mai multă muncă din parte-i, de cât se cere în instrucţiunea câtorva. şcolari. 

A DOUA PROBLEA, 
4 

| 
| . ă 

. Cum e posibil, ca toți şcolarii să fie instruiți din aceleași cărți? 
"29. (Cinci lucruri lrebuesc aici de observat). I. Să'nu se Permită cetirea altor cărți. Cum că senzurile prin ocupaţiunea cu multe lucruri de o dată se împrăștie, e un ce cunoscut fie căruia. De aceea va fi un excelent profit pentru școlari 1), dacă.nu li se vor permite decât acele cărți,



260 

ce sunt compuse pentru clasa în care se află, ca 
astfel să se poată practică totdeauna ce se zice 
la cei vechi acelor ce executau serviciile divine: 
fă numai aceasta! Căci, cu cât celelalte cărți vor 
atrage mai mult ochii, cu atât acele ce sunt de 
stinate pentru clasă vor servi mai mult spiritului. 

30. (Il. fot ce e de trebuință pentru învăță. 
mânt să jie în deajuns), Al doilea, dacă se- ajlă 
la îndemân:i toate mijloacele de învățământ, ca 
tabele modele, cărți elementare dicționare etc.. 
Căci, dacă învățătorii (după cum se şi întâmplă) 
scriu inai întâiu tabelele alfabetice, modelurile 
caligrafice şi dictează regulelc, textele sau tradu-. 
cerile şi altele, cât timp nu se pierde cu aceasta! 
De aceea e foarte bine de a avea la: dispoziţie 
toate: cărţile - ce 'se întrebuinţează în diferitele 
clase şi dacă acele cărți ce sunt de tradus în 
limba maternă, li se adaogă şi traducerea. Căci 
numnai astfel, timpul ce se: întrebuințează cu. 
dictarea, copiarea şi traducerea, se va puteă în- 

“trebuință cu mai mult folos la explicare, repetire 
şi alte exerciţii. . 

31. ( Ocupaţiune ). Să uu se teamă nimeni, că. 
prin aceasta 'se favorizează întru ceva lenevia în- 
vătătorilor. Căci, după cum de un predicator care 
a explicat un text din biblie și a probat în deajuns”. 
auditorilor folosul ce poate rezultă din el (ca în 
văţătură, consolare, etc.),-: se zice, că şi-a înde- 
plinit destul 'de bine misiunea sa, chiar dacă n'ar 
fi tradus singur textul din original, ci a luat tra- 
ducerea din altă: parte; tot așa. şi pentru școlari 
e cu totul indiferent, dacă învățătorul și-a aran- 

-
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Jat singur materia de învăţământ sau alții îna- 
ante de cl. Lucru principal e, ca el să aibă ima- 
teria de predat gata și să explice bine întrebu- 
inţarea ei. E. însă mai bine, dacă totul e gata. 
mai dinainte, ca pe o parte să se poată feri 
cu -siguranţă de erori, iar pe de alta să se iasa 
mai mult timp liber pentru practică. 

32. (UL. Cărţile trebuesc compuse cu cea mai 
mare îngrijire şi cât se poate-de: popular). „Ase- 
menea cărți trebuesc compuse pentru toate şcoa: . 
tele după legile. stabilite de noi, adecă ușor, &- 
-meinic şi concis -ca să poată ji un adevărat mode! 
al Universului. Şi ceea ce doresc eu din sutlet şt 
tind e, ca ele să reprezinte ori și ce intrun grai 
„Popular şi atrăgitor încât să serviască școlarilor 
ca o luinină, cu al cărei ajutor să poată pricepe 
ori şi ce, fără să mni'aibă trebuinţă de vre ut 
învăţător. 

- 33. (De ce să fie alcătuite cărțile în for mă de 
dialoguri? Spre acest scop aș dori ca toate căr. 
țile să fie alcătuite în formă de dialoguri. 

In acest chip e posibil 1) dea face accesi-: 
bilă pentru price perea copilărească.. Și conţinutul, 
şi forma, ca astfel să nu-și reprezinte lucrul ce. 
imposibil, sau prea obositor şi greu, căci nimic 

“nu poate fi mai atrăgiitor și natural ca aialogui, 
cu ajutorul căruia omul poate foarte UŞOr şi pe 
nesimţite să fie condus la ori și ce scop. In a- 
ceastă formă dialogică și-au aranjat observaţit- 
nile lor asupra destrăbălărilor moravurilor şi ac- 
torii, spre a servi poporului ca admoniţiune. Tot 
aşa şi Platon: întreaga sa filozofie, Cicerone de
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asemenea a scris multe în forma aceasta, cunr. 
şi Augustin întreaga sa teologie acomodându-se- 
toţi priceperii cetitorilor. 2). Dialogul deşteaptă, 
animează şi întreține atenfiunea şi anume din ca- 
uza schimbării întrebărilor și răspunsurilor şi a 
deosebitelor lor forme amestecate cu observaţi- 
uni atrăgătoare. Ba ce ce și mai mult: în urma. 
schimbării persoanelor însăși, cari vorbesc, nu. 

numai că se păzeşte spiritul, de plictiseală, ci din 
„contră se deşteaptă gustul de a, ascultă, de oare 
ce se îndreaptă asupra mai multor obiecte. 3) 
Prin dialoguri instrucțiunea devine mai temei- 
nică. Căci după cum noi ne aducem aminte mai 
bine de o întâmplare pe care am văzut-o însuşi, 
de cât de aceea ps care am auzit-o istorisindu- 
ni-se, tot aşa și în capetele şcolarilor se întipă-- 

_reşte mai bine, — după cum probează şi expe- 
rienţa, — aceea ce au învăţat în forma unei piese 
teatrale sau a unui dialog (de oare ce aici se pre-. 
zintă lucrurile, ca şi cum le-ar vedeă, iar nu le-ar: 

auzi), de cât aceea ce a învăţat predându-li-se: 
de către învăţător în forma unei prelegeri. Fiind- 
că cea mai mare parte a vieții noastre, constă în. 
dialoguri, de aceea tinerimea va ji foarte uşor: 
condusă într'acolo, încât nu numai să cunoască a-: 
ceea ce !e jclositor, dar si se deprindă de aseme- 
nea spre « se pronunță asupra lui în dijerite mo-.. 
duri, serios şi uşor. 3) Dialogurile servesc în jine 
și la o repetițiune mai uşoară şi chiar privat între. 
şcolari. 
34. (Despre o singuri edițiune). Mai departe 

va fi de asemenea bine, dacă cărțile sunt de
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aceeaşi, edițiune, încât sii consume "pagina, rân- 
„dul şi toate celelalte. Şi aceasta din cauza cita- 
elor şi a memoriei locale, ca cu chipul acesta: 
să nu se întâmple în nici într'un loc întârziere. 

3. (Conţinutul cărților stă se reprezinte pe pe- 
roți i Va fi încă de nare folos, dacii se va face un. 

extras din toate cărțile unei clase şi se va repre- 

-Zentă pe pereți şi anume atât textul (pe cât se 
poate de scurt), cât şi tablouri şi embleme. Prin 
uceasta se vor exersă zilnic simţurile, memoria şi 
„inteligența școlarilor. Căci mu e fără folos accea: 
ce ne spun cei vechi, că adecă în templul lui 
Esculap ar îi fost reprezentate toate prescripţi- 
unile medicinei şi pe care le-a transcris /pocrat 
care ar fi intrat pe furiș acolo. Căci și Dumne- 
zeu a umplutiacest mare teatru al lumii cu ta- 

blouri și statui, întocmai ca și cu niște modele 
vii ale înţelepciunii sale spre a ne instrui. (Des- 
pre aceste reprezentări se va vorbi însă mai.pe pe 
larg, atunci când se va descri fie care clasă în 
parte). 

A TREIA PROBLEMĂ 

“Cum e iosibil ca tofi școlarii sti poată trată în 
„şcoală în același timp acelaşi lucru? 

“-36. (Pentru ce e de trebuintă, ca într'o scoală > 30% Ş 

;toți şcolarii sa. studieze unul și acelaşi lucru?) 

Cum că ar fi o dispoziţiune folositoare, dacă 
:unul şi același obiect s'ar studiă de toţi școlarii 
“în acelaşi timp) în aceeași clasă, e un ce evident: 
“fiindcă din aceasta ar rezultă pentru învăţător
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mai puţină greutate, iar pentru școlari mai mult 

profit. Căci numai atunci ar putea unul să emu-- 

leze pe altul, când cugetările tuturor s'ar învârti 

şi dirige asupra aceluiaşi obiect şi când după a-: 

ceea prin comparaţiune reciprocă sar COTrige u- 

nul pe altul. pâşa dar, intocmai după cum un 

comandant nu începeexerciţiul militar cu fie care: 

zacrut în parte, ci din contră i scoate pe toți 

de o dată în locul de exerciţiu şi le arată cum 

să întrebuințeze armele și dacă se întâmplă ia 

ză, exerseze şi pe câte unul în parte, totuşi cel- 

ialşi trebue să exerciteze acelaşi lucru și să-și în- 

drepteze atenţiunea lui. “Tot în felul acesta tre- 

bue să procedeze şi învățătorul. 

37. (Și cum e posibil aceasta). Spre a puteă 

face aceasta e:necesar: I. Ca anual numai O data 

să se înceapă cursurile, întocmai după cum în 

lumea plantelor numai o dată, 'și începe soa- 

rele activitatea sa (în primăvară; II. Ca tot ce 

tratează. să se împartă astjel ca în ji? care an, 

lună, săptămână şi chiar oră să-și aibă partea sa 

ca cu chipul acesta fie care să fie condus fără, 

greutate la scop. Despre aceasta mai pe larg în. 

altă parte. 

_A'PATRA PROBLEMĂ 

Cum:e posibil 'ca toți şcolarii să poată fi în- 

vătați după una şi aceiaşi metodă? 

„38, (E numai o metodă naturală, care trebue 

să se întrebuințeze pretutindeni). Cum că pentru 

toate ştiinţele e numai o singură metodă natu-
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“xală, cum şi pentru toate artele şi limbile se va 
arătă în 'cap. 20, 21 şi 22, Căci, dacă sar în- 
tâmplă undeva vre.0o abatere sau deosebire. vor 

fi așa de neinsemnate, incât nu va fi ncvoe de 
o.altă specie de metodă -și aceasta rezultă nu 
din cauza lucrului însuși, ci din a învățătorului, 
-care are în vedere relațiunea reciprocă dintre arte 
şi limbi, cum și gradul de pricepere al școlari: 
or şi progresul lor. Intrebuinţarea metodei na: - 

turale numai va fi în profitul școlarilor, întocmai - 
după cum c pentru un călător calea dreaptă fără 

„ „alte cotituri. Deosebiri particulare se pot observă 
mai uşor când se vor trată în special, fără a se. 
„atinge mai departe de ceca ice e genera! și comun. 

“A CINCEA PROBLEMĂ 

Cunt se poate ca cu puține cuvinte să se ajungă 
le cunoștința multor lucruri? 

39. (Cărţile temeinice să se prejere . celor su. 
Perjiciale).: A umplea capetele școlarilor .cu” e 
mulţime de cărţi și. cuvinte e un ce nefolositor. O 
bucată de pâne'și puţin vin oferă stomacului nNo- 
stru mal: mult nutriment, decât o oală plină cu 
telurite cărnuti şi zarzavaturi. O singură moned: . 

„de aur în pungă e de mai mare preţ, decât o 
“sută de plumb. În ceea ce priveşte regulile, Se- 
.neca se exprimă lămurit: Că ele să semene după 
cuin se seamănă semințele; nu multe, ci atât cât e 
„de trebuință spre a produce efect. Așa dar, e ade- 
“vărat aceea ce am zis în Cap. ş: „în om se a--
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jlă, ca întrun fel ae microsmos toate şi nu ce: . 

de trebuință decât de a aduce lumină înăuntru: 

și va putea vedeă îndată”. Cine nu ştie, că acel, 

care vreă să lucreze la lumină. "1 e îndestulătoare 

lumina produsă de fitilul celui mai neînsemnat 

ciob? Prin urmare, să se aleagă astjel de cărți” 

de "ştiinţe şi arte, Sau să se compiue altele, cari 

să jie mici în voluni, excelente în coprins, cari St: 

prezinte materia cât se poate de concis şi cu pu- 

ține cuvinte să spue mult. 1. Sirach 32, 11; adică, 

cari să prezinte şcolarilor materialul principal de- 

învăţat aşa cum €, cu reguli şi principii cât se 

poate de scurte, însă alese și pentru priceperea 

lor, cât se poate de iuşoare şi din care tot ce: 

urmează să se -poată pricepe dela sine, 

A ȘEASEA PROBLEMĂ 

iCum să se procedeze ca'cu. o singură lucrare: 

să se poată execută un îndoit şi întreit lucru? 

40. (Cum că într'o singură lucrare se pot cxe- 

-cută mai multe de o :dată, arată natura). Că în - 

același timp şi prin aceeași lucrare se pot înde- 
plini “diferite alte, ne învaţă exemplele naturii. 
Arborele se dezvoltă ide o dată în jos, în sus și 

"în lături;-el efectuează în același timp creşterea 

lemnului, coajei, foilor şi fructelor. Același lucru. 

se observă și la animal ale cărui, membre se dez- 
voltă toate de o dată în acelaşi timp. Fie care- 

membru are însă mai multe însărcinări. Picioa- 

rele de pildă, ridică pe om, "1 ajută șil mişcă:
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“inainte şi inapoi în diferite chipuri. Gura e atât 
«o poartă a corpului, cât şi o moară și o trom- 
petă, care răsună, atât, cât voește cineva. Plă- 
mânul poate cu aceeaşi răsuflare :să răcoriască 

inima, să aducă aer la creeri, să producă un 
ton etc... | E 

+1. (Și arta imiteazi aceasta). Aşa se întâm- 
plă şi în domeniul artei.:La un orologiu de soare 
poatc acelaşi arătător -cu acecași umbră să arate. 
-ora, zodia soarelui, lungimea zilei și nopţii, ziua 
lunei și altele multe. La un car aceeași osie ser- 
“vește la mersul, întorsul și oprirea lui. De ase- 
menca și un bun orator şi poet!) cu aceeași lu- 
crare poate să înveţe pe cineva, să'l miște și să'l 
-entuziazmeze, măcar că aceste lucruri sunt deo- 
sebite unele dealtele. 

2. (Şi şcolile trebue de asemenea si o imiteze. 
Regula principală pentru aceasta ). În acelaş chip 
trebue orânduită și educaţiunea tinerimei ca ast- 
fel jiecare lucrare'să dea mai mult decât un fruct. 
Aici au valoare următoarele ca regulă principală: 
pretutindeni şi totdeauna aceea ce stă în relaţi- 
une reciprocă să se trateze împreună, ca de pil- 
dă, cuvânt şi obiect, cetire şi scriere, exercițiu 
de stil şi [ricepere, predare și învăţare, serios şi 
glumeț şi ori şi ce 'şi poate închipui cineva. 
„43. ( Cinci reguli speciale. Î, cuvintele în unire 
«Cu lucrurile şi vice- versa). Aşa dar, cuvintele tre- 
ube să se predea şi să se învețe numai în unire! 
«cu lucrurile, întocmai după 'cum se cumpără, se - 

„*vând şi se mută din loc în loc vinul împreună cu 

1) Vezi Oraţiu art. poet. 333...
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butoiul, sabia cu teaca, lemnul cu scoarța, iructul. 

"cu coaja. Căci ce sunt cuvintele altceva, decât o 

imbrăcăminte şi o teacă a lucrurilor? Ori şi ce 

limbă ar învăţă şcolarii, fie şi limba maternă, tre- 

due să li explice împreună şi cu lucrurile pe cari 

ie reprezintă și. iarăși ori şi ce văd, aud, pipă- 

sc şi gustă Să se înveţe de a le exprimă cu limba, 

ca-astfel limba să se dezvolte și să se perfecţi: 

oneze totdeauna paralel cu priceperea. Așa dar, 

vegula ar putea să sune asttel: Atât cât pricepe 

cineva, atât să-şi vorbiască şi vice-versa: aceea ce: 

vorbeşte să-și 'priceapă. Să nu se permită nimă-- 

nui de a vorbi aceea ce nu pricepe, sau să pri- 

ceapă aceea ce nu poate să exprime. Căci, acel. 

care nu poate“să exprime cugetările spiritului său. 

e o statue și acel care vorbeşte fără pricepere 

un papagal. Noi însă cultivăm oameni și vo- 

im să-"i- cultivăm repede şi aceasta se întâmplă: 

când limba "pretutindeni face acelaşi progres cu. 

lucrurile şi lucrurile cu limbă. A 

44. (Prin urmare acele cărti, care ojeră numai: 

cuvinte să se considere ca nejolositoare). Având 

în vedere acest principiu, să înlăture din şcoală. 

toate cărţile; cari oferă numai cuvinte. fără; cuno: 

ştinţa lucrurilor folositoare: Pentru un lucru mai. 

*nsemnat să se depue şi.o îngrijire mai mare. De 

aceea, să se lucreze, după cum zice Seneca în'e- 

pistele a nouă 4 numai pentru-cuvinte ci şi pen- 

“ru inteligență. Dâcă «să sc cețiască, să se lase: 

scolarii să cetiască în atară de școală fără ex- 

plicări lungi și obositoare, sau fără să tinză de
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a imită, fiindcă e mai bine să se întrebuinţeze 
„aceasta asupra lucrurilor reale. o 

43. (71. Cetirea și scrierea unite). Excrcițitle 
în cetire şi scriere să fie totdeauna unite. Căci, 
chiar pentru școlarii cari învaţă abecedariul nu 
poate să fie un impuls mai eficace ŞI o mai mare 
bucurie decât atunci, când învaţă literile scriind, 
ȘI fiindcă copiilor le e un ce aproape înăscut de 
a voi şă desemne, de aceea, aceste exerciţii le 
fac plăcere. Și afară de aceasta, imaginaţiunea 
li se va dezvoltă și mai bine. prin ajutorul a două 
senzuri, Dacă mai târziu pot să cetiască destul 

* de bine, atunci să se deprindă de a ceti acele ma- 
1! Zerii pe cari au să le învețe şi anunie acelea, cari 
"pot să Te procure cunoștințele naturii, moralei și 
pietății. In același mod să se procedeze și atunci 
„Când învaţă să, cetiască latinește, greceşte şi, e- 

„ breeşte, Va fi un mare căști pentru Școlari, daci? 
Por repetă declinările și conjugările prin recitări 

și transcrieri incontinue, până ce atât cetirea, 
scrierea şi 'semnijicațiunea cuvintelor, cât şi for- 
„mațiunea terminaţiunilor vor deveni pentru ei si- 

„ gure. Prin aceasta se va căştigă un împătrit fruct 
” din aceeași lucrare. O aşa de însemnată concen- 
traţiune se va putcă întinde. asupra întregului tă- 
râm al studiilor în aşa chip, încât aceea ce sa 
dobândit prin. cetire să se fransjorme după cumi 
zice Seneca prin condeiu în sânge şi carne; sau 
după cum ajirmă singur despre sine Augustin, ca, 
Progresând să scrie şi scriind si progreşeze. 

46, (III. Exerciţiile stilistice,. intelectuale -şi 
iimbistice să se jacă în acelaşi timp). Exerciţiile
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stilistice se dau de obiceiu firă ori şi ce alegere 
a materii, așa că ele nu contribuesc decât foarte 
puțin, sau 'mai de loc asupra dezvoltării Spiritu- 

Jui. Se întâmplă chiar, că cle deși sunt alcătuite 
cu multă silință, totuşi ajung maculatură şi fără 

“nici un folos pentru vicaţă. De accea să se facă e- 
xerciţii de stil asupra aceleași materii ştiinţifice 
sau artistice în care se exercită şi spiritul î în acea- 
stă clasă, dându-se școlarilor spre 'amintire istorii, 

(despre. creatorii sau inventatorii acestei arte; 

unde și în ce timp au înflorit, şi altele) explicări 
sau teme, aşa că: prin'acecași lucrare să se facă e- * 
xerciţii de stil, să se dezvolte inteligenţa, cum şi 
limba prin recitări. | 

47. (IV. A fi învățat şi a învăța să se unia- 

scă la un loc). Cum e posibil ca aceea ce a în- 
vățat cineva să poată predă şi altora, am arătat 
către finele Cap. XVIII. Aceasta 'și arc locul aici, 
de oare ce contribue nu uumai la temeinicia pro- 
gresului, dar şi la înaintarea lui. 

48. (V. Lucrurile glumețe, să se uniască cu cele 
serioase). În: fine, va fi'un mare profit, dacă jo-. 
curile, cari se permit tinerimii pentru 'recreațiu- 
nea intelectuală, se vor orândui astjel, încât să 
poată reprezintă spiritului destul de bine seriozi- 
tatea vieții şi-să poată să-i dezvolte o înclinare 
“pentru un 'oare care tărâm de activitate omenea- 
„scă. Aşa, de pildă, se poate dă o idee despre 
meserii cu ajutorul instrumentelor; tot astfel des- 
pre lucrările de agricultură, despre afacerile de 
stat, instituţiunile militare, despre arhitectură și 
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altele. De asemenca și pentru medicină pot să 
fie preparaţi şcolarii, și anume, conlducându-"1 în 
timpul primăverii pe câmpii sau în grădină şi 
după ce li s'a arătat diferitele specii de plante, 
se deschide un fel de luptă, ca să spună care 

cunoaște mai. multe din ele. Așa că, prin -acea- 
stă procedare, nu numai că se va puteă cunoa- 
şte care anume are o inclinațiune naturală pen- 

tru botanică, ci se vor deșteptă încă din timpu- 
riu diferite alte inclinaţiuni. Şi pentru ca să na- 
scă un fel de emulaţiune pentru acei, cari au dat . 

probă de cele mai. mari progrese poate să-i nu- 
miască, doctori, licențiați sau candidați în medi- 

cină. Tot aşa se poate procedă şi în alte exerciţii. 

La jocurile războinice pot să se numiască unii 

generali, alţii colonei, maiori, căpitani, stegari, 

„etc.; în jocurile unde se repreziută statul, se poate 
numi unul rege, alţii ministri, secretari, consuli. 

«senatori, deputați, udvocați, funcționari, ete,; a- 

semenea glume conduc adesea la lucruri serioase. 
„Numai aşa vom puteă să îndeplinim dorinţa d-ru- 

lui Luther, ca tinerimea să se ocupe în școală cu 

studii serioase în aşa chip, încât să nu capete mai. 
puțini plăcere, decât dacă ar petrece întreaga zi. 

cu jocuri. Numai astfel vor putea 'şcoalele să 
fie o pildă a vieţii.



A ȘEPTEA PROBLEMĂ: 

Cum se poate predă învățământu 1 în mod treptat ?. 
N . 

49. Aceasta am arătat'o în cap. XVI, princi- 
piul V, VI, VII, VIII, cum şi în cap. XVIII, 
principiul y, VI, și VII. După această. prescripți- 
une, trebuesc pentr u şcoalele clasice cărți, cărora 
să ii se adaoge pentru învăţători note ex plicâtive, 
cum să. se întrebuinţeze, ca cu chipul acesta, in- 
strucțiunea, moralitatea ș pictatea să se dezvolte 
treptat, treptat, până ajunge la un grad desă- 
vârşit, 

A OPTA'PROBLEMA 
.€ 

Despre | combaterea şi înlăturarea piedicilor. 

50. Nu. fără dreptate s'a zis, că nimic nu e 
mai absurd, iecât de a învăța și a şti multe, fără 
să ciducă vre un jolos Și că nu acel care ştie multe 

e înțelept, ci acel care ştie lucruri folositoare. De 
aceea se va putea ușură misiunea școalelor dacă 
se va face o. alegere în materiile de învăţimâni. 
Aceasta se va. realiză dacă “se va lisă la o parte. 

[. Aceea ce e nefolositor;..- 
II: Ce nu se poate pricepe; 
III. Ce e cu totul special. 

“51. (Nefolositor e aceea ce se coprimde în scri-. 
erile păgâneşti). Nefolositor e aceea ce maduce 
nici un 'prafit, jie pentru religioztate, jie pentru 

v
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moralitate şi fărit de care instrucțiunea poate 
foarte bine să existe, Așa surit de pildă, numele 
şi miturile, zeilor păgânești, obiceiurile lor reli- 
Şioasc, cum şi poeziile şi piesele teatrale ale unor 
poeţi ușurci şi altele de felul acesta. Dacă cineva 
are poftii de a ceti așa ceva poate foarte bine. nu 
însă a le introduce în şcoli unde trebue să se 
pue bazele înțelepciunii. „Ce nebunie e, zice Se- 
neca!)”, de a învăța lucruri zadarrice atunci 
când nu e timp. Aşa dar, nimic sd nu se învețe 
pentru şcoală, ci pentru vicațiă, ca astjel, o dată 
ce. a așit cineva din şcoală, să nu-i zboare nimic 
din ceea ce a învățat, o 

32. (Combaterea lucrurilor ce. nu se pot pri- 
cepe). Nu se poate pricepe ceca ce nu întră cuiva 
in cap. După cum natura crburilor, arborilor şi 
animalelor c diferită și după cum fie care caută! 
să fie alttel tratată decât cealaltă şi nu, se poate . 
ca, toate să aibă aceiaşi întreubinţare: tot aşa € 
Şi cu aptitudinile intelectuale ale omului.. Se gă- 
s6sc, în adevăr, destule capete, “cari pot să pă-. 
trundă în cunoştinţa tuturor lucrutrilor,' dar sunt 
şi de acelea; cari rămân într'un fel de mutisny 
asupra unor anumite lucruri. Unul poate să fie 
pentru științele speculative, un vultur, pentru cele 
practice însă un fel de asinus ad Lyram 2). Unai- 
tul poate să aibă aptitudini pentru toate. lucru. . 
rile, pentru muzică imsă nu; tot aşa cu alții la 
matematică, poezie, logică 'etc.. Ce e de făcut în 
DI N 

1) Seneca epis:, XLVIIL 
2) Cântarsa Măzaruiui, 7
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acest caz? A voi cineva sii constrângă natura lu 

“aceea ce nu-i capabilă, însemnează a voi să se 
certe cu ea şi aceasta e o silință zadarnică. Căci, 

sau nu se va ajunge la nici un rezultat, sau re- 
zultatul nu va fi demn de munca depusă. ŞI fi- 
indcă învățătorul e un servitor al naturii, iar nu. 

stăpânul ci, să nu se poarte barbar cu acei şco- 

tari pe cari nu-i ujută dela început puterile în 
telectuale si lucreze ceva cu abilitate, ci să speri: 
că, încetul cu încetul, seva indreptă, după cum 
se și întâmplă adesea. Căci, dacă se rupe sau 
se tac o ramură dintr'un arbore, atunci cresc ce- 
lelalte cu o forţă-mult mai mare, de oare ce în- 
trcaga putere vitală se concentrează : asupra lor, 

și dacă nici unul din -şcolari nu wet ji constr: îns 
să facă 'ceva contra voinței 'sale, atunci nu se va 
ajlă nimic 'care ar. putea să-i producă neplăcere 
şi să-i tâmpiascii puterile intelectuale. Fie care 
va înaintă într'acolo (după voinţa 'divină) unde 

1 conduc ale sale impulziuni şi va deveni ce 

dată în pozițiunea sa, folositor lui Dumnezeu şi 

societății umane. 
3. (Lăsarea la o parte'a tot ce e prea spe- 

cial , Tot așa, dacă cineva ar voi Să cunoască 
toate lucrurile ipână în celeimai mici amănunțimi 
(de. pildă toate speciile plantelor și animalelor, 
toate felurile de ocupaţiuni, numirile tuturor in- 
strumentelor și altele) .aceasta ar ji un ce prea 
plictisitor şi plin de confjuziune. E de ajuns, dacă 
în şcoli se învață complect și temeinic speciile lu- 

crurilor cu cele ici însemnate 'deosebiri ule lor; 

restul se va pricepe dela'sine la ocaziunea dată.
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Căci, după cum acel care idoreşte să capete o 
repede victorie asupra, inimicului, nnu se ocupă 
cu căştigarea, unor localităţi neinsemnate, ci din 
contră, își concentrează toate forţele asupra lo- 
cului principal de care depinde războiui, de oare 
ce ştie foarte bine, că de îndată ce a eşit .vic- 
torios din aceasta și a cucerit întăririle princi- 
pale, restul *] va cpătă foarte uşor prin capi- 
tulare de bună voe; tot.în același chip se va în- 
tâmplă și în şcoli, că 'adecă, de îndată ce lucru- 
rile principale s'au priceput de 'şcolari, cele sc- 
cundare se vor pricepe dela sine. Intre acele lu- 
cruri, cari produc numai întârzieri 'în dezvoltarea. 
intelectuală, trebue să se considere și așa nu- 
mitele vocabulare şi lexicoane complecte, care, + 
se pretind că coprind cuvintele unci limbi. Insă, 
de oare-ce cea mai mare parte din ele nu se 
întrebuinţează nici o dată în vorbire, nu se poate | 
pricepe, pentru ce se încarcă inemoria copiilor, 
cu ele. i Și a ae iti 

E
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„CAPITOLUL XX 

Metoda ştiinţelor în special.. : 

Ir. (Păraele trebue să se adune întrua râu ). 
Toate observaţiunile răspândite de până acum. 
cum Să se predeă știinfele, artele, limbile, mora- | 
litatea şi religiozitatea în mod metodic, trebuesc 
adunate la un loc spre a le intrebuinţă cu folos. 
Și dacă zic în mod metodic, aceasta însemneazăi 
UȘor, temeinic şi iute. | 

2, Știința sau cunoștința lucrurilor fiindcă nu 
e altceva, decât o observațiune internă a lucru- 
rilor, se poate căştigă cu același mijloace, după 
cum se căștigă observaţiunea externă sau intul-. 
punea și anume cu ochiul, cu obiectul și cu lu- 
mina. Sunt acestea prezente, atunci rezultă în- . 
tnițiunea. Ochiul intuiţiunii interne e însă Spiri- 
tul sau inteligența; obiectul sunt toate lucrurile 
în şi afară de observaţiune; iar lumina e aten- 

"ţiunea necesară. Insă, după cum la intuiţiunea 
externă € trebuință de o anumită procedare, dacă. 
e. ca obiectul să se intuiască, astfel după cunr 
e, î0t așa e trebuinţă şi aici de o anumită me-, 
odă cu ajutorul căreca să se prezinte lucrurile
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în aşa mod spiritului, încât să le poată pricepe! 
Şi pătrunde sigur şi iute, 

3. (Patru condițiuni să cer din partea unui tăâ- 
ună. care voeşte să pătrundă în adâncimile ştiin- 
elor ). 

]. Să aibă ochiul inteligenți curat; 
I], Să i se prezinte lucrurile aproape; 

III. Să fie atent; 

IV; i Să |i se prezinte lucrurile spre intuise unul | 
după altul şi după o anumilă metodă. Atunci va 

“puteă' să; priceapă toate. uşor şi sigur. 

4. (Cum să se păstreze curați ochii: intelectui- 
ali?) Cu ce aptitudini ne naştem nu atârnă de 
noi. Dumnezeu a dăruit după a sa hotărâre fie: 
“căruia această oglindă a spiritului, — aceşti :ochi 
interni. Atârnă însă de noi, ca să nu suferim, 
„cu: această oglindă sii se umple de praf şi să i 
se întunece strălucirea. Acest praf sunt plicticoa- 
sele și nefolositoarele ocupaţiuni ale 'spiritului. 
Căci spiritul nostru e într'o continuă activitate, 
asemenea unei petri de moară. .Lui "i oferă sen-. 
zurile externe, — servitorii lui obicinuiţi, îndea- . 
juns nateriă, care de multe ford e fără nici un con- 
“ținut, căci în loc de seminţe și fructe "i oferă 
pleavă, nisip şi altele şi atunci se întâmplă, ca şi 
la moară că toate colţurile se umplu cu nisip. 
„Așa dar, :spre a conservă: această moară inter- . 
-nă, — acest spirit (care e de asemenea o oglindă); 
-să nu se.umple de praf, însemnează a feri tine- 
rimea de ocupaţiuni nefolositoare şi a o deprinde 

„su lucruri folositoare și morale.
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3. (Cum trebue: să i se prezinte obiectele?) Ca. 
oglinda săi poată reprezentă bine obiectele, atârnă. 
mai întâiu de curăfenia şi claritatea obiectelor ŞI 
apoi de prezentarea lor înaintea senzurilor,. Ceaţa 
de pildă și alte lucruri de o slabă consistență. 
luminează puţin și astfel se reprezintă palid. în 
oglindă, iar obiectele absente de loc. Aşa dar, 
accea ce se prezintă tinerimii spre învățare să. 
fie lucruri, iar nu umbre de lucruri. Și anume: 
lucruri solide, adevărate, folositoare, cari pot să. 
influenţeze asupra; senzurilor şi imaginaţiunii. Ele 
pot să le influenţeze numai dacă li sc prezintă 
aproape, încât să le atingă. 

6. (Totut prin propria intuiţiune). De aici re- 
zultă pentru învăţători următoarea regulă impor-- 
tanntă: Totul pe cât e"posibil să se prezinte sen-- 
zurilor-şi anume accea ce se vede văzului, aceca 
ce se aude auzului, ce. se miroase mirosului, ce 
se gustă gustului și aceea ce se pipăe pipăitului,, 
şi dacă ceva se poate intui de mai multe sen- 
zuri 'de o dată, să se prezinte mai” multora con- 
form 'cu aceca ce sa zis în Cap. XVII „princi- 
piul VIII. 

7. (Un întreit ar gument pentru ac vastă Dres- 
cripfiune ). 1. Pentru că de o dată cu senzul în-: 
cepe cunoştinţa. Intâiu: începutul cunoștinței tre- 
bue si înceapă totdeauna dela senzuri, căci ni 
MIC nu există în inteligenţă, care să nu fi exis- 
tat mai întâiu în senzuri. Aşa dar, pentru ce să 
nu se înceați învățământul cu intuițiunea reali: 
a bicrurilor, decât cu enumerarea lor cu ajuto- 
rul cuvintelor. Şi. după ce s'a arătat obiectul, a-
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tunci să se adaose cuvântarea spre ai explică 
mai departe. 

8. (Al 'doilea: veritatea și temeinicia științei nu 
atârnă de nimic aliceva decât de mărturia sen- 
zurilor). Căci obiectele se imprimă mai întâiu de 
toate şi nemijlocit senzurilor şi în urmă prin a- 

- jutorul lor inteligenţei. Probă despre aceasta e, 
că cunoştinţa senzuală se crede prin sine însăşi, 
în timp ce la concluziuni și mărturiile streine pen- 
tru siguranță, se. referă la observaţiunea senzu- 
ală. Noi ne încredem unui lucru, atunci când se 

poate probă până în amănunțimi cu mai. multe 
exemple. (şi a, căror siguranţă se, poate mijloci 
prin senzuri). Mărturiilor streine să nu se în- 
creadă nimeni contra. experienţelor propriilor. 
senzuri! De aceca şi știința e cu atât mai adevă- 
rată, cu cât se reazimă mai mult pe intuiţiune. 

Prin urmare, dacă voim să ijiltrim scolarilor o 

adevărată şi temeinică cunoștință, să îngrijint 
înainte de toate, ca ori și ce să se predeii prin 
utopsie “şi intuiţiune proprie. 
Ş..Al treilea: și jiindcă 'senzul e cel mai cre- 

dincios portar al memorii, de aceea, intuițiunca 
senzuală a lucrurilor va face, ca ce știe cineva 
să ştie pentru mult timp. In adevăr, dacă ani: 
gustat o dată zahăr, an. văzut o cămilă, am a: 
uzit o priv eghetoare cântând, am tost în Roma 
şi am studiat! o (bine înţeles cu atenţiune), atunci 
se întipăresc acele observaţiuni puternic în me- 
"morie şi nu se pot uită. De aceea veden, că co- 
piii "și întipăresc cu ușurință istorioare biblice 
sau altele din tablouri. Şi cum că vre unul dintre
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noi şi-ar puteă închipui mult mai uşor și mai 
durabil ce este un rinocer, ducă Par fi văzut sau 
în vieaţă, sau cel puţin în tablou şi că un altul 
ar şti mai bine istoria unei întâmplări, dacă a 
fost de faţă, decât altul, chiar dacă i sar isto- 
ris! de şcase sute de ori, numai încape îndoeală. 
Dc aceea, și zicătoarea lui Plaut: „un martor o- 
cular e “e zece .ori mai de valoare, decăt zecc,. 
cari narează din auzite”. Cum şi aceea a lui O- 
rațiu 1): „„Alult înai încet agite spiritul. aceea ce 
“pătrunde prin urechi, decât aceea ce se prezintă. 
înaintea ochilor şi "şi încredinfeazii singur sieși 
observatorul”. De asemenea va pricepe cu muit 
mai ușor acel care a fost de faţă la disecţiunea 
unui corp omenesc și l-a examinat cu atenţiune. 
decât acela, care, chiar dacă ar fi cetit, cele, mai 
amănunțite manuale relative la acest subiect, fără. 
intuițiune proprie. De aceea și zicătoarea: „ce a 
văzut cineva 'cu ochii valoreazii. ca argument”. 

10. (Alarele jolos al modelelor în învățământ). 
Dacă lipsesc însă câte o dată obiectele, atunci. * 
se pot întrebuinţă reprezentantele lor, adecă co- 
pii sau. modele, care sunt preparate anume pen- 
tru învăţământ. Așa de exemplu in manualele dc 
Botanică, Zoologie, Geometrie, Agrimensură şi 
Geogr ajie se pot intrebuinţă cu folos pe lângă de- 
scrieri, și figuri. ŞI, aceasta ar trebui să se facă, 
și în Fizică, cum şi aiurea. Organizmul corpului 
omenesc de pildă, sar putea după părerea mea 
prezentă observaţiunii și studiă sub forma, unui. 

1) Oraţiu art, poetic 180.
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“schelet de oase omeneşti (după cum se află de 
.obiceiu pe la universități, sau făcut din lemn) cu 
muşchi făcuți de piele şi umflaţi cu lână şi că- 
rora să li se adaoge tendoane, nervi, vine, „ar- 
tere, intestine, plămâni, inimă, diafragmă, ficaţi 

:şiI stomac. Toate însă la locul propriu şi scris 
numele şi folosul fie căreea. Dacă se prezintă u- 
nui şcolar, care studiază Fizica, un asemenea mo- 
-del și i se arată şi explică bucată cu bucată, va 
putea să priceapă toate aproape jucându-se și 
vecunoașşte din aceasta construcțiunea propriului 
:său corp. Asemenea nijloace de intuifiune (adică. 
'modele de obiecte, ce nu se pot aveă original); 
ar trebui Să se jacă pentru toate lucrurile dem- 
ne de învățat şi săi se găseascii în toate şcoalele. 
Și chiar dacă prepârarea lor ar costă bani şi os- 
'teneală, totuşi s'ar răsplăti prin folosul ce pre- 
*zintă, SE 

11, (Dacă oale lucrurile se jot reprezentă iun- 
„Zuitiv). Dacă cineva s'ar îndoi că toate iucrurile 

S'ar prezintă în chipul acesta senzurilor, chiar şi 
ce, e spiritual şi absent (ce e în cer, sub pământ 

:ȘI peste mări etc.), să cugete, că Dumnezeu a | 
-creat totul spre a formă o armonic, așa că cele 
-cereşti pot să'şi găsească reprezentante în ori şi 
ce privință în cele pământești; cele absente în 
cele prezente; iar cele nevăzute în cele văzute. - 
“Aceasta: rezultă de pildă destul de lămurit din 
Alacromicr osmul lui Robert Flutt (Medic şi fisi- 

cian renumit în Oxford 1574—1673) care pre- 
:zintă în mod artistic formațiunea vânturilor, a 
ploii şi furtunii. Şi e un ce neîndoios, că ace-
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ste reprezintări se pot perfecţionă spre a puteă. 
deveni mai intuitive și ușoare. | 

2. (I1l. Ce se înțelege prin lumina atențiunii? ) 
Atât despre reprezentarea intuitivă a obiectelor. 
Acum despre lumină. Dacă lipseşte aceasta, a.-. 
tunci în zadar se mai prezintă obiectele observa. 
fiunii. Lumina metodei e atenfiunea cu ajutorul: 

cărcea şcotarul cu spiritul prezent şi deşchis pri- 
mește toate. După cum cineva nu poate să vadă: 
nimic în întunerec şi cu ochii închişi, chiar dacă i 
S'ar prezintă lucruri înaintea ochilor, tot aşa: 
zboară pe dinaintea senzurilor, dacă se spune:. 
sau se arată, ceva unui neatent şi aceasta o putem 
observă la acei, ce sunt distraţi şi nu sunt atenţi. 

la. aceea ce se întâmplă în prezenţa lor. Așa dar, 

după cum acel, care vreă să arăte ceva în tim-- 
pul nopţii, trebue să facă lumină, tot așa şi în-. 
văţătorul, care vreă să lumineze pe un școlar. co-. 
prins de intunerecul neștiinţii, cu cunoştinţa lu-- 
cerurilor, trebue săi deştepte mai întâiu atenţiu-.- 

nea, ca cu chipul acesta să poată priimi învăţă- 
tura cu spiritul gata şi deşchis, Și cum se poate. 
face aceasta, s'a arătat deja în principiile cap.. 
NVII şi în prima, problemă a cap. ASIS. 

13. (IV. Ce cere metoda spre.a reprezentă o-- 
biectele în tumină clară?). Atât şi despre lumină. . 
Voiu vorbi tacum despre chipul, sau despre meto- 

da, cum se pot reprezentă obiectele senzurilor- 
spre a 'se putea întipări temeinic spiritului. Cum. 
să se proceadă în aceasta se poate observă foarte: 

„bine la simţul vederii. Dacă e, ca ceva să se poată. 
vedea bine, atunci trebue 1), Să fie adus îna-.
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„întea ochilor şi anume 2), nu prea departe, ci atât 
cât trebue; 3) nu la o parte, ci înaintea ochilor, 
4) nu pe dos s'au strâmb, ci drept; 3) aşa în 
cât ochiul îsă poată observă obiectul de d dată: 6) 

„Și fie care parte separat; 7) în o anumită ordine 
dela început pânii la sfârșit şi 8), fie care parte 
să o Studieze atât 9), până ce a-putut să pricea- 
Vă toate în deosebirile sale. Se observă această 
procedare, atunci vederea se execută regulat: se 
neglijează “numai o parte, atunci nu va reusi a. 
proape de loc, sau foarte rău, | | 
14. (Procedarea aceasta se poale explică cu un 

exemplu). De pildă, dacă cineva vrea să cetia- 
scă o epistolă pe care a primito de la un a- 
mic trebue, 1, Să o ție înaintea ochilor, căci cum 
ar puteă s'o cetiască, dacă n'o vede?; 2, şi în- 
tr'o depărtare-potrivită”(căci prea departe nu Var 

"ajută vederea să distingă); 3, să o ţie drept (căci 
ceea ce se vede strâmb se vede încurcat); 4, în 
pozițiune dreaptă (căci dacă se ţine o carte sau 
o scrisoare întoarsă, cum ar puteă s'o cetiască 
cineva); 5, să observe mai întâiu partea generală | 
a scrisorii și anume cine, la cine, de unde şi când: 

„Sa scris? (căci dacă nu știe acestea mai dina-! 
inte, n'ar puteă să priceapă diferitele particula. . 
Tităţi); 6, după aceea s'o cetiască toată incât să 
nu-i rămână nimic (căci. de altfel s'ar întâmplă 
ca să nu poată pricepe. lucrurile principale); 7, e: 
necesar, ca totul să se cetiască în ordine şi a 
nume cum fumează frazele unele după altele 
(căci dacă se ceteşte pe sărite şi anume de ici o 
bucată, de colo altă bucată, se întâmplă ca să se
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încurce şi intunece inţelesul); S, să mediteze a- 
supra fie cărei fraze până ce a: priceput'o bine 
(căci dacă sar ceti cu iuţeală s'ar putea trece, 
cu vederea lucruri importante); 9, şi în fine, după 
ce a Cunoscut toate, trebue să fie atent asupra 
deosebirii ce există între părţile mai mult sau 
mai puţini necesare. — 

"15. Dacă s'au observat acestea, atunci rezultă 
pentru acei cari predau științele nouă reguli i foar- 
te folositoare. 

|. (Prima regulă). Tot ce e, ca să stie cineva, 
trebue învățat. 
„Căci dacă.nu i se oferă școlarului aceea, ce tre. 

bue să ştie, de unde poate el să știe? Aşa dar; 
să se feriască învățătorii, ca să ascundă ceva şco-. 
larilor, fie cu intenţiune, cum fac invi idioşii şi ne: 
sincerii, fie din negligenţă cum. se întâmplă cu 
acei, cari nu-'şi dau socoteală de misiunea lor. 
Aici e nevoe de credință și muncă. | 

16. (A 'doua regulă). Tot ce se învafă, să se 
învefe cum'e lucrul în sine cu privire la o anu- 
mită întrebuințare. | 

Cu chipul acesta să vadă şcolarul că ce in-. 
vaţă nu sunt utopii sau idei platonnice, ci lucruri 
ce ne înconjoară şi a căror cunoştinţă aduce ade- 
vărate foloase pentru vieaţă. Spiritul va lucră cu 
mai multă sârguință şi va deosebi mai cu îngrijire. 
"17. (A treia reguli). -Aceea ce se învață, să 

se învețe ide a dreptul, iar nu pe căi pezişe. 
Aceasta însemnează de a vedeă drept, iar nu 

„peziș, căci atunci obiectele s'ar vede încurcate
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şi întunecate. Așa dar, să se prezinte şcoiarilor 
obiectele după natura lor proprie, simple, iar nu 
îmbrăcate în cuvinte, metafore, aluziuni și iper- 
bole, căci acestea, 'şi pot aveă locul, atunci când 
li se prezintă lucruri deja cunoscute, iar nu când 
se predau pentru. prima oară.. Aici să se proce- 
deze de a dreptul. 

18. (A patra regulă). Aceea ce se învaţă, să 
se învețe cum este şi cum se produce, adecă ară- 
fându'i cauzele-. | 

Căci acea: cunoştinţă e cea mai bună, dacă se: 
învaţă un lucru cum este, fiindcă, dacă nu se în- 
vaţă cum este, atunci nu mai e cunoştinţă, ci e- 
oare. Fie care lucru e însă aşa după cum s'a. 
produs; e altfel de cum s'a produs, atunci e falș.. 
Fie care lucru se produce însă din. cauzele sale. 

„Așa dar, a prezentă cauzele unui lucru, însem- 
nează a învăţă adevărata cunoștință a unui lu- 
cru, conform cu principiul: A ști, însemnează «e 
pricepe un lucru după cauzele sale. Şi: cauza este 
conducitoarea spiritului. Prin urmare, mult mai 
bine, ușor şi gigur e a pricepe un lucru așa după! 
cum S'a produs, întocmai după cum s'ar prezentă, 
cuiva: o epistolă, care vreă s'o cetiască în aceeaşi 
poziţiune în care e scrisă. Din contră, e greu de | 
a ceti o hârtie întoarsă, sau pe dos. Se vor pre- 
zintă şcolarilor lucrurile în formă de iperbole 'şi 
prin isferon-proteron, atunci îi va încurcă mai - 
mult, decât lămuri. Așa dar: Metoda învifămân- 
tului să urmeze metodei faptelor. * aceea ce e mai 
fimp puriu la început ; şi aceea ce e târziu mai târziu. 

IŞ. (A 'cincea regulă). Aceea ce se oferă spre
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cunoaştere, sti se prezinte mai întâiu în general 
„ȘI «poi în părțile sale. 

Motivul pentru aceasta s'a arătat deja in cap. 
AVI, principiul VI. A prezentă un obiect spre 
al cunoaşte în general înscamnnează a prezentă, 
partea esenţială şi întâmplătoare.a lui. Partea 
principală se explică prin întrebările: Ce? Ce 
tel? pentru ce? La întrebarea Ce? se referă nu- 
mele, specia, acţiunea şi scopul obiectului. La in- 
trebarea ce fel? &e referă forma obiectuiui sau na- 

tura cu care se potriveşte obiectul pentru sco- 
pul său. La întrebarea pentru ce? sc referă pu- 
terea lucrătoare sau acea .putere cu ajutorul că- 

reca obiectul se face potrivit pentru scopul său. 
De pildă, dacă vreau să prezint şcolarului a- 

devărata cunoștință despre om, îi spun: Omul e 
a) Cea mai înaltă creatură. a lui Dumnezeu de- 
stinată de a domni peste celelalte; b) înzestrată 
cu voință liberă de a alege şi de a lucra; pre- | 
văzută cu lumina rațiunii de a se conduce înțe= 
lepțeşte în alegerea și lucrarea sa. Aceasta e prin 
urmare cunoștința generală sau temeinică a o- 
mului, care exprimă tot ce e principal despre cel. 
Dacă vrea cineva să mai adaoge ceva, însă ia- 
răși în general, aceasta se poate face cu întri- 
bările din ce? de unde? când? etc.. După aceea 
se procedează, la cunoașterea părţilor: Corpul şi - 
spiritul. Corpul să se împartă în membrele sale; 
„sufletul însă să se explice după puteri:e din care 
constă, toate în ordinea cuvenită. 

20. (A şeasea regulă). Toate părțile obiectului 
trebuesc cunoscute, fiiriă să se lase vre una și a-
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nume cu privire la ordinea, pozițiunca şi legit- 

tura lor cu altele. Cici nimic nu e fără scop. 
Pretutindeni și chiar în părticica cea mai mică 

“se află puterea celei mai mari. E sigur, că cea 
mai mică părticică dintr'un orologiu, dacă s'ar 
strică sau s'ar luă dintr'un loc, atunci întreaga 
mașină n'ar mai funcţionă. Tot aşa, dacă s'ar di- 
struge într'un corp vieţuitor un membru, prin a- - 
ceasta s'ar distruge vieaţa. Şi în organizmul u- 
nui discurs cea mai mică particulă /adesea o CoR- 
jucțiune sau propoziţiune) schimbă inţelesul în- 
țreg. Și așa pretutindeni. Așa dar cunoştinţa com- 
plectă a unui lucru nu se poate dobândi decât 
numai prin cunoștință tuturor „Părţilor, cum şi 
spre ce e făcută fie care. 

21. (A şeaptea regulă). Toate lucrurile să se 
învețe unul 'după altul; în unul şi același timp nt, 
mai multe decât unul. După cum vederea nu poate 
să pătrundă de o dată două sau trei obiecte, fără 
să se împrăștie sau să se încurce (de aşemenea 

i acel, care ceteşte oc arte nu poate să cetia- 

că de o dată două pagini, nici două rânduri sau 
două cuvinte, ba chiar nici două silabe, ci una 
după alta), tot așa şi spiritul nu poate să cugete 
de o dată, decât asupra unui singur obiect. De 
aceea să se procedeze treptat dela una la alta, 

ca cu chipul acesta să nu se încurce spiritele. 
22, (A opta regulă). Să se stăruiască asupra - 

lic cărui obiect, pân ce Pa priceput bine: Nimic 
nu se formează de o dată, fiindcă aceea ce se 

| formează, se formează în urma unei mişcări. Mi- 
şcarea însă se jormează încetul cu incetul. Așa 

Ş ? 

3
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dar, să se trateze cu școlarul fie care bucată su- 
inţifică atâta, până ce a priceputo în deajins 
și e conștient de ştiinţa sa. Şi aceasta se poate 
căpătă prin memorizare, examinare, repetire până. 

ce isa întipărit bine, cum s'a arătat în cap. 
A II principiul N. 

„23. CĂ noua regulă). Să se arate bine dzose- 

dpi obiectelor, ca cu chipul acesta cunoștința. 

tuturor “lucrurilor să fie bine stabilită și clară. 

Mulr simţ se află în cunoscuta.zicătoare: „cine. 

deosebeşte Line, instrueşte bine”. Căci, mulțimea 
obiectelor apasă pe şcolar, iar jelurimea lor îl în- 
curcă, dacă nu se intrebuinţe zază contra mijloace 
şi anume mai întâiu ordine, prezentându-i-se u- 
nul după altul și apoi sc obser ve cu. atențiune de- 
osebirile lor, ca astfel să se vadă pretutindeni cun: 
se deosebeşte unul de altul. Numai această pro- 
cedare poate să procure cunoştinţă solidă și clară 

căci atât deosebirea, cât și natura lucrurilor ide- 
pinde de modul-de a deosebi, cum am arătat: 
în cap. XVIII, principiul VII. N 

24. (Obiectele ce se vor studii în școli să se a- 
rânjeze după această metodă). Fiindcă nu e dat 
fie căruia să'și îndepliniașcă misiunea! sa de în- 
văţător cu aceeaşi abilitate, va fi necesar să se 
aranjeze după aceste legi a'e metodei toate o- 
biectele de învățământ ce se vor trată în școli 
şi atunci nu se va mai întâmplă,-ca cineva Bă 
se abată dela calea cea adevărată. Căci o dată 
acestea bine orânduite şi pricepute se va întâm- 
plă şco'arului ca unuia pe care!l trimite cineva 

19
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întrun caste! şi întrun anumit timp poate să 0b-. 

serve tot ce se află acolo şi anume: tablouri, de- 

senuri şi alte podoabe, tot așa și tânărului pe 

care ”] trimite în teatrul lumii poate să pătrundă . 

cu iscusința spiritului sin întregul aparat al lucru- 

rilor şi e în stare si se. miște ca un adevărat ob- 

servator între operile lui. Dumnezeu şi ale oa- 

menilor.



CAPITOLUL XXI 

Metoda artelor 

1. (Să se ocupe cineva mai mult cu ar tele, de 
cât cu științele). Teoria lucrurilor e uşoară şi, 

“scurtă și oferit numai plăcere; întrebuințarea însă 
e grea şi coprinzătoare dar prezintă admirabile a- 
vantagii. Așa se exprimă Vives. Şi fiindcă aşa: 
e în realitate, trebue să căutăm cu îngrijire ca-: 
lea pe care poate fi-condusă cu înlesnire tine- 
rimea, spre întrebuințarea practică a lucrurilor și 
care se găseşte în arte. 

2. (Trei cerințe principale ale artei). Arta cere 
înainte de toate trei lucruri. 

1). Un model sau o idee, care conţine forma: 
exterioară pe care o intuieşte artistul şi se si-: 
leşte de a reproduce una asemenea; 2), Materia 

“sau aceea, câreca trebue să i se deă noua for- 
mă; 3), Instrumentele cu ajutorul cărora se poata 
execută obiectul. 

3. (Tot atâtea cerințe şi la punerea lor în prac- 
tică). Arta cerc însă (o dată fiind date instru- 
mentele, materia şi modelul) 1) înr ebuințarea or 
adevăr ată; 2) conducerea abilă şi 3) exercițiu
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continuu. Aceasta însemnează, că şcolarul trebue 

învățat unde şi când să sc întrebuinţeze fie care 
lucru şi când. se întrebuinţează, să fie condus ca 

să nu greșcască în lucrarea sa şi dacă a sresit 
să se îndrepteze. 

In fine să nu se obosiască, ca să greșească şi 

să nu se lase de a fi indreptat până ce ce pricepe 

să lucreze fără greșeală, sigur și ușor. 
4). (II reguli). Aici să se observe 11 reguli 

principale şi anume .șease «supra într ebuințării, 
trei asupr a conducerii şi două asupra exerciţiului. 

3. 1. Ce învață cineva, să învețe lucrând. 
Meseriaşii nu ţin școlarilor lor prelegeri, ci-i 

pun imediat la lucru, ca astfel să înveţe ferăria 
prin ferărie, tâmplăria prin tâmplărie, jocul prin 
joc, etc.. Așa să se procedeze și în şcoală și a- 
"nume să se înveţe scrierea scriind, vorbirea vOr- 
bind, cântarea cântând, calculul ca! iculând, etc.. 
Școlile să. nu fie „nimic altceva, decât atelicre 

pline de activitate. Numai! astfel vor puteă să. 
- probeze toți în propria lor practică adevărul şi 

anume, cc învăfând pe alții ne învăţăm noi înșine. 

"6. IL. Pentru aceea ce se predă şcolarilor, să, 
fie totdeauna prezentă o uinumitii formă şi normă. 

Şcolarul întuieşte aceasta şi o imitează. Căci 
_acel, care nu ştie încă, ce și cum trebue si se 

facă, ceva, nu poate să producă dela sine. Aşa 
„dar, trebue să i se arate. De altmintreiea ar îi 

o cruzime să constrângi pe cineva să facă accea 
ce voeşte, fără ca să ştie ce voește.-De pildă, 
să. ceri, ca să facă linii drepte, unghiurii drepte, 
circonferinţe, fără să-i fi dat o linie, un măsu-
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zător, un grad, și fără să-i fi arătat cum să le 
'intrebuinţeze. Prin urmare, să se lucreze cu toată, 
seriozitatea în acea direcţiune şi anume pentru 
„aceea ce se predă în şcoli să se afle formulare 
şi modele, cari se pot pricepe și imită ușor şi 
sigur, — pot ele să fie modele sau schițe de o- 
biecte, sau probe de lucrări. Şi atunci n'ar mai 
fi o neghiobie să ceri dela acel cărui i s'a dat 
lumină, să vadă; dela acel care stă pe picioare, 
să umble; dela acel care știe întrebuinţarea in- . 
strumentelor s sii lucreze cu ele. 

7. Il. Intrebuințarea instrumentelor să'se arate 
mai mult cu fapta decât cu vorbe, adecă mai 
mult cu cxemple decât cu reguli. | 

" Quintilian spune într'un loc, că „lungă și grea 
-e calea prin reguli, scurtă şi elicace prin exem- 
pile”. Insă vai! Cât de puţin au în vedere școa- 

"Iele acest sfat! Căci cu prescripţiuni, reguli, ex- 
-cepțiuni dela reguli, şi excepţiuni dela excepţi- 
uni, îimpovărează pe primii începători în Grama- 
tică, în așa fel, încât adesea nu ştiu despre ce 
e vorba şi se sperie, în loc de a'începe să pri: 
ceapă. Pe meseriaşi nu-i vedem că procedează 
aşa, adecă că spun primilor lor ucenici o mul- 
“țime de reguli, ci-i introduc în ateliere, îi lasă 
să vadă cum lucrează şi pe urniă'să încerce să 
imiteze și ei (căci omul e o creatură căreca îi 
place să imiteze)- le dau instrumentele în mână 
Şi-i învaţă cum să le apuce şi să le mânuiască. 
Se întâmplă să facă greşeli, le arată şi ie îndrep- 
tează mai mult însă cu exemple, decât cu cu- 
xinte şi practica arată, că imitarea progresează
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cu uşurinţă. Căci e foarte adevărat ce zice un 
proverb german: „Un bun umblător află un bun 

“urmaş”. Şi zicătoarea lui Terenfiu: „Mergi îna- 
inte, eu îți voiu- urmâ”, e de asemenea foarte ne- 

merită aici. In chipul acesta observăm cum in- 
„vaţă şcolarii mersul, vorbirea şi diferite alte jo- 
curi, numai prin imitare, fără reguli obositoare. 

Regulile sunt în realitate spini pentru spirit, 
care cer atenţiune şi perspicacitate; prin exem- 
ple îşi pot ajută însă și cele mai slabe capete: 
Și numai prin reguli nu 'şi-a putut însăși cineva! 
nici o dată o limbă sau o artă; în general însă 

prin exerciţiu, chiar fără reguli, 
8. IV. Exerciţiul să înceapă cu elemente, iai 

nu cu lucrări complecte. o 
“Zidarul de pildă nu-'şi învaţă ucenicul să con- 

struiască chiar dela început turnuri şi castele, ci 
cum să ţie mistria, cum să ciopliască lemnul; . 
cum să-l găuriască; cum să-l aşeze, etc.. Şi pic- 
torul nu dă elevului său imediat dela început ca 
să desemneze o faţă de om, ci-l învaţă cum să 
amestece culorile, cum să ţie pensula, cum să! 

"tragă linii şi apoi să încerce desemnuri uşoare 
ete... Şi cine învață pe un copil cetirea nu-i dă. 
în mână o carte, ci elementele scrierii şi anurni 
mai întâiu fie care literă în parte, apoi unite în. 
silabe, mai în urmă, cuvintele, propoziţiunile etc... 
Tot așa şi incepătorului în studiul gramaticii să: 
i se deă mai întâiu fie care parte “de cuvânt, după. 
aceea să uniască una câte una, apoi propoziţi- 
«uni compuse din două, trei şi patru membre şi 
numai după aceasta să înainteze la period şi la
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vorbirea complectă. Şi pe tărâmul Diatecticii să 
«procedeze tot așa: mai întâiu să înveţe pe șco- 
lari cum să deosibiască lucrurile şi reprezenta- 
ţiunile lucrurilor după specii şi deosebiri, apoi să 

„le aranjeze după relaţiunile lor reciproce (în ce 
chip stau unele față cu altele), după aceea să 
le detiniască şi să le împarţă logic şi în fine 
să examineze lucrurile și noţiunile lor după le- 
gătura lor. Ce? De ce? Pentru ce? trebue să se 
exprime ceva şi dacă e necesar sau numai în: 
tâmplător! 

După ce s'au făcut multe exerciţii asupra ace- 
stora, atunci se poate trece la concluziuni și a- 
nume cum se pot derivă din anumite propozi: 
ţiuni date altele şi în fine asupra discursurilor 
sau lucrărilor complecte. In același chip se poate 
proceda şi în Reforică. Mai intâiu se exersează; 
școlarii câtva timp in căutarea de sinonime, apoi 
cum să adaoge epitete, după aceea cum să le 
explice prin antiteze, cum să parajrazeze, cum 
să schimbe unele cuvinte cu altele, cum si treacă 
dela înţelesul propriu la cel impropriu. Şi dupăi 
ce școlari au căpătat cunoștințe solide asupra a- 
cestor părţi, atunci vor puteă să: treacă. la for- 
marea de cuvântări complecte, nici o dați însă 
mai timpuriu. Și dacă se procedează aşa treptat, 
treptat în fie care artă, atunci e imposibil, ca 
să, nu se facă progrese repezi şi solide. 

Argumentele pentru cele aici susținute s'au dis: 
-cutat în cap. XIX, principiul IV. 

9. V. Primele' exerciții cu începătorii, să se jacă 
asupra materiilor deja cunoscute. 

'
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Această regulă ne-a dat-o princ'puul IN din: 
cap. XVII şi aliniatul 6 dela principiul IV din 
acelaşi cap. Senzul ei e, ca să nu se încarce şcola- 
rii cu lucruri, ce nu corespund cetății, priceperii” 
și stării lor actuale, ca astfel să fie siliți de a se 
luptă cu lucrări zadarnice. Unui şcolar de origină. 
polonă de pildă, care voește să înveţe cetirea şi. 
scrierea, să nu i se prezinte scrieri latine, gre- 
ceşti şi arabești, ci în limba sa maternă, ca ast. 
"fel să priceapă despre ce e vorba. 

Şi dacă școlarul trebue să înveţe întrebuinţa-- 
rea regulilor dialectice, atunci să nu exerseze cu. 
exemple luate din Virgil şi Cicerone, sau în dis-. 
pute teologice, politice, medicale, ci cu lucruri 
pe cari le întâlneşte zilnic, ca de pildă casa, îm- 
brăcămintea, cartea, arborele, Scoala etc.. Aici va 
fi de folos, ca acele exemple ce sunt luate spre: 
explicarea primelor reguli, de oare ce sunt o dată. 
cunoscute, să. se păstreze 'și pentru toate cele-, 

„lalte. Se va luă de exemplu în Dialectică arbo- * 
rele și se va arătă specia lui, deosebirea, cauzele, 
acţiunea, noţiunilz supraordinate Şi subordinate, 
definiţiunea, clasificațiunea etc.. După aceca se 
a arătă în câte feluri se poate exprimă ceva. * 
despre, arbore și în fine cum se poate conchide | 
şi probă ceva prin ajutorul unci concluziuni sta- 
bilite din aceea ce s'a zis până acum despre ar- 
bore etc... După ce s'a explicat în felul acesta,” 

„ întrebuințarea regulilor cu un exemplu, două sau. 
"trei, atunci va fi ușor școlarilor să reuşiască în 

toate celelalte. .
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10. VI. /mitarea să se facă la înce ut numai 
«după forma 'pr escrisă, mai târziu însă poate de- 
veni mai liberă. 

Căci cu cât formațiunea unui nou obiect se po- 
tiv eşte mai mult cu modelul său, cu atât mai în- 
grijită şi mai expresivă va fi forma sa; întocmai 
după cum monedele care sunt făcute, cu același 
tipar, seamănă între ele şi cu tiparul. Tot aşa 
și cu scrierile ce sunt-tipărite cu litere, cu obi- 
ectele turnate din gips, metal etc.. Așa dar, atât 
pe cât e posibil la toate celelalte lucrări imita- 
rea să fie asemenea modelului, până ce mâna, 
limba şi Spiritul s'au deprins să miște mai liberi 
și să fic i in stare dea produce aşa ceva dela sine. 
Cine vrea să inceţe, ae pildă scrierea, să iă o 
hârtie subţire și Să 'o aşeze pe programa sau mo- 
delul pe care vreă să-l imiteze și aşa va puteă 
cu ușurință, să imiteze trăsăturile literilor ce se 
zăresc. Sau se apasă modelul pe hârtie după ce 
sa uns cu culoare roşie sau închisă şi şcolarul 
va trage cu condeiul pe urmele imprimate, aşa 

„că se vor deprinde de a imită aceleași trăsuri în: 
acecași formă. 

Așa şI în exerciţiile de stil se pot imită COnNS- - 
trucțiunile luate din diferiţi autori. De pildă, daci 
'se zice „bogat în lucruri” şcolarii pot să imiteze 
ŞI. să zică „bogat în bani, bogat în animale, în 
vii? etc.. Când Cicerone zice: „Euden e cel din- 
fGiu în “Astronomie după părerea celor mai învă- 
fați bărbaţi” se poate zice imitându-se pe cât e 
posibil de fidel: „Cicerone e după părerea celor
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mai învățați bărbați cel dintâiu în clocință”. „Pa: 
vel după părerea întrogei biserici o cel dintâiu În 
apostolat” etc. Şi acea dilemă din logică: „sau 
e zi Sau e noapte; acum e însă noapte prin ur- 

„mare nu e zi” pot s'o imiteze școlarii în modul 
urmiitor; „Sau e incult, sau e cult; acum e însă: 
incult”; aşa dar — sau: Cain a fost pios sau nele- 
giuit; Cain ma fost însă pios 'etc.. 

II. VII. Modelele după care lucreazi şcolarii 
să jie pe cât'e posibil perjecte, ca astjel ci dacă: 
fe prelucrează 'prin imitare, să poată să le con- 
sidere ca perfecte în arta Lor. Căci după cum ni- 
men! nu poate să tragă linii drepte cu un echer: 
strâmb, tot așa nimeni nu poate să producă ceva. 
bun după un model greşit. Așa dar, să: se lu- 
creze în acea direcţiune, ca pentru fot ce se lu- 
crează în școală, ba chiar în întreaga pieații, sii 
se văsiascii modele adevărate, simple şi usor de 
imitat, — fie ele tablouri sau desemnuri de lucruri 
sau prescripțiuni şi reguli căt se poate de scurte. 
pline de lumină, uşor de pric eput şi toate fără 
excepțiune adevărate, 

12. VIII. Prinia încercare de imitare să fie pe: 
cât e posibil de nimerită, ca astjel să nu se a- 
bată nici în cea mai mică trăsură dela model. A- 
ceasta însemnează, că atât pe cât e posibil. Ne- 
cesară. este. Tot începutul e pentru aceea ce ur=: 
mează. întocmai „ca -o temelie; e acesta solid, a- 
tunci şi restul se poate construi pe el solid; e 
din contră șovăitor atunci și acesta va şovăi. ŞI. 
după cum au 'observat medicii, că greşelile : pri-
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:mei digestiuni nu se indreptează la a doua și a 
treia; tot aşa şi la ori şi ce activitate primele 
greşeli sunt vătămătoare pentru tot ceca ce ur- 
“mează. De aceea cereă Timoteu muzicantul dela 
şcolarii cari învăţaseră primele principii în altă 
parte, un îndoit onorar. El ziceă, că pentru el e 
0 indoită muncă de a le îndreptă mai. întâiu învă- 
ţătura greşită de aiurea şi apoi ai învăţă cum 
se cuvine. Trebue să-'şi deă cineva osteneală, ca 
Şcolarii să devie stăpâni pe principiile artei lor 
prin încercări îngrijite de imitate. O dată acea- 
stă greutate. înlăturată, toate celelalte se vor bi- 
ui dela sine, întocmai ca o cetate ale cărei porţi 

0 dată cucerite, atunci e în mâna învingătorului. 
De aceea să se feriască ori şi cine de grabă și 
să nu treacă la cele următoare nici o dată, până 

nu s'a stabilit destul de bine cele precedente. 
Destul se grăbeşte acel, care nu se abate din cale. 

Și o întârziere jiicută cu scop de a stabili bine pri- 
unele principii, nu e nici O întârziere, ci o exce= 
lentă economie spre a deveni stăpân mai ușor, 

iute şi sigur peste tot ceea ce urmează. 
13. IX. Greșelile să se îndrepteze de către. în- 

vățător, adăogându-se însii observațiunile pe care 
"de numim noi reguli sau excepțiuni dela reguli. 
Până aici am probat, că artele se învaţă mai bine 
-cu exemple decât cu reguli. Mai adaog încă, că 
prescripțiunile ŞI regulile sunt necesarii de oare 

-ce servesc ca un conducător pentru procedare 
şi împedică rătăcirea și se arată în mod expli- 
.cativ ce se află ascuns în model; de unde.să în- 

5



300 

ceapă lucrarea, unde tinde, cum să se procedeze: 
treptat și pentru ce fie care trebue să se intâm-. 
ple așa şi nu altfel. Numai aceasta va puteă să 
procure o cunoștință solidă a artei şi o siguranţă 
în imitare. 

Aceste prescripţiuni însă trebue să fie pe cât 
„e posibil scurte și clare, ca asttel să,nu se plic-. 
tisiască cineva studiindu-lc, ci de așa îel, ca a. 

dată pricepute să îic de folos pentru totdeauna, 
chiar dacă s'ar lăsă la o parte. Intocmai după 
cum pentru un copil, care învaţă să umble, îi 
trebueşte un fel.de mașină dacă picioare:e ii sunt 
strâmbe, cu toate că mai târziu nu-i mai este de- 
nici uh folos, 

14. N. Arta perfectă constă din sintezii şi ante. 
liză. (Exerciţiile sintetice să se facă înaintea celor: 
analitice). Cum că aici sinteza trebue să predo- 
mineze, am probat cu exemple'e naturii și me- 

seriașilor în principiul V al cap. XVIII. Și că e- 
xerciţiile sintetice trebuesc în cele mai multe că-. 
zuri să se facă înaintea celor analitice ne pro-: 
bează următoarele: 1) fiindcă pretutindeni e n2- 
cesar să se înceapă cu ce e uşor; prin ce e uşor: 
înţelegem însă aceea ce e propriu şi strein. 2). 
Scriitorii 'și ascund cu intenţiune arta, așa că şco- 
larii la început abia sunt în stare să o. pătrun-- 
dă, — ba chiar de loc; ei vor fi în stare însă: 
dacă vor fi exersaţi în acele lucruri lipsite de ori 
şi ce artă şi aflate de ei. 3). Ceea ce 'şi propune 
cineva mai întâiu, aceea şi trebue mai întâiu tra- 
tat. Noi ne-propunem insă, ca să deprindem pe: 
bo. li



şcolari 1 mal deştepţi să găsiască noui invenţiuni, 

iar nu să utiliseze numai aceea ce li se dă de 

a gata. (Comp. iarăşi principiul V al Cap. XVIII). 

13. (Exerciţiile analitice trebuesc totuşi adăo- 

gate). Futuror înv ențiunilor şi lucrărilor streine 

să li se facă analize ingrijite. Acela cunoaște cu 

deosebire bine un drum, care La umblat de mai 

multe ori și î-a examinat toate potecile şi cotis: 

turile laterale. Afară de aceasta relaţiunile lucru- 

rilor sunt așa de.felurite şi-până la un grad oare 

care neţărmurite, încât e imposibil să se poată 

cuprinde sau toate în regulă, sau să poată veni; 

unuia singur în cap. Mai multora li se dă mai 

multe. Și va deveni numai atunci proprietatea 

noastră dacă le căutăm, le cunoaștem şi dobâr 
“dim plăcerea ca prin zel şi imitare să „Putem pro- 
duce şi noi aşa ceva. 

16. ( Rezumarea celor zise). Iu vreau aşa, dar, 

ca, în fie ce artă, pentru tot ce trebue si s2 pro- 

ducă snu se produce, sau poate să sc producă, 
să se formeze modele sau tablouri complecte ŞI 
perfecte şi să li sc adaoge prescripţiuni și re- 
guli, cari să arate felurile de procedare pentru 

„tot ce se face, sau trebue-să se facă să intro- 

ducă în încercările de imitare, să se feriască de 
greșeli, iar pe cele făcute să arate cum: se pot. 

îndreptă. După aceea să se, deă şcolarilor alte 
exemple şi iarăși altele pe care să le potrivea- 
scă pe fie care în parte cu modelurile şi prin î- 
mitare să caute de'a formă altele asemenea. In 
fine sc pot studiă și lucrări streine (numai însă
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de artiști renumiţi) cari se pot compară sau a- 
plică la modelurile comunicate, ca pe de o parte 
să se vadă mai lămurit întrebuinţarea. lor, iar 
pe de alta să înveţe cum se poate ascunde arta, 
tehnică. Și numai dacă se continuă asemenea e- 
xerciţii vor puteă să fie în stare școlarii ca să ju- 
dece asupra creațiunilor artei şi frumuseţii lor, — 
tie ele streine, fie proprii. 

I7. NI. Aceste exerciții si se continue pînă ce, 
s'a dobândit abilitatea artistică. Căci numai acela; 
€ artist, care e exersat în artă! 

.



CAPITOLUL XXI 

Metoda limbilor. 

I. (Pentru ce să se învete limbile şi care anut- 

me?). Limbile nu se invaţă ca parte integrantă a 
culturii sau înţelepciunii, ci ca un mijioc ajută- 
tor spre a dobândi cultură şi a o comunică al- 
tora. De aceca nu se învaţă toate limbile, ceea. 
ce e imposibil şi iarăși nu multe, ceca ce ar fi 

nefolositor, căci s'ar răpl timpul necesar învăţă- 
mântului real, ci numai cele necesare. Necesare 
sunt însă limba materni pentru vieaţa de toate 
zilele şi limbile vecine pentru legăturile cu veci- 
nii. Așa de pildă, pentru. Poloni să se înveţe aici 
limba germană, în altă parte cea maghiară, ro- 
mână, turcă; după aceea cea latină spre a puteă 
ceti scrieri științifice după cum e obiceiu prin-: 

tre învăţaţi și în fine pentru filozoti și medici cea 
“ciină şi arabă, iar pentru teologi cea elină şi e- 
draică, 

2. (Dacă trebue să se înveţe jie care cu totul 

complect). Nu trebue să se învețe toate cu totul 

“complect până la perjecțiune, ci numai după tre- 

buință. Căci nu ce trebuinţă să vorbiască cineva 

-
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greceşte şi cbreeşie așa de bine, ca și limba ma 
ternă, căci lipsesc- bărbaţi cu cari ar' putea să” 
vorbiască. E destul dacă şi le însușeşte cineva 
spre a pute ceti şi pricepe diferite scrieri. 

3. (Să nu se învețe fără obiecte). Studiul lim= 
bistic să meargă paralel cu studiul real şi cu, de- 
'osebire în tinereţe spre a învăță cineva să pri- 
ceapă. ȘI. să exprime tot atâta material real, cât 
ȘI limbistic. Căci noi cultivăm oameni, iar nu pa- 
pagali, după cum s'a arătat în cap. XIX, prin- 
cipiul VI. 

4). (Concluziune. I. Din aceleaşi cărți se pot 
"învăță şi lucrurile şi limbile). Din aceasta rezultă. 
măi întâiu, că cuvintele să nu sc înveţe separat 
de lucruri, căci lucrurile. nici nu există separat, 
nici nu se pot pricepe, ci după cum sunt unite 
Şi se prezintă ici şi colea şi cfectuiază aceasta 
sau aceca.. | 

Această observaţiune m'a făcut să compun 
„lanua linguarum” în care am unit cuvintele spre 
a tormă propoziţiuni şi care să exprime în ace-! 
lași timp legătura lucrurilor. și după cum văd nu: 
tără rezultat fericit, - 

5. (II. Cunoștința complectă a unei limbi nu.e o 
pentru nimeni necesară). Mai departe rezultă din 
aceasta, că cunoștința complectă a unei oare care 
dimbi nu: e pentru nimeni necesară şi ar 
fi ceva de' râs și nebunesc lucru a tinde; 
cineva spre aceasta. Căci chiar Cicerone n'a. știut 
complect limba latini (şi el a tost cel mai mare 

»
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maestru al ci), fiindcă mărturisește singur, că 

expresiunile meseriașilor îi erau necunoscute. El 

ma avut nici un contact cu cizmarii şi cu lucră- 
tori şi astfel n'a putut nici să vadă lucrările lor, 
nici să înveţe expresiunile lor, — şi pentru ce le- -ar 
îi învăţat oare? 

6. Aceasta n'au observat'o, acei, cari au com- 
plectat a mea: /anua linguarum (poartă prin care 
se intră în studiul limbilor) de oare ce a îndo- 
pato cu cuvinte ce nu mai sunt în uz şi cu lu- 

“cruri ce întrec puterea de pricepere a: copiilor. 
O poartă să nu fie nimic altceva decât o poar-: 
tă; tot ce trece peste aceasta să se lase pentru 
un timp mai târziu, fiindcă nu se prezintă, iar 
dacă se prezintă, să se iă din alte cărți (din vo: 
-cabular, dicţionar etc.). De aceea am și lăsat la 
o parte o scriere a mea, pe care începusem să 
o compun (porticum latinitatis) şi în care trebuia, 
ză se coprindă cuvintele ce nu mai sunt în uz, 
sau care se întrebuinţează foarte puţin. 

7. (Copiii 'să se ocupe numai cu lucruri copilă. 
rosi iar nu cu Cicerone, sau cu scrierile altor, 

bărbați renumiţi). 
Al treilea, xezultă din aceasta, că copiii să-şi 

“cultive inteligența şi limba numai cu lucruri Co: 

-pilăreşti, cari sunt potrivite pentru etatea copilă- 
riască, iar lucrurile bărbătești, să se'rezerve pen- 
tru o etate mai coaptă. Căci în-zadar sar pre- 
zintă copiilor scrieri de ale lui Cicerone, sau ale 
altor scriitori” mari, cati tratează despre lucruri 
ce întrece puterea lor de pricepere copilăriască, 
F iindcă, dacă nu pricep lucrurile, cum ar puteă 

. 20



306 

să priceapă arta de a exprimă cu cuvinte alese 
asemenca lucruri? Mult mai tolositor ar îi, dacă. 
sar ocupă timpul cu lucruri mai modeste, așa 
încât limba şi inteligența si se 'dezvolte paralel. 

'Vatura, nu face saituri. Arta de asemenea, dacă 

imiteuză natura, Copilul trebue mai întâiu să în- 
veţe să umble, înainte de a învăţă să joace, mai 
întâiu să călăriască pe un cal ordinar, decât pe 
un armăsar; mai întâiu să vorbiască şi apoi să 
țină cuvântări. După'cum se exprimă și Cicerone, 
că uceta mar putea st ţină cuvântări, care n'ar 
pricepe să vorbiască, (Cicero. de Orat. III). 

S. (Opt reguli asupra vorbirii a multor limbi). 
Învăţarea! a multor limbi se înlesneşte prin me- 

toda pe care o rezumez în următoarele opt reguli. 
9. 1). Fie care limbă să se învețe pentru sine 

a parte. 
Mai întâiu de toate bine înţeles limba mater- 

nă, apoi acea, care se întrebuințează în locul ei 
şi anume limba poporului vecin (căci limbile vii 
trebuesc după părerea mea prejerate limbilor 
moarte), în urmă limba latină şi după aceasta pe 
cea greacă, ebraică etc.. Totdeauna insă una după 
alta, nici o dată două de o dată, căci de altfei 

una încurcă pe cealaltă. Totuși în fine, după ce 
Sau învăţat binişor prin exerciţiu, atunci pot cu 
mare profit să se compare unele cu altele cu a- 
Jutorul gramaticilor şi dicționarelor. - 
10. Îl). Pentru învățarea fie cărei limbi să se 

ase un anumit timp. * | 
Ca astfel să nu facem din o operă accesorie: 

una principală, și să pierdem timpul trebuincios
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pentru învățământul real cu vorbe numai, şi fi- 
indcă limba maternă se referă la lucruri ce se 
fac cunoscute. înteligenţii încetul cu încetul, de 
aceea şi studiul ei cere mai mulţi ani și anume 
timpul întregii copilării, cum şi o parte din al 
juneţei. După aceea se poate trece la studiul u- 
nci. limbi vii pentru care e deajuns un an, apoi 
la studiul limbii latine pentru care e deajuns doi 
ani, pentru cea grecească un an și pentru cca e€- 
braică un semestru. | 

11. III). Fie care limbă sii se învețe mai mult 
prin practică, decât cu reguli, şi anume prin uz, 
cetiri, repetiţiune, transcriere şi prin încercări de 
imitare în. scris și oral și atât de des pe câte. 
posibil. Compară regula | şi a 11 din cap. pre- 
cedent. | a 
2. IV). Totuşi regulile trebue să înlesniască 
și să întăriască practica. 

(Comp. regula 2 din cap: precedent). Și acea: 
sta să se observe cu deosebire la limbile moarte. 
pe care le învăţăm din cărți, totuși şi la limbile 
vii. Căci şi limba italiană, franceză, germană, 
boemă, se pot trată în reguli, după cum s'a. ŞI 
procedat deja. - 

13. V). Regulile limbistice să fie gr umaticale, 
“iar nu filozofice, adecă să nu se cerceteze în mod 
subtil după originea cuvintelor, a expresiunilor 
şi “unirii cuvintelor, ci să arate în mod simplu ce 
exprimă fie care cuvânt și cum să sc așeze. A- 
ele cercetări subtile ale cauzelor și legăturilor 
cuvintelor, ale asemănărilor și neasemănărilor, 
analogiilor şi anomaliilor, care se prezintă la lu-
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cruri și cuvinte, priveşte pe filozoti, iar pe filo- 
logi îi împiedică numai, 

14. VI). Aorma pentru stabilirea de reguli pen- 
[ru o nout limbi să o ded limba deja învățată, 
dȘa cc acum sti se urate numai cicosebirea ce o- 
vistă între una și alta, | 

Căci a mai repeţi aceca ce e comun ambilor 
limbi e nu numai netolositor, ci chiar vătămător, 
liindcă spiritul prin aparenţa unei prea mari a- 

„bateri și a volumului, se inspăimântă. De pildă, 
în gramatica grecească nu e nevoc ce a se mai 

» repeti substantivul, verbul, cazuri e, timpurile etc., 
sau regulile sintactise, cari nu conţin nimic BOU, | 
pentrucă se presupune; că -sunt deja priceputa. | 

“Să se predea numai accea în ce constă deose- 
birea limbii greceşti de a cetei latinești. In chi- 
pul acesta limba grecească se. va putea predă 
numai în câteva foi şi pe cât se poate de. inţe- 
les, uşor şi solid. | | 

15. VII). Primile exerciţii într'o limbă streină” 
să se jacă cu o materie deja cunoscută. 

Ca astfel spiritul să nu fic silit să-'şi îndrepte 
atenţiunea de o dată asupra obiectului ŞI cuvân- 
tului spre a se distră și stăbi, ci numai asupra 
Cuvintelor spre a şi le însuşi mai cu ușurință și 
repede. O asemenea materie o sa oferi în deajuns. 
capitolele din catechism, din istoria biblică sau 
din altceva. | Ma 

Se poate'utiliză foarte bine al meu vestibul Sau. 
Zanua (poartă), cu toate că acestea, din cauza. 
scurtimii lor sunt potrivite mai mult spre memo-: 
rare, cele mai sus amintite mai mult spre cetire:
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și repetire şi anume pentru deasa repetire a a- 
celoraşi cuvinte, care se pot întipări mai cu în- 
lesnire înteligenţii şi memorii. 

16. VIII). foate limbile se pot învăță după une 
și ucecați metodă. Și anume prin exerciţiu. După 
aceca se pot adăogă reguli, care să arate numai 
deosebirea limbii deja cunoscute, exerciţii cu o. 
materie cunoscută mai dinainte etc.. 

Despre învățarea perfectă a limbilor. 

17. (Două limbi trebuesc învăţate bine înainte: 
de toate şi anume în patru despărțiri).. Cum că 
nu toate limbile care se învață trebuesc învățate: 

cu aceeaşi îngrijire, am arătat deja la începutul 
acestui capitol. Această îngrijire se cuvine cu de- 
osebire limbii materne şi latine, ca astfel şcolarii” 
să și le însușiască complect... 

Un asemenea studiu limbistic să se împar tă în 
cele patru etăți. 
„Prima etate e pruncia, unde se înv aţă a: vorbi 

după plăcere. . 
__A doua etate ea copilării, unde se înv vaţă a. 
vorbi serios. . 

"A treia etate a tinereţii, unde sc înv aţă a vorbi 
ales şi elegant. , 

A patra etate a maturității, unde se înv aţă a 
vorbi cu temeinicie. 

(Şi pentru ce aşa?) Aşa dar, nu se pro- 
ceea decât treptat, căci de altfel. totul devine: 
încurcat, întunecat, după cum am putut'o adesea. 

observă cu noi înșine. Prin acele patru trepte pot
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'să fie conduşi ușor şcolarii cari se ocupă cu lim- 
bile, dacă sunt bine alese şi mijloacele pentru 
învăţarea lor, şi anume atât cărțile, care se dau 
în mâna școlarilor, cât şi acele care servesc învă- 
țătorilor; ambele însă să fie concise şi metodice. 

19. (Patru cărți pentru în văfarea limbilor ), Căr- 
ţile să fie după cele patru etăți, patru la număr: 

IL. Vestibilul. | 
„II. Poarta (lanua). 
III. Casa. 

„IV. Tezaurul, 

20. Vestibulul să cuprindă materia pentru e- 
tatea prunciii, câteva sute de cuvinte combinate 
“in formă de zicătoare, cărora să li se adaoge şi 
tabela de declinări și conjugări. ” 

21. (Poarta). Poarta să conţină toate cuvin: 
tele ce sunt în uz până la opt mii și exprimate 

"în formă de propoziţiuni prin care să se expri- 
me şi lucrurile însăși în forma lor" naturală. A. 
'Cesteea să i se adauge şi reguli gramaticale con- 
cisc și clare, care să exprime adevăratul și pri- 
'mitivul chip, de a şti a pronunță, a formă și în- 
trebuinţă cuvintele acestei limbi. 

22. (Casa), Casa să conţină felurite expresiuni 
asupra diferitelor obiecte şi într'un stil clasic a 
dăogându-se și observaţiuni pe margine asupra 
scriitorilor din care s'au luat. La sfârşit, să: se a. 
daoge și reguli cum se'pot schimbă şi: împodobi 
în diferite chipuri expresiunile întrebuințate. 

23. (Tezaurul). Tezaurul să conţină autorii 
Clasici înșiși, cari au scris cu o deosebită auto-



  

ritate asupra diferitelor obiecte: să intâiu să să 

întrebuinţeze însă reguli cum s€ poate observă. 
şi dobândi puterea limbii şi cu deosebire să sa 
observe asupra idiotismelor. unei limbi. Din a- 
cești scriitori să se aleagă câţiva spre a-i intro-. 
duce pentru cetire în școală. Cât despre ceilalți. 
să se formeze o listă, ca astfel dacă îi ar veni 
cuiva plăcere, sau 1 sar ivi ocaziune ca să con- 
sulte pe toţi autorii asupra unui obiect oare care, 
să ştie cine sunt. . 

24. (Cărţi ajutătoare). Cărţi ajutătoare se nu- 

mesc acelea, care servesc spre a întrebuință căr-, 
țile de şcoală cu mai mare înlesnire şi cu mai 
mare succes. 

]. Pentru Vestibul să se întrebuinţeze o mică 
însemnare de cuvinte din limba materni în cea: 
latinii și vice-versa. 

II. Pentru ,„/anua”? un - dicționar etimologic, 
care să prezinte cuvintele primitive cu derivările: 
şi compunerile lor din limba latină în cea mater-. 
nă şi cu însemnarea fie căruia. 

N. (Casă). Pentru ,„,Casă”, un dicționar fra: 
zeologic în limba maternă, pentru limba materni 
şi unul în limba latină, pentru cea latinii (şi dacă 
e nevoe şi în cea germană), care să cuprindă di- . 

„ferite expresiuni, “sinonime şi perifraze ce se gă- 
sesc răspândite în „casă”, arătând şi „locul unde 
se. află. 

IV. (Tezaurul). /ezaurului să i i se- adaoge un: 
magazin universal ca rezervă şi complectare şi. 
care să, dezvolte materialul ambelor limbi (al ce- - 
lei latine şi greceşti) în așa chip, în cât să nu;
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fie nimic, ce nu s'ar găsi aici. Şi totul să fie bine 
aranjat, ca astfel aceea ce e propriu să exprime 
ce, e propriu, aceea ce e glume, ce e slumeţ, 
aceea ze e de natură proverbial, ce e prover- 
bial etc.. Căci nu e posibil, ca limba unui popo': 
„oare care să fie așa de săracă, încât să nu aibă 
nici o proviziune de material de cuvinte, expre- 
siuni; proverbe, sau a puteă să aibă cel puţin 
„abilitatea. de a căută și a formă din ele altele. 

"25. (E de dorit un magazin limbistic, ca al po- 
Jonului Cnapius). Un asemenea magazin iam ne- 
gligiat până acum. lezuitul polon Gregoriu Cna- 
Pius a procurat în adevăr o excelentă operă spe- 

“cial pentru națiunea sa, sub titlul Tezaur polono- 
Zatino-grec. Însă în această lucrare prea meritorie 
a negligiat trei lucruri: mai întâiu, că nu se cu- 
prind toate vorbele şi expresiunele limbii poione; 
«al doilea, că nu s'au împărţit în aceeaşi ordine 
„pe care am dorit'o, așa că ce e particular să a- 
parţină la particular, figurat la ce e figurat, în- 
vechit la ce e învechit etc.; prin aceasta s'ar îi 
„arătat în aceeași măsură particularizmul şi fru- 
museța ambelor limbi, cum și bogăţia lor. EI a- 
lătură pe lângă cuvintele și construcţiunile polo:. 
meze și latineşti în mare număr. Eu aşi fi dorit 
însă că aceea, ce e particular să corespundă la 
particular, spre a se puteă traduce în limba noas- 
ră fie ce expresiune latină fină. Prin aceasta va 
puteă servi acest magazin foarte bine, de a tra- 
-duce diferite cărți din latineşte în limba polonă, 
ȘI vice-versa, Al freilea nu se observă, în: tezau- 
zul lui Cnapius o mare îngrijire în aranjarea ex-
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„presiunilor; eu nu vreau ca să se grămădiască 
după voinţă, ci să fie mai întâiu modele cum să 
se prezinte locurile simple şi istorice, după acea 

cuvântările oratorice,. apoi bucăţile poctice mal. 
insemnate şi rari şi în urmă cele învechite. 

26. 0 discuţiune complectă însă despre felul. 
cum să fie compus un asemenca magazin uni- 
versal o las pentru alt timp, tot așa şi metoda 
cum să se aranjeze Vestibului, Poarta, Casa şi 
Tezaurul spre a ajunge cu siguranță accea ce 
vreau şi anume perfecțiunea limbii. Voi vorbi gles- 
pre aceasta atunci, când se va trată despre or-- 
ganizarea claselor. 

> 
4 

-



 



CAPITOLUL XXIII 

Metoda culturii morale. | 
s i 

1. (Tot ce s'a tratat până acum e numai 4 

fel de introducere; lucru principal e moralitatea 
şi pietatea). Până acun s'a vorbit despre chiput 
cum Sar puteă predă şi învăţă mai ușor ştiin- 
ţele, artele și limbile. Asupra acestui lucru să, se 

aibă în vedere cuvântul lui Seneca din a.89 e- 

pistolă!. Așa 'ceva nu trebue să învăţăm, ci,să fie; 
învățat, căci aceasta e numai o preparare pen- 

tru ceva mai mare, sau după cum zice el: sunt 

numai primele noastre încercări, iar nu operile: 
noastre complecte. Care vor fi însă operile?- Stu- 
diul înțelepciunii, care ne va face nobili, viteji şi 

amabili, adecă, aceea ce am arătat mai sus sub' 
numele de moralitate şi pietate; numai prin a- 
ceasta vom puteă, să ne ridicăm deasupra celor-. 
lalte creaturi şi să ne apropiem de Dumnezeu 
însuși. 

| 2. (| Trebue “transforiată î în for mă de artă). Să. 
îngriji ca această artă, cum să infiltrărm adevă- 

rata moralitate şi pietate să se determine bine şi: 

să se introducă în şcoli, ca ele să fie în adevăr,.
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aceea ce se zice despre ele; adecă localităţi âle 
formării omului. . ” 

3. (16 reguli despre arta moralității). Arta cul: 
Zurii morale “are 16 reguli principale. 

1). Cea dintâiu din ele sună: Zoate virtuțile firă 
excepțiuni trebuesc înplântate tinerimii. Căci din 
-aceca ce se numeşte drept şi moral nu se poate. 
înlătură nimic, fără să nu se iviască un abis sau 
dezordine a armonici. | 

4. 11). Mai înainte de toate însă asa numitele 
“virtuți cardinale, ca prudența, cumpătarea, tăria 
şi dreptatea. - Ii 

„5. IIl). Prudenţa se poate dobândi din o buni 
instrucțiune, învăfândă-se adevăratele deosebiri 
ale lucrurilor, cum şi valoarea lor. Ă 

Căci o dreaptă judecată asupra lucrurilor e a- 
-devărata temelie a tuturor virtuților. Frumos se 
-exprimă Vives: adevărata îufelepciune constă în 
0 judecată dreaptă asupra lucrurilor, ca să pre- 
uim fie 'care Jucru cum e în realitate; ca să nu 
căutăm un tucru de nimic, ca şi cum ar fi de va- 
-Joare, iar ceeace e de valoare să-l înlăturăm. Să 
nu dojenim aceea ce e de lăudat și vice-versa. 
Căci din saceasta rezultă ori şi ce eroare în Spiri- 
tul omenesc și nimic nu e mai de condamnat în 
vieață. omului decât acea falşijicare a judecății, 
dacă nu se dă lucrurilor. adevărata lor valoare, 
„Așa dar, să se deprindă cineva din copilărie (con- 
tinuă el) (de a aveâ' adevărate idei despre lucruri, 
care să se înmulțiasciă cu etatea. Să se apropie de 
„aceea cee drept, şi să fugă de ce e nedrept, ca 

' - , ' , Nm Ta DR . NI
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astfel deprinderea de a lucră drept să devie a 
doua natură eta... 

6. 1V). Să se deprindi şcolurii în 'tot timpul 
învățământului la cumpătarea în mâncare și Dă- 
utură, în 'dormire și veghere, în lucrare şi repaus, 
în vorbire şiiticere. E o regulă foarte, însemnată 
care să se pue totdeauna în vederea tinerilor şi 
anume: nimic peste mşisură, ca. astfel să se poată 
feri de desgust.: 

7. V). Tăria si'0 înveţe în stăpânirea de sine, 

ca astfel să-și poată opri plăcerea de-a vorbi şi 
a se jucă cu timp și Țără timp şi să ţie în frâu, 
nerăbdarea, contruzicerea şi -mânia. 

“Temelia acesteea va fi. dacă o deprindem șă 
facem toate cu rațiune, iar nu cu pasiune şi ne- 
cugetare. Căci omul e o ființă rațioriabilă şi de: 
aceca să se deprindă. de a se conduce de raţi-! 
unc, deliberând totdeauna, în lucrare şi anume ce, 

-pentru ce şi cum să se lucreze ceva bine, ca ast- 
fel omul $să jie în adevăr stăpân al faptelor sale. 
Şi fiindcă copiii nu pot să fie capabili de o pur- - 
tare așa de precugetată şi rațională fcel puţin nu 
toţi) de accea va fi foarte” folositor lucru de a-i 
învăță să-'ŞI insuşiască curagiul şi stăpânirea de 
sine şi anume'deprinzându-se de a face mai mult 
voinţa altor decât pe a lor proprie şi supunân-- 
“du-se superiorilor în toaţe. . | | 

Acei care se ocupă cu cultura cailor îi învaţă 
mai întâiu să se supună jrâului, zice Lactanţiu, 

și acei aşa dar, care se ocuță cu instrucțiunea 

copiilor săi înveţe :mai întâiu de a ascultă de cu- 
vânt. O! ce mare speranţă trebue să punem în 

N.
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ei, scăpând omenirea idin rătăcirea în care se a- 
flă şi anume deprinzându-i de a se supune uniţi 
altora și toțilide a face aceasta după propria de- 
hberare, chiar dela prima etate. 

8. VI). Dreptatea o învafă, dacă nu insultă. 
pe nimeni, nwl 'ating întrale sale, fug de min- 
ciună și ide înșeliitorie, şi se arată credincioşi da- 
torii şi amabili. i 

La aceasta să se formeze întocmai, ca și mai 
sus şi anume :cu mijloacele și căile pe care le. 
vor indică următoarele reguli. 

9. VII). Felurile tării, cari sunt necesare mat 
înainte de toate tinerimii sunt următoarele: O sin- 
ceritate morală în relațiunile zilnice şi O perse-. 
veranță în lucrare. 

Fiindcă vieaţa nu se petrece decât în contacu 
„Cu oamenii şi în muncă, de aceea copiii trebuesc 
deprinşi de a suportă: pe 'oameni în ori şi ce fel 
de muncă onestă, ca astfel să nu devie urâtori . 

„de oameni şi poveri nefolositoare ale pământului. 
Virtutea se cultivă cu fapte, iar nu cu vorbe, | 

10. VIII). O sinceritate morali se dobândește 
prin contactul zilnic cu oamenii “Onești, şi prin: 
aceea dacă o anumită însărcinare se execută în 
fata lor. RR ” 
„Aristotel a crescut pe Alexandru în așa chip, 

încât eră în stâre la cetatea de 12 ani să discute. 
asupra ori şi cărui subiect şi să deă răspunsuri 
la tot soiul de oameni şi anume regilor şi tri-- 
mişilor regilor și popoarelor, învățaţilor și neln-. 
vățaţilor, orăşenilor şi țăranilor, Ca să se poată 

deprinde toţi prin introducerea noastră generală.
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să imiteze aceasta cu succes, e trebuinţă de a se 
«dă reguli asupra contactului și să se execute în 
mod practic, aşa ca copiii sii aibă relaţiuni mo- 
deste cu profesorii, conșcolarii, părinţii şi servi 
torii şi să discute zilnic asupra diferitelor lucruri, 
şi dacă se observă vre unul, că nu c modest, cu 
minte și îndemănatic, să se iă măsuri de a se 
indrepta. 

11. ÎN). Perseveranța în tucrare și-o dobândese 
tinerii, dacă lucrează totdeauna căte ceva, fie în 
serios, fie. jucându-se. 

In ceea ce priveşte intențiuaca, nu se are în 
vedere de ce şi cu ce scop se face, ci numai. 
dacă se executii. De asemenea şi în glumă se 
poate 'învăţă aceea 'ce folosește în serios, daci 
o cerc timpul și împrejurările! Şi fiindcă lucra- 
rea se învață prin lucrare (după cum .am văzut 

“mai sus), totiaşa și silința prin silinţă, aşa că o- 
cupaţiunea cumpătată a spiritului ȘI corpuiti de- 

vine un tel kle tendinţă și pune pe omul sârgu- 

itor în poziţiune de a se feri de lenc. Şi atunci 
se va adeveri zicătoarea lui Seneca, „că spiritete, 
nobile se nutresc prin muncă 1)”. 

12. A). Virtutea rubedenie cu dreptatea e e- 
xactitatea şi zelul de a scrvi altora și care trebua 
înainte de toate infiltrată tinerimii. Unei natur, 

conrupte îi e iinăscut egoizmul pe temeiul căruia 
cineva pretinde de a se aveă numai el în vedere 
fără ca să bage de seamă pe alţii; egoizmul e 
izvorul tuturor rătăcirilor în lumea aceasta.. Aşa 

1) Epistul XXXL.



320 

că fie care nu se ocupă decât de ale sale, fără” 
să deă cea mai mică atenţiune binelui general: 
De aceea trebue tinerimea deprinsă, ca să nu tră- 
iască numai pentru sine, ci pentru Dumnezeu şi 
aproapele, adecă pentru ncamul omenesc, ca ast- 
fel să fie serios convins de a se deprinde din 
copilărie Să imiteze pe Dumnezeu, îngerii, soarele 

şi toate celelalte creaturi nobi'e și anume de a 
unde şi stărui;spre a“deveni altoru folositor, atât 
„pe cât e posibil. Numai atunci ar puteă să ajunga 
„mat fericită starea afacerilor private şi publice, 
dacă toţi ar lucră pentru binele general, și. dacă. 
pretutindeni fie care ar puteă şi ar voi să ajute 
„celorlalți. 
„Puterea și voinţa o vor dobândi aceia, care 
vor îi introduşi în aceasta. . 

13. (Cultivarea virtuților să înceapă în cea mar 
jragedă tinerețe, ca astfel viciurile să nu cople- 
șiască spiritul). | 

Căci, dacă câmpul nu se “seamănă 'cu sămân- 
ţă bună, produce plante, însă ce fel- de plante? 
Dacă însă are “intenţiunea de a'l lucră cum se 
cuvine şi aceasta 'se poate face cu uşurinţă, atunci 
poate aveă speranţă de a aşteptă o bună cul- 
tură şi dacă "il ară dela începutul primiverei, "| 
seamănă Și pliv ește. /n general deprinderea din | 
copilărie e de mure jolos, căci vasul miroase mult“ 
timp de lichidul cu care a fost plin. 

1. XII): Virtufile se învață, dacă se e jace tot- 
deauna binele. 

Cum că aceea ce trebue să cunoască cineva 
să înveţe prin :observaţiune și aceea ce trebue 

N
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să lucreze prin lucrare; am arătat în cap. 20 şi 
21. După cum copiii învaţă mersul prin mers, 
vorbirea prin vorbire, scrierea prin scriere etc., | 
tot așa, Vom învăță supunerea prin supunere, ab- 
finerea prin abținerea de sine, adevărul prin Su- 
punerea adevărului, 'perseveranța “prin perseve- 
ranță etc., — numai să nu ne lipsiâscă oamenii, 
cari să le deă 'exemplu cu cuvântul şi fapta. 

15. XIII). Exemple de o vieață regulată din. . 
partea părinților, îngrijitorilor, profesorilor şi > 
conșcolarilor, trebue să se arate totdeauna. 

Copiii sunt totdeauna ca maimuţele, accea ce. 
văd bun şi rău caută să imiteze fără poruncă. Şi 
de aceea, învaţă mai întâiu să imiteze, înainte de 
a cunoaşte. Exemplele din vieaţă se pricep însă 
tot așa de bine ca și celelalte din istorie, cu ds- 
osebire, fiindcă influenţează mai cu: putere şi 
mai adânc. Dacă părinții aşa dar, sunt adevăraţi 
păzitori ai educațiunii caznice şi daci profesorii 
«leşi suni de o moralitate deosebită, acesta vu fi 
cel mai bun mijloc de a conduce pe şcolari la o 
"vieață morală. - . 

16. XIV). La exempie să se adaoge prescripţi- 
uni și reguli pentru vieaţă. 

Cu chipul acesta, imitarea va fi ferită de gre: 
șeli, complectată şi întărită. (Să se cetiască a- 
ceea ce s'a'zis în cap. 21 regul. NI). Asemenea ! 
reguli pentru vieaţă să se iă din Sf. Scriptură Şi: 
din proverbele înţelepților. De pidă: De ce şi 
cum Să se jeriască cineva de învidie? Cu ce arma 

” - 21
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să își (apere cineva peptul contra durerii şi a «llor. 

nenorociri din vicații? Cum să fie cumpătat în: 

bucurie? Cum să-și opriască mânia! Cum să înlă- 

ture iubirea nepermisă'și altele de felul acesta? 

In tot cazul după, etate şi starea culturală. | 

17, XV). Să se feiiască copiii de relaţiuni cut " 

oameni corupți spre a se putea înlătură conta- 

giunea. , 

Căci răul se prinde mai uşor și mai cu îndrăz- 

neală din. cauza corupțiunei: naturii. De aceea 

să se caute de a se înlătură ori şi ce. contact 

corupător al tinerimii, ca de ex.: tovarăşi vici- 

oși, vorbiri  necuviincioase, cărți nefolositoare 

(căci exemplele rele, fie văzute, fie auzite, sunt 

otravă pentru tinerime) şi în fine neocupațiunea, 

ca astfel prin lipsa de lucrare, să nu se înveţe de 

a -face rău, 'sau să, decadă intelectualmente. Aşa 

" dar, va fi de mare folos de a o ocupă neîncetat, 

fie cu lucrări serioase, fiec cu lucrări glumețe, 

numai să nu rămâe neocupată.. 

18. XVI). Și fiindcă noi nu dispunem de mâj- 

loace spre a ți destul de veghetori, ca să nu se 

introducă ceva riiu, e absolut necesar 0 severă 

disciplină spre 'ase opune moravurilor. rele. 

Căci inimicul veghiază nu numai atunci, când 

doarme, ci și 'când suntem deştepţi. Și când se- 

“mănăm buna sămânță 'pe câmpul spiritului el se 
strecoară spre a'şi puteă răspând! şi neghina sa. 

In fine natura cea coruptă: se arată aci şi colea, 

"încât e trebuinţă ide a se opune răului cu forţa. : 

4 N. d
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Opunerea i i sc face însă cu disciplină, adecă cu 
ceartă și pedeapsă, icu vorbe şi bătăi, după cui 
cere împrejurarea. Totdeauna însă de o dată cu 
fapta, ca astfel viciul născând să se sugrume în 
faşe, sau ce € şi mai mult să se distrugă cu ră: 
diicini cu tot. Disciplina așa dar, să fie severă 
în Școală, nu atât contra neștiinței, cât mai mult 
“contra relelor moravuri. 

Despre disciplină însă, în cap. 31. 

 





CAPITOLUL XXIV 

Metoda cum se e poate inspiră copiilor pietatea. 

1. ( Dacă vre o metodă oare care poate să a- 
jJute studiul pietăţii).: 

De şi pietatea «e un dar âl lui Dumnezeu şi 
dată 'din cer sub conducerea şi învăţătura Sf. Spi- 
Tit, cu toate acestea, — fiindcă ea lucrează pri. 
.mijloace obișnuite şi şi-a ales ca ajutoare: pe pă- 
Tinți învățători şi servitorii bisericii, cari plan- 
“tează şi udă mai cu îngrijire vlăstarii paradisu- 
lui (1 Cor. III, v. 6—8),—e bine ca ei să-şi cu- 
noască sistemul datoriilor lor, 

2. (Ce se înțelege sub numele de pietate ) A. 
ceea ce se înțelege sub numele de pietate, am 
amintit deja şi anume, că inima noastră să ca- 
ute pretutindeni pe Dumnezeu, unde "] află să-i 
urmeze şi dacă la, aflat să se bucure de el. Ce 
dintâiu lucru se face cu mintea, al doilea cu vo- 
inta şi al treilea cu plăcerea conştiinții. 

'3. Căutăm pe Dumnezeu, dacă observăm ur- 
mele divinității în toate creaturile. Urimăm lui 
Dumnezeu dacă ne încredem în toate cu totul: 

„voinţei sale şi 'anume, de a face şi de a suferi
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toate câte îi plac lui. Ne bucurăm de Dumnc- 
„zeu, dacă aflăm linişte în iubirea şi grația sa, aşa. 
ca să nu ne mai rămâe atât pe pământ cât și 
în cer nimic de dorit, decât Dumnezeu însuși; 
nimic mai bun decât gândirea la el; nimic mai 
dulce :ca siava lui, aşa ca inima noastră să se 

- contopiască în iubirea sa. 
4, (Trei feluri de izvoare și trei chipuri de «e 

putea extrage din ele). Avem trei feluri de iz- 
voare din care am putea dobândi asemenea. sen- 
timente. Se află trei chipuri sau trepte de a pu- 
tea să le dobândim. | 

3. (Izvorul e întreitul cuvânt al lui Dumnezeu: 
şi anume: lumea, Scriptura şi noi'înşine ). Aceste: 
izvoare sunt: Sf. Scriptură, lumea și noi înşine. 
In Sf. Scriptură avem cuvântul lui Dumnezeu, în. 
lume. operile sale şi în noi inspiraţiunea sa. Cum. 
că. din Scriptură se poate procură: cunoştinţa lui 
Dumnezeu şi iubirea lui, e un.ce neîndoelnic. 

Cum că din lume însă şi din observaţiunea înţe- 
leaptă a admirabilelor opere ale lui Dumnezeu 
coprinse în ea, suntem „pătrunşi de sentimentul 
pietăţii, aceasta o mărturisesc înşişi păgânii, cari: 
numai prin observaţiunea și studiarea materiei 
au. ajuns ile a cinsti fiinţa divină. 

Şi aceasta se poate -vedeă din exempiele. ce 
ne dă un Socrate, un Platon, lpictet, Seneca şi 

| alţii; cu toate că. sentimentul, iubirii lor eră ne- 

“ complect şi abătut dela calea cea adevărată, fi- 

indcă ei nu erau ajutaţi de revelaţiunea dumne- | 
zeiască. Aceia însă cari se ostenesc de a dobândi: 

” cunoștința lui Dumnezeuodin ale sale cuvințe Și
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“opere sunt înflăcărați, de o iubire zeloasă pen- 
tru el, ne-o arată exemplul unui Iob, Ilie, Da-! 
vid şi al altor bărbaţi pioși. Tot acolo ne con- 
«duce. şi observaţiunea particularei ptovedinţe a. 
dlui Dumnezeu pentru noi înșinc, ŞI aceasta ne a-..: 
rată, exemplul lui David (psalm. 1 39) şi al lui 
lob (cap: 10). SE | 

6. (Trei chipuri de a extrage din acele trei iz- 
voare). Chipul de a dobândi pietatea din aceste 
trei izvoare este întreit şi anume: nieditațiunea, 
rugăciunea şi examinărea. Aceste trei lucruri for- | 
-mează pe teolog, zice d-rul Luter, ă 

Insă şi pe creștini numai aceste trei lucruri pot: 
:să-i formeze în 'realitate. a 

7. (. Meditaţiunea), Meditaţiuinea e' deasa, a- - 
tenta, și pioasa repetițiune a operelor, cuvintelor 

„-Si binefacerilor lui Dumnezeu; Căci totul nu e- 
xistă decât din graţia lui Dumnezeu şi pe căi: 
miraculoase 'şi ajung scopul.lor “toate decretele 
voinţei divine. .. ” | 

8. (2. Rugăciunea). "Rugăciunea e deasa și! 
până la un punct oare care neîncetata înălțarea a. 
sufletului către Dumnezeu şi chemarea lui de a. 
ne ajută cu a să bunătate şi de a ne conduce .cu 
al său spirit, Sa 

9.: (3. Examinarea)... Examinarea în fine nu 
este decât repetata 'studiare a progresului nostru 
în -pietate,— facă-se' aceasta prin -noi înşine, sau 
prin alţii şi 'âci aparţin încercările omenești, dia- - 
voleşti și divine, —fie'care în felul său. Căci mai ' 

„ întâiu trebue să. se studieze omul -pe sine însuși,
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dacă mai are credinţă (2 Corint. 13, 3) şi cu cât. 
zel îndeplineşte voinţa lui Dumnezeu. După a- 
ceea să ne lăsăm de a fi examinaţi şi de alții, 
fie. ei amici sau inamici. Aceasta. se face, dacă. 
acei cari întrec pe alţii în pietate, caută să pro- 
beze prin observaţiune atentă, cum şi prin -exa- 
minări făţişe sau ascunse cât au progresat ei în 
pietate; dacă însuşi :Dumnezeu'le pune înainte. 
pe adversar care învaţă să-şi caute refugiul în. 
Dumnezeu și le face cunoscut, câtă putere de cre- 
dinţă se află în ei, In fine, Dumnezeu trimete 

„câte o dată pe însuşi Satana sau chiar pe om, 
ca astfel să se facă cunoscut ce se află ascuns 

"în interiorul inimii sale. Toate acestea să se facă 

cunoscut: tinerimii creştine, spre'a se puteă de- 
prinde cu tot ce este, se întâmplă şi se va în- 
tâmplă, să-'şi înnalțe inima spre EI, care e înce- 
-putul şi sfârşitul tuturor şi numai în El să-'şi ca- 

ute liniştea sufletului. 
10. ( Metoda de a comunică pietatea rezumată. 

în 21 de regule): 1). Ingrijirea de a comunică pi- 
etatea trebue să înceapă din prima copilărie. Căci. 
nu e de nici un folos de a o amână, ba chiar 
e periculos, Căci ceea ce e timpuriu să se pre- 
deă de timpuriu şi mai ales aceea ce e princi- 
pal, căci: aceasta ne învaţă cea mai simp'ă raţi- 
une. Ce e însă mai timpuriu şi mai principal, ca: 
pietatea? fără de care ori ce alt exercițiu tiu a- 
duce nici un folos, în timp ce ea coprinde în sine: 
promisiunile vieții aceștia şi a celei viitoare U Ti- 
mot. 4—68). Ea e acel lucru, care e de lipsă 
(Luca 10, 42), de a căută împărăţia lui Dumne=
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zeu şi cine îngrijește de aceasta i se vor adă- 
“ogă toate celelalte ( Mat. 6, 33). Periculoasă e în- 
târzierea însă, căci dacă sufletul copilului nu se 
umple de când e fraged cu iubirea de Dumne- 
zeu, se întâmplă ca în cursul vieţii să nu fie con- 
dus de veneraţiune către fiinţa cea mai înnaltă şi 
astfel se introduce pe nesimţite o nebăgare în: 
seamă a lui Dumnezeu şi o înclinare către lume, 
„aşa că e foarte greu de a o combate mai târziu, 
iar la unii chiar imposibil. De accea zice Pro- 
fetul văitându-se de lipsa de credinţă a poporu- 
„ui său: nimeni ma rămas pe care ar putea să-t 
învefe Dumnezeu, afară numai de cei înțărcați, 
«decă de copiii mici. (Isaia 28, 9). Despre cei- 
lalţi zice un alt profet, că ei nu se pot deprinde 
“de a face binele fiindcă sunt deprinși cu tăul (le- 
remia 13, 23).! | o 
„II. ÎL). Așa dar, să se învețe copiii dela prima 

întrebuințare a pchilor, a limbii, a mâinilor, şi a 
picioarelor de 'a privi către -cer, de a ridică mâi- 
nile în Sus, de a pronunță numele lui Dumnezeu 
Şi al lui Christos, de a se plecă înaintea majes- 
Zății nevăzute 'a lui Dumnezeu şi de a se teme 
de el. N a 

Aşa de neinstruiţi asupra acestui lucru nu sunt 
micii copii, după cum 'şi închipuese acei,. carii, 
nedând nici o atenţiune, cât e.de mare necesi- 
tatea de a ne îndepărtă de Satan, de lume şi de. 
noi înşine, tratează cu cea mai mare neglijenţă: 
o aşa 'de însemnată afacere. Copiii pot să nu ştie 
ceea ce se face, fiindcă rațiunea lor nu e încă 
„destul de dezvoltată, lucru principal e însă, ea 

PI
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să ştie, ce au să facă şi să înveţe aceasta priri 
exerciții. Căci, după ce au învăţat prin lucrare, 
ceca ce trebue să facă, va fi uşor de a le inspiră: 
aceea ce urmează mai întâiu și anume să înceapă 
a pricepe, ce se face, pentru ce'se face şi cuni: 
trebue să se facă ceva. 

Primele producţiuni, poruncește "Dumnezeu în 
lege, trebue să i se sacrifice lui.. Pentru ce nu. 
Şi primele producţiuni ale cugetării, Y orbirii, ml- 
șcărilor și faptelor noastre? 

2. 111). Şi fiindcă copiii pot să fie cultivați “ 
cui în prima etate a juneții, de aceea trebue 
să li se inspire, că noi nu Suntem aici numai pen- 
tru această vieață, că „ultimul nostru fel e eterni: 
tatea. Vieața pământească e numai o transiție, ca. 
să "putem fi preparați de a intră cu vrednicie în. 
„Locuințele eterne. N 

„Şi aceasta li se poate uşor arătă cu cxemplele 
zilnice ale acelor; cari sunt făpiţi- prin moarte 
în altă vieaţă şi anume prunci, copii, tineri şi bă- 
trâni. Și li se poate repetă aceasta incontinuu, 
ca să cugete, că nimeni nu poate să aibă aici o! 
locuinţă eternă. 

13. IV). Săli se aducă aminte totdeauna că 
-aici nu 'se poate urmări nimic alta, decât cuve- 
nita preparare pentru vieață eternă. , 
-De altfel ar fi o nebunie, de a ne ocupă cu 

aceea ce trebue să părăsim şi să neglijăm aceea 
ce nec va însoți şi în vieaţă eternă. - 

“14. V). După aceea să lse înveţe” copiii, că există 
-0 îndoită vieață unde merg oamenii şi anume une 

e
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fericită la Dumnezeu şi una nefericită în iad, - - 

amândouă însă eterne. op. 
Să se arate aceasta cu exemplul lui Lazăr și 

al fiului corupt ale căror suflete, cel dintâiu a 
. fost luat de ingeri în cer, iar cel d'al doilea de 
spiritele rele în iad. | 

13. VI). Mai departe să li se arate, că jert- 
ciţi sunt 'acei şi anume de trei ori fericiți, cari 

se poartă în aşa mod, încât sunt considerați 
„demni de a merge la Dumnezeu. 

Căci afară de Dumnezeu, izvorul luminii şi vi- 
cţii, nu se află decât întuneris, munci, moarte 
eternă, — fără sfârşit. Că ar fi fost mai bine să. 
nu se nască acei, cari se abat dela Dumnezeu Și 
se fac nenorociţi de muncile eterne. 

10. VII). Că numai acei merg la Dumnezeu, 
cari au petrecut aici cu El. (După cum Enoch şi 
Ilie, amândoi vii, alţii însă după moartea lor. ( 
Moise, 5, 24 atc.). | 

7. V I[[]). Aceia petrec însă cu Dumnezeu ca- 
„re-L au totdeauna înaintea ochilor, se tem de EL 
"și păzesc poruncile Lui. | 

Aceasta ce suma tuturor învățăturilor ce tre-. 
bue să poscadă ori ce om, zice predicatorul (I- 

- sus Sirach 12,:13); acea sumă despre care zica 
Christos (Luca, 10, 42) că un lucru trebueşte și 
pe care toţi creștinii trebue să-l aibă înaintea o- 
<hilor şi. în inimă, ca astfel să nu se prea. ingri- 
jiască ca Marta de nevoile lumii aceștia. 

18. 1X). Așa dar, să se deprindă, ca tot aceea 
ce văd, 'uud, pipăesc, fac şi suferă, să-l atribue; 
Jui i Dumnezeu, fie mijlocit sau nemijlocit.
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Aceasta se poa: explică cu exemple. 
Acei, cari se dedică studiilor ştiinţifice şi unei: 

vieţii observatoare să facă aceasta în aşa chip, 
încât să vadă pretutindeni. A tot-puternicia lui 
Dumnezeu, înţelepciunea şi bunătatea lui, ca ast- 

'fel să se înflăcăreze de dragostea lui şi prin a- 
ceastă dragoste să se uniască cât mai strâns cu 
EI, încât să nu i se poată răpi în eternitate. Acei. 
însă cari se ocupă cu lucrări exterioare, cu a- 
gricultura şi meseriile etc., trebue să caute a căș- 
tigă pâine şi alte mijloace: de existență, cu sco- 
pul de a trăi liniștiți; o'asemenea vieaţă liniştită 
e însă pentru ei necesară, ca să poată servi lui 
Dumnezeu cu inimă liniştită şi veselă şi servin» 
du-i, să-i poată plăcea şi plăcându-i i să poată trăi. 

cu ELi în eternitate, . 
„ Jar acei cari urmăresc alte scopuri în afacerile: 
lor, se depărtează dela voința lui Dumnezeu şi. 
dela EI însuşi. ' 

19. X). Să se deprindă de a se ocupă din pr e 
ma etate cu aceea ce conduce nemijlocit către 

" Dumnezeu şi anume cu cetirea Sf. Scripturi, cu e- 
xerciții religioase și cu faptele bune. | 

Căci cetirea Sf, Scripturi deşteaptă și nutreşte 
aducerea, aminte de Dumnezeu; exerciţiile reli- 
gioase prezintă omului pe Dumnezeu ca. de faţă 

şi-l uneşte cu El; faptele bune însă întăresc a- 
ceastă legătură, pentrucă arată, că noi umblăm. 
pe calea Domnului. Aceste trei lucruri să se re- 
comande în serios întregei tinerimi creştine. 

20. XI). De aceea Sf. “Seriptură să fie Alfa şi 
Omega tuturor şcoalelor creștine:
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Zicerea lui /iporiu, ca un teolog să se nască 
în S.. Scriptură a dezvoltate şi mai mult apos- 
tolul Petru când zice: „copiii lui Dumnezeu se 
renasc nu 'din sămânță stricăcioasă, ci din nestri- 
căciousă, prin cuvântul lui Dumnezeu, cel viu, 
care rămâne în etern”. (l Petru, 1, 2, 3.). In şcoa- 
lele creștine trebue aşa dar, ca această scriere di- 
vină să aibă preferinţă, ca astfel după exemplul 
Tui Timoteu, toţi tinerii creştini din copilărie să 
cunoască sf. scriptură şi să devie înţelepţi spre 
mântuire, (2 Timot. 3, 13), nutriți prin cuvintele 
credinței (1 Timot. 4, 6). Frumos s'a exprimat 
în timpul său asupra acestui subiect Erasm în 
scrierea sa „Puraclesis” sau îndemnare spre stu- 
diul filozofiei, când zice: „Sf. Scriptură se potri- 
„Peşte pentru Țoți; ea se apleacă inteligenței copiit- 
“for şi Se acomodează priceperii lor, nutrindu-i cu, 
fapte, îngrijindu-i, sprijinindu-i şi făcând totul 
până ce um devenit mari în Christos. Insă negli- 
jind ipe cei mici, ea este minunată pentru cei mari; 
pentru cei 'mici e mică, pentru cei mari peste 'mă- 
sură de 'mare. Nici o etate, nici un sex, nici o 
posițiune, nici o carieră nu e înlăturatii de ea: 
Nici soarele însuşi nu e în acecuşi vnăsură comuni 

şi tuturor "deschis. ca învăţătura ini Christos. Ea 
nu înstreinează pe nimeni, afară numai dacă ci- 

neva se înstreinează de ea, etc.. El mai adaogă - 
la acestea: „Ea trebue să se traducii în limbila. 

tuturor papoarelor, ca să fie cetită şi învățată nu 

numai de Scofieni şi Irlandezi, ci şi de Turci şi 

Saracini. S'ar puted întâmplă, ca mulți să râdă 

de aceasta, dar tot s'ar căştigă câtva. O! bine ar- 
f =
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fi, ca plugarul sii nu cânte decât din ed, cr roito- 
rul de asemenea, iur călătorul să nu-'și ușureze 

greutățile decât cu povestiri biblice și în fine 

zoate convorbirile creștinului sii nu fie luate decât 

din ea! Căci de obiceiu noi suntem aşa creaţi, ca : 

și convorbirile noastre. Fie care să ajungă şi să 

exprime aceea ce poate. Acel care e în urmă, Să 

nu invidieze pe acel care e înainte, iar acel care e 

înainte să invite pe cel din urmă, dar să nul de- 
sprețuiască. Pentru ce mărginim_ noi ocupațiunea.. 
comună tuturor numai la câțiva? Şi către sfârşit 
se exprimă, astfel: „/ofi aceia cari prin botez au 
jurat în 'cuvintele lui Christos, imediat prin în-! 
grijirile părinților şi ale altor supruveghetori, să. 
fie introduşi în învățăturile lui Christos. Căci a- -: 

ceea prinde rădăcini mai adânci şi mai solide ce 
a căpătat spiritul mai întâiu. Numeie lui Chui- 

'stos să fie cea dintâiu pronunțare a copilului; din 
evangheliile sale să se cultive prima copilărie şi 
numele lui Christos să fie în aşa mod prezentat 
copiilor încât să-l iubiască. Să se cultive aceste 
studii atâta timp, până ce prin creştere au ajuns 
bărbați desăvârşiţi în Christos. Fericifi acei pe 

care-i apucă 'moartea în aceste studii! Aşa dar, 
să căutăm 'aceste studii cu tet sufletul nostru, să 
te iubim, să murim în fine cu ele şi chiar să ne 
transformăm în ele, fiindcă moravurile trec în 
studii etc.. Acelaşi Erasm sc exprimă în scrierea 
sa de teologie: ,„,Ăar fi după părerea mea nici o 
greșeală, dacă S'ar. învăţă scrierile sfinte pe din 
afară, chiar fără să le fi priceput, după cum zica, 
S/ Au gustin, etc..
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Așa dar, să nu fie în vază în școalele creștine 
Plaut, Terent, Ovid, sau Aristotel, ci Moise, Da- : 

vid, Christos. Să se caute însă mijloace şi căi, 

cum ar puteă, să se prezinte Scriptura, tinerimii; 
creștine, întocmai ca un abecedar. „Căci, dup . 
cum întreaga vorbire nu se compune, decât din 
sunete şi silabe, tot aşa și întregul edificiu al re- 
ligiunii şi temeri de Dumnezeu nu se compune 
decât din elementele scrierilor sfinte”. 

21. NIL). Aceea ce se învață din Scriptură . să 
“se refere la credință, iubire şi speranță. Căci a- 
"ceste trei sunt cele mai înnalte clase la cari se 
„referă tot ce i-a plăcut lui Dumnezeu să desco- 
"pere prin al său cuvânt. Unile ni le descopere EI, 
„ca să le cunoaştem, unile ni le porunceşte El, ca 
să le facem, iar: allele ni le promite, ca să le a- 

“ Șteptiim dela bunătatea sa în lumea aceasta şi în 
cealaltă. Nu întâlnim nimic în Sf. Scriptură, care 
nu s' ar referi la aceste-trei clase. Toţi trebue i- 
nițiați asupra modului, cum să priceapă a se o- 
„cupă raţional cu cuvintele lui Dumnezeu. 

22, NIII). Credința, iubirea şi speranța: sii se 
învețe pentru exercițiul practic. Căci noi trebue 
să cultivăm creştini practici, iar nu teoretici și 

- anume dela prima, instrucţiune, dacă voim să a- 
vem în adevă AT creştini. NReligiunea e un Ce CU 

” vieaţă, iar nu numai zugrăvit; puterea ei de vi- 
„aţă să se facă cunoscută prin succesul ei, după 
„cum sămânţa o dată semănată, începe să încol: 
"ţiască. În aceasta pune şi Scriptura credința cea- 
adevărată (Gal. ş, 6),-pe care altjel o numeşte 
moartil (Iacob, 2. 20). De aceea şi zicătoarea des
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repețită în lege, că aceea ce se descopere din 
cer, se descopere numai ca să o facem. Şi Chri- - 
stos zice: .„,De ştiţi acestea, fericiţi sunteţi, dacă 
le veţi face. (loan 13, 17). 

23. AIV), Credinţa, iubirea şi Speranța se în- 
vață pentru exercițiul practic, dacă se instruesc 
foți copiii 'de a crede cu tărie aceea ce ne-a des- 
coperit Dumnezeu, de a-jace aceea ce ne poruu- 
ceşte şi de a speră aceea ce ne promite. | 

Aceasta să se observe și să se inspire cu sâr- 
guinţă tinerimii, ca astfel, dacă vreă ca cuv ântul 
lui Dumnezeu să le fie o. putere a lui Dumnezeu 
spre fericire, să-i ofere o inimă umilită şi devo- 
tată, Să fie gata de ai se supune lui totdeaunk, | 
şi pretutindenea, ba chiar să-i se supue în.re-: 
alitate. Căci, după cum soarele cu lumina sa nu . 
se arată aceluia care nu vrea. să deschidă ochii 
şi după cum mâncările nu satură pe acei cari 
nu vor să le primiască; tot așa va fi zadarnică 
și lumina divină oferită spiritului nostru, porun- 
cile sale propuse pentru lucrările noastre, cum și 
în fine fericirea, care e promisă acelora, ce se 
tem de Dumnezeu, dacă nu le priimim cu cre- 

" dinţă Sinceră, cu iubire zeloasă și cu speranţă sta- 
tornică,. Aşa a crezut Avraam, părintele credin- 
cioşilor și chiar aceea ce eră contrar raţiunii fi- 
indcă se încredeă în cuvintele lui Dumnezeu. El 
a îndeplinit cu supunere tot ce putea fi mai as- 
pru, numai fiindcă i-a poruncit Dumnezeu (de 
a-şi părăsi patria sa, de a sacrifică pe unicul său 
fiu etc.). El a sperat cu încredere, chiar acolo. 
unde nu eră nimic de sperat şi.aceasta numai în:
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urma încrederii sale în Dumnezeu. Şi o aseme- 
nea credinţă vie, reală, i s'a considerat lui spre 
dreptate. Și pentru ca să observe aceasta toţi care 
se încred în Dumnezeu, trebue iniţiaţi în aceasta. 

24. AV). Ce se predă tinerimii crestine pe 
Lângă Sf. 'Scriptură (ştiinţa, artele, limbile etc.), 

să se trateze ca subordinate Scripturii, ca astfel 

sii poală observă şi vedeă ei clar, că tot ce nu! 
se referii ia Dumnezeu şi vieața eternă e numai 

.0 goală aparență. 
Dintre cei vechi se laudă Socrate, fiindcă el a 

transplantat filozofia din domeniul specuiaţiuni- 
lor sofistice în domeniul moralei; așa Și Apos- 
tolii au fost chemați de a întoarce pe creştini dela . 
discuțiunile sofistice şi nefolositoare asupra le- 
gii, la iubirea lui Christos (1 Timot. 1, 5, 6, 7. 
etc.), după cum au, făcut şi câțiva teologi pioşi din 
timpul mai nou, cari au căutat să întoarcă dela 
dispute nefolositoare, ba chiar periculoase pentru 
biserică şi să se îngrijiască mai mult de o dreaptă: 
conştiinţă şi fapte bune. O de ce 'nu se îndură 
Dumnezeu de mine, ca să 'pot ajlă o metodă u- 
universală, spre a 'putea predă cu succes tot aceea 
ce întâmpină mintea omenească şi a-l îndreptă la 
Dumnezeu şi toate afacerile acestei vieţi în care 
"si-a concentrat lumea activitatea sa, să le traus- 

jormăm într'o tendinţă către cele creştine! 

„Aceasta ar fi o scară sfântă pe care spiritul 
nostru prin tot ce'este şi se întâmplă, s'ar pu: 
teă înnălță neîmpedicat la acel înnalt și etern 
protector a toate, la izvorul adevăratei fericiri! 

25. XV I). Toţi trebuesc instruiți, ca să se a- 
2
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plice cu conştiinţă la venerațiunea internă şi 0x- 

fernă a îni Dumnezeu, ca astfel venerațiunea in-: 

ternă a lui Dumnezeu să nu se măriască făriă 

cea externă, iar cea externă [ără cea internă sti 

nu decadii în ipocrizie: 

Serviciul extern al lui Dumnezeu constă în vor- 

birea cu Dumnezeu, în predică şi în ascultarea 

cuvântului său, în invocare și ingenunchiare, în 

cântarea! bisericească, în intrebuinţarea mistere- 

lor și a altor obiceiuri sfinte, fie publice, fic cas- 

nice. Venerațiunea internă a lui Dumnezeu, con- 

"stă în neîncctata gândire ln prezenţa lui Dumne- 

zeu, temerea. și iubirea: de cl, renunţarea. de sine 

şi resignarea în, mâinele lui Dumnezeu, adecă 

hotărârea de a face și suferi tot ce-i place lui. A- 

mândouă unite, iar nu deosebite, nu numai und, 

„fiindcă e drept, ca Dumnezeu să fie cinstit în 

corpul ș şi sufletul nostru, care sunt ale lui (1 Cor. 

6, 20), ci de asemenea, fiindcă ele n'ar putea, ti 

deosebite fără pericol. Căci practicele exterioare 

fără veritate internă. le condamnă Dumnezeu şi 

zice: „Cine are aşa ceva din mâinile voasire?” 

(Isaia 1 şi aiurea). Dumnezeu fiind spirit, el cere: 

ca să fie închinat în spirit și adevăr. (Isaia 4). 

Pe de altă parte însă, de oare ce noi nu sun- 

tem numai spirit ci şi corp, e de frebuință, ca 

senzurile noastre să ție mişcate în exterior Spre: 

a jace:aceea ce trebue să se. întâmple. în interior, 

“în spirit şi în adevăr. Şi 'de aceea cere Dum- . 

nezeu, cu toate că pune preț mai mult pe cea 

internă, ca şi cea exterioară să fie observată. In- 

suşi Christosi, cu toate că a eliberat cultul N. 'Tes-
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tament de ceremonii şi a învăţat ca să sc ser- 
viască Dumnezeu în spirit şi în adevăr, totuși s'a 
rugat tatălui cu faţa plecată, şi a continuat a- 
-ceastă rugăciune nopţi întregi, a vizitat adunările 
sfinte,. a ascultat pe cărturari şi le-a răspuns, a 
predicat cuvântul lui Dumnezeu, a înnălțat rugi 
etc.. Așa dar, dacă cultivăm tinerimea spre reli- 
giune, apoi aceasta să sc facă în interior, cât şi! 
în exterior, spre a nu se formă. ipocriţi, adecă 
-adoratori superficiali, falși şi ipocriţi ai lui Dum- 
nezeu, cum și fantastici,: cari să se delecteze în 
ale lor visuri şi prin despreţuirea serviciului ex- 
terior se îndepărtează dela reguli şi podoaba Bi- 
sericei; nici în fine indiferenți pentru care exte- 
riorul nu oferă interiorului nici o atrăcţiune, iar 
interiorul exteriorului nici o vieaţă., Se 

20. XVII. Să se deprindă copiii de a face fap- 
„ele poruncite Ye Dumnezeu, ca astfel să ştie că 
adevăratul creştinism constă în a-şi arătă credința 
prin faple. o . 
Asemenea fapte sunt exerciţiile în cum pătare, 

drepte, caritate, cari nu trebuesc întrerupte nici 
-o dată. Căci, dacă credinţa noastră nu produce 
asemenea fapte, atunci e moartă (Iacob 2). Ea, 

- trebue să fic vie, dacă e să aducă mântuire. 
27. XVIII). Să înpefe de asemenea, ca să de-. 

osibiască bine scopurile bine facerilor și pedepse- : 
dor lui Dumnezeu, ca astfel să priceapă de a le 
întrebuință cum se cuvine şi a nu abuză de nici 
unul din ele. Sa a 
- Fulgenţiu imparte bine facerile lui Dumnezeu. 

în trei: despre unele din ele zice, că vor dură în 

.
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eternitate, altele vor servi de a dobândi eternita- 

tea, iar altele în fine numai pentru întrebuința 

rea vieții aceştia. Din prima clasă fac parte cu- 

noştinţa lui Dumnezeu, bucuria în spiritul sfânt, 

iubirea de Dumnezeu, care se revarsă în inima 

noastră. La a doua clasă aparțin, zice el, cre- 

dința, speranța, facerea de bine către aproapele. 

La a treia aparţin sănătatea, bogăţia, amicii şi 

tot ceea ce în sine nu produce nici fericiri, nici 

mizerie. 
Să se înveţe încă, că sunt trei feluri de. pe- 

depse ale lui Dumnezeu. Unele se dau aici spre 

a fi înălbiţi şi curăţiţi (Daniel 1 1, 35; 'Apocalips 

7, 14), ca Lazăr. Alţii se cruţă aici spre a fi pe- 

depsiţi în eternitate, ca bogatul risipitor. Pentru 

alţii încep pedepsele aici spre a se continuă în 

eternitate, ca Saul, Antioch, lerod, luda etc.. Aşa 

dar, să se înveţe oamenii de a deosebi toate bine, 

ca nu cumva să se deă cu totul numai bunuri- 

__ lor trecătoare și să prefere numai aceea, ce e pen- 
tru timpul de aici; să nu se înspăimânte de re- 
lele lumii aceştia, mai mult însă de ale iadului: 
să nu se teamă: nimeni de aceea ce poate să o- 
moare corpul, iar altceva nimic, ci de aceea, care 

nu numai că corupe corpul, ci aruncă şi sufle- 
tul în iad (Luca 12, 4, 5). | 

28. XIX), Să li se aduci aminte, că cea mai 
sigură cale Spre vieaţă, e calea crucii şi că Chri-. 
stos, conduciitorul vieții a pornil mai înfâiu pe ea 

și că invită şi- pe alții şi îi conduce pe ea şi cu: 
„deosebire pe cei cari "i iubeste. 

„Secretul mântuirii noastre s 'a împlinit în cruce
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și constă în cruce, Prin ca s'a omorât vechiul: 
Adam, ca cel nou creat după chipul lui ' Dum- 
nezeu să poată trăi, Aşa dar pe acel, care "1 iu- 
beşte Dumnezeu, îl pedepseşte şi "1 crucifică, spre 
a înviă cu Christos şi a stă dea dreapta lui în. 
Cer. Cuvântul crucii nebunie este celor peritori, 
iar nouă, celor ce ne mântuim, puterea lui Duim- 
nezeu este (1 Cor. 1, 18). E absolut necesar să li 
se Întipăriască aceasta, creştinilor, ca să poată cu- 
noaşte, că ci nu se pot numi discipoli ai lui Chri- 
stos dacă nu facabnegaţiune de sine şi nu poartă 
crucea lui Christos pe umeri (Luca 14, +26), şi 
nu sunt gata în toată vieaţa lor de a merge unde 
'i va conduce Dumnezeu. 

29. XX). Să se îngrijiască, ca în timpul când 
li se |predă acestea, Să nu întâlniască nici un e- 
vemplu contrariu. ă | 

Aceasta însemnează, că copiii trebuesc păziţi 
de a nu nuzi şi:vedeă blesteme la adresa lui Dum- 
nezeu, jurământ falş, deconsiderarea numelui lui 
Dumnezeu şi alte nelegiuiri, ci pretutindeni unde: 
se va întoarce să nu observe decât respect de, 
fiinţa cea mai înnaltă, respect de religiune și. grijă de o bună conştiinţă. Şi dacă se întâmplă 
altfel, acasă, sau în şcoală, trebue să vadă, că nu 
se sufere aceasta fără pedeapsă, 'ci din contră sa 
pedepseşte în mod sever, ca astfel pedeapsa pen- 
tru vătămarea divinității să apară 'totdeauna, ceva 
mai îngrozitoare, decât o păcătuire'contra lui Pri- 
scian (adecă contra gramaticii latine a lui Pris- 
cian, care eră introdusă în toate școalele din e-
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ul mediu) sau contra unei alte orândueli, — şi 
le care să se teamă'cu deoscbire.. 

30. SNI). In fine, fiindcă “din cauza corupți- 
anii lumii şi naturii, nu putem să mergem aşa 
departe, cât lar trebui și fiindcă chiar dacă am 
face ceva aceeași carne coruptă “poate foar fe u- 
or să decadă în egoizm şi mândrie intelectuală, 
din acest 'motiv (căci Dumnezeu 'se opune mân- 
drilor) e cel mai mare pericol-pentru- mântuirea 
“noastră şi toți creştinii trebuesc'edijicați din vre. 
me că ori ca tendință a noastră şi toate faptele: | 
noastre cele 'bune din cauza'imperjecțiunii lor ni- 

mic nu valorează, dacă nu ne wine în ajutor Chris- 
Z0s cu a sa perfecțiune, — acel 'miel a lui Dumne. 
zeu, care curăță lumea de “păcate şi în care n'a 
făcut decât voinfa Tatălui etc.. EL singur trebue 
chemat în ajutor şi numai lui să ne încredem. 

Numai atunci ne-am pus speranţă 'sigură în fe- 
ricireă noastră și a lor 'noştri, dacă am clădit'o 
pe Christos, acea piatră unghiulară; căci după 
cum EL e coroana a ori ce perfecţiune î în cer şi 
pe pământ, tot aşa e 'de asemenea şi unicul în- 
-cepător și complectator al credinţei, iubirei, spe- 
ranţei şi fericirei noastre. Căci Părintele pentru 
aceasta l'a trimis din cer, ca devenind Emanuel . 
să uniască pe oameni cu Dumnezeu şi priimind 
corp omenesc, — ducând o vieaţă foarte sfântă, 
—să prezinte oamenilor un model de vieață di- 
vină şi murind nevinovat, să sufere vina lumii. ! 
prin Sine însuşi și să curăţe „păcatele noastre cu 
:sângele său. În fine. să arate prin învierea sa, că: 
a învins moartea prin moarte şi că urcându; se :
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la cer să trimeată de acolo Sfântul Spirit, che- 
zaşul mântuirei noastre prin care ne stăpâneşte 
și ne duce spre mântuire cât timp vom luptă aici, 

„până ce ne va deşteptă și ne va chemă acolo 
unde se află și E1 spre a privi slava sa etc.. | 

31. SII). Acestui Mântuitor unic al tuturor . 
impreună cu Tatăl şi Spiritul Sfânt se cuvine - 
laudă, cinste şi veneraţiune din eternitate în, e- 

- ternitate. -





CAPITOLUL, XXV 

Dacă voim. reforma. şcoalelor după normele. 

adevăratului creştinism, atunci trebueşte sau să 

se înlăture cu totul scrierile păgâneşti din ele, 

" sau cel puțin să se întrebuințeze cu mai: multă 

precauţiune ca până acum, 

1. ( Ce povață dai eu relativ ia această ches- 
tiune)..O necesitate ce nu se-poate înlătură, mă 

constrânge, de a. dezvoltă: o chestiune pe. care. 
_am amintit'o numai în capitolul precedent. Dacă 
voim în realitate, să avem: şcoli adevărat. creşti- 
neşti, atunci mulţimea scrierilor păgânești trebu- - 

„eşte cu totul înlăturată din ele. Voesc mai: în- 
tâiu Să prezint argumentele mele ce mă îndeam- 

_“nă la aceasta şi în urmă să arăt ce 'precauțiune 

“să se întrebuințeze la cetirea scrierilor înțelepților 

 profani, ca şi noi să ne putem însuși jru umoasele ăi 

„lor cugetări, vorbe şi fapte. : -- , 

2. Iubirea de Dumnezeu şi de oameni mă, în- 

deamnă de a lucră: cu căldură în această ches.. 

“tiune, căci observ, că cele mai bune şcoli creş: 

_tineşti numai cu. numele recunosc pe Christos, în 

realitate însă” nu găsesc plăcere decât în a se 9-
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cupă cu Terenf, Plaut, Cicerone, Ovid, Catul. Ti- 
bul, Poezia și Mitologia. Şi de aici provine, că 
noi cunoaşteni mai bine lumea şi ale lumii, decăt 
pe Christos și creştinii trebuesc căutați în mijlo- 
cul creştinătăţii însăşi. Căci chiar celor mai culfi 
bărbați, reprezentanților culturii divine, — teolo? 
gilor,—!Christos le procură numai aparența, A- 

“ ristotele însă cu toată ceata scriitorilor păgâni. 
sângele şi spiritul. Aceasta e însă o profanare în-: 
_grozitoare a libertăţii creştineşti și un ce foarte 

periculos. - 
3. (Ar gumente pentru ce:  trebuesc înlăturate” 

„scrierile păgâneşti din şcoalele creştine şi înlo- 
cuite cu &crieri religioase). Mai întâiu copiii noş- 
Zri sunt născuți pentru cer. şi reniiscuți prin Si. 
Spirit. De aceea trebuesc cultivați să devie. cetă- 
„Zeni ai cerului şti să facă cunoştinții în acest Scop. . 
cu cele cereşti, cu Dumnezeu, Christos, Ingerii, 

-cu Abraam, Isaac şi Iacob etc... Şi. aceasta. să se . 
facă cu lăsarea.la o parte a tuturor celorlalte, a- 

vând în vedere, pe de o parte nesiguranța acestei. - 
vieţi, ca astfel să nu se găsiască nimeni nepre- 
“parat, iar pe de alta, fiindcă” primele imprestuni 
prind mai bine rădăcini (fiind acestea sfinte) şi 
toate celelalte ce Se capătă în vieață devin neperi- i 
-culoase. . a 

4. Il). Pe lângă aceasta Dumnezeu, care, cta. 
toate că a îngrijit în abondență de poporul său . 
ales, totuși, nu î-a arătat altă școală decât casa 
sa. unde se prezintă el însuşi ca învăţător, iar pe 
noi ca şcolari Și vocea profeţiilor sale ca învăţă- 
tură. Căci astfel a.vorbit el prin Moise: Ascultă, 

y
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O. Israile: Domnul Dumnezeul nostru e unicul” 
domn! lubeşte dar pe Domnul Dumnezeul tău, 
din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toațe- 

_ puterile tale. Şi aceste cuvinte cari ţi le "Spurl as- 
făzi, să le ai în inimă! Şi le întipăr eşte în fiii tăi. 

„și vorbeşte despre dânsele, când şezi în casă şi: 
când mergi lpe cale, când. te Culci şi când te scoli: 
etc. (V. Moise, 6, 4 etc.). Şi prin profetul Isaia: 
Eu sunt Domnul. Dumnezeul tău, cel ce te învaţă 

„-pentru. folosul 'tău, cel ce te conduce pe calea pe 
care să mergi (48, 17). Mai departe: Să nu în-: 
trebe un popor pe Dumnezeul său? (8, 19). Și 
Christos: Cercetaţi Scriptura, (loan ş, 39). 
„5. II). Şi.cum că această voce a lui Dumne- 
zeu e. cea mai strălucitoăre lumină pentru' inte: 

_ligenţa noastră și cea mâi perfectă normă pen- 

tru acţiunile noastre și în amândouă direcţiunile. 

cel mai îndestulător sprijin contra slăbiciunilor 
noastre ne-a mărturisit.:E1 în deajuns prin urmă- 
toarele cuvinte: „Vedeți, eu pre voi vă învăţ leg 
şi judecați! Păzifi-le și le faceţi;:că uceasta este 

“ înțelepciunea şi înfelegerea voastră înaintea ochl- 
“tor popoarelor, ctici auzind toate aceste legi, vor-: 

zice: Cu adevărat această mare națiune este-—po- 
_por'înfelept și înțelegător”! (V. Noise, 4, 3—6). 
Şi la Josua zice el: „Să,nu se-depărteze cartea 
legii dceştia 'din: gura ta;.ci să cugeți aspra ei 
ziua şi noaptea, căutând a face tot ce e scris în 
ea. .Că atunci vei face calea ta prosperă şi atunci” 
vei fi fericit”. “(Josua. 1,8). Mai departe prin Da- 
vid: „;Desăvârşită este ''egea Domnului, ea înpu- 

„ terniceșie sufletul; credincioasă este mărturia: 
d 

ELA -
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Domnului, ea înțelepțește :pe cei simpli”. (Psalm 

-19, 87). Apostolul în fine mărturisește, că toată 

Scriptura e însujlețită 'de Dumnezeu şi de folos 

spre învățătură etc., ca omul lui Dumnezeu să fie 

deplin (V. Timot.'3, 16—17). Aceasta au recunos- 

cut'o şi mărturisit'o în același chip cei mai în- 

ţelepţi din oameni (creştini în adevăr huminați). 

Aşa de pildă, Chrisostom zice: „„Aceza ce trebue 

învățat şi nu trebue învățat, aflăm în Sf. Scrip- 

tură”. lar Casiodor!): „Scoala cerească, cultură 

dătătoare de vieață, unica știință adevărată e nu- 

mai Scriptura, care ocupă pe şcolari cu lucruri 

serioase, iar nu numai cu cuvinte etc.” 

6, IV). Dumnezeu a interzis cu totul poporului 

situ învățătura şi obiceiurile păgâneşti, zicându-le: 

„Nu vă 'deprindeți în urmările păgânilor”. (lere- 

mia 10, 2). Şi: „Au nu este Dumnezeu în Israel, 

de 'mergetți şi întrebaţi ipe Beelzebub, zeul 'Erico: 

nului?” (2 Cartea regilor 1, 3). „Să nu întrebe 

“un popor ipe Dumnezeul său?” C ade-se să întrebe 

pe cei morți pentru cei vii? Da, după lege şi măr- 

turie! Căci pentru cei ce nu vorbesc după cuvân- 

tut acesta, nu le va răsări nici o lumină”. (Isaia 

S, 19, 20). Şi pentru ce? Pentrucă toată înțelep- 

ciunea e dela Domnul Dumnezeu şi e eternă în 

EL. Cine lar putea astfel şti, cum trebue să se do- 

bândiască înțelepciunea şi prudența? (Sixach 1, 1, 

.6). Cu toate,că văd lumina şi locuesc pe pământ, 

totuşi nu află calea înțelepciunii, nici urmele ci 

etc.. In ţara Canaan nu se aude nimic despre 

  

4 

1) ++ 577.
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aşa ceva și nici în Țeman nu se vede. Copiii lui 
Hagar caută după înţelepciune, tot așa şi negu: 
ţătorii din Meran, totuşi nu-i află calea. Acel însă, 

“care știe toate, o cunoaşte. (Baruch 3, 20 etc.). 
7. V). Şi dacă câte o dată poporul său s'a în- 

depărtat dela legea sa, din cauza -atracţiunilor * 
fantaziii omenești, atunci Dumnezeu nu numai 

că i-a arătat greşelile, fiindcă părăsiă izvorul în 
şelepciunii (Baruch 3, 12), ci și îndoitul păcat, că . 
părăsesc izvorul (apelor vii, şi”şi sapă cisterne, cis- 
terne răpate, cari nu pot fine apă. (leremia 2, 
13). Şi prin Osea se tânguește, că poporul său 
prea stă în-relaţiuni cu păgânii și adaogă: /-am 
„scris 'mărețiile legii mele, dar le-au socotit ca lu- 
cru. strein. (Osea 8, 12). Şi ce fac acei creştini, 
vă rog, cari cetesc scrierile păgâne ziua și noap- 
tea, iar Sfânta Scriptură o neglijează că pe un 
lucru pe care nu-i privesc?- Căci nu e un cuvânt 
zadarnic, ci însăşi vieața noastră, după cum măr. 

turiseşte- Dumnezeu. (v. Moisi, 32, 47). - 
8. VI). Dev'aceea, adevărata Biserică și adevă- 

raţii veneratori ai lui Dumnezeu, n'au căutat nici 
-o.dată altă şcoală, decât numai cuvântul lui Dume 
nezeu, din care se poate procură în abondenţă; : 
adevărată înţelepciune divină, care întrece toată, - 
înţelepciunea din lume. David zice despre sine: 
„Mai mult decât pe inimicii mei mă înțelepțeşte . 
„prin ordinile zale, căci în etern sunt cu mine; de 

cât învățătorii mei mai înțelept am ajuns, căci 
„mărturiile. tale 'sunt cugetarea mea. (Psalm. 119, 
-89). In acelaşi chip vorbeşte şi Solomon, cel mai 
“înţelept dintre muritori: „Dumnezeu dă înfelep-
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ciune şi din gura sa-izvoriăște cunoștință şi inte- 

ligență”. (Proverbii 2, 6). De asemenea şi lisus 
Sirach: mărturisește în introducerea scrierii sale, 
că înfelepciunea sa provine din cetirea legii şi 
a profeților». De aici, acea bucurie a sfinţilor, 
că în lumină văd lumina lui Dumnezeu. (Psalm. 
36, 10). „„Fericiţi suntem noi, o Israel! ctci Dum. 
nezeu ne-a descoperit voința sa”. (Bar. +, 4). 

„Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele 
vieții eterne”. (loan 6, 68). 

9. VII). Exemplele tuturor . secolilor ne arată, 
că de câte ori Biserica s'a abătut dela aceste iz- 
voare ale lui Israel, aceasta a fost cauză de dez- 

binări și greșeli. Cât priveşte sinagoga îisraelită, 
apoi aceasta 'se poate vedeă în deajuns din tân-' 
guirile profeților; iar cât priveşte Biserica creş- 
tină, aflăm din Istorie şi anume că, cât timp & 
fost cultivată învăţătura evangelică de Apostoli 
şi de bărbaţii apostolici, atâta a durat şi curăţenia 
credinţei. De îndată însă ce au năvălit păgânii cu 

- grămada asupra Bisericei i s'a răcit primul en- 
"tuziasm şi tendinţa de a deosebi aceea ca e cu- 
„Tat, de ce e necurat şi s a început a se ceti scri- 

erile păgânești, mai'întâiu în secret și apoi în pu- 
blic, observăm ce fel de amestecătură și încurcă- 
tură de învăţătură a rezultat de aicil Cheia în- 
țelepciunii s'a pierdut de aceia, care se lăudau, 
că numai ei o posed. Din aceasta au rezultat in 
loc de articole de credință, diferite opiniuni. în- 
ventate; diferite dezbinări şi certe al căror sfâr- 

” şit nu se poate prevedea. De aceea s'a răcit iu- 
„birea şi s'a stins pietatea. Și astjel sub numele:
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creștinismului a reînviat păgânismul şi domină 
încă. Căci ameninţarea Domnului Dumnezeu tre- 
buc împlinită şi anume că, acei cari nu .vorbesc 
dupii cuvântul lui, nu le va răsări nici o lumină. 
(Isaia 8, 20). Pentru aceea a vărsat Domnul a- 
supra lor Spirit de somn adâng şi a închis ochi 
lor, ca 'ori ce vis sii fie pentru. ei ca o carte sigi.- 
lată, etc., bindcă, ei au temut pe Dumnezeu după: 
poruncă omeniască etc.. (Isaia 29, 10, 11, 13, 14); 
„O, cât de adevărat se va îndeplini cu ci, aceea 
ce mărturiseşte Sf. Spirit de filozofii păg âni, că 
sau făcut deşerți în părerile lor şi sa întunecat 
inima lor cea neînțelegătoare (Rom. 1, 21). Şi 
pentru ca, biserica. să se poată curăţi de neghi- 
nă, nu rămâne altă cate sigură decât, să lăsăm | 
lao parte opiniunile. omeneşti cele seducătoare 
şi să ne întoarcem iarăși la singurele i izvoare cu- 
rate ale-lui Isracl şi. să ne ocupăm. cu instruc- 
ţiunea şi educațiunea noastră şi a copiilor noștri . 
în Dumnezeu şi în al său cuvânt. Numai atunci 
se va realiză profeția, că fofi fiii Bisericii vor fi 
discipoli ai Domnului. (Isaia 53, 13)., 

10. VIII). Demnitatea noastră ca creştini ne 
permite, ca noi şi copiii noștri, să fim în strânse 
relațiuni cu păgânii şi să ne entuziasmăm de ei. 
Copiilor Regilor şi Principilor nu se obicinueşte 

de a li se dă ca educatori, linguşitori și come- 
dani, ci bărbaţi demni, înţelepţi şi pioși. Şi noi 
nu roşim de a: dă ca educator micilor fii ai -Re- 
gelui Regilor, frăţiorilor lui Christos, moştenito-. 
rilor eternităței, pe-un glumeţ ca Plaut, pe -un 
obscen ca, 'Catulf, pe un. imoral ca Ovidiu, pe un 

7
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batjocoritor de Dumnezeu ca Lucian, pe un Mlar- 
[ial şi pe alţii din ceata lor, cari s'au depărtat 
de cunoștința şi frica lui Dumnezeu? Și frindcă 
aceşti bărbaţi n'au vre o speranţă de o vieaţă 
mai bună și de aceea caută să se bucure de vi: 
eaţă prezentă, e natural, ca să introducă în a- 
ceasta și pe acei cari au relaţiuni cu ci. Destul, 
o creștini, destul cu o astfel de purtare! Trebue 
pus un icapăt! Cici Dumnezeu ne chiamă la ceva 
măi bun şi e bine, ca Să ascultiim de a sa che- 
mure. Christos, eterna înţelepciune a lui Dumne-:. 
zeu, a deschis copiilor lui “Dumnezeu o școală în 
casa sa, unde Sf. Spirit e conducător, iar profeso- 
rii şi învăţători sunt profeții şi apostolii, toți pre- 

“văzuți cu adevărata înțelepciune, bărbați sfinți, 
cari arată limurit prin cuvânt şi exemplu calea a- 
devărului şi 'mântuirei; o şcoală unde se primesc 
numai aleşii lui Dumnezeu, cei dintâi ai oameni-: 

lor, rescumpărații lui Dumnezeu și ai Mielului. 

Inspectorii însă și păzitorii sunt Îngerii şi Ar- 

changelii, începătoriile şi puterile în Cer. (Efes. 
"3, 10). Şi tot ce se oferă acolo, coprinde o înţe- 
lepciune adevărată, sigură şi perfectă, care în 

trece toate raţionamentele creerului uman şi a- 

rată cum să se întrebuinţeze cu folos vieaţa -a- 

ceasta și cea. viitoare. Căci numai gura lui Dum- 

nazeu e acel izvor din care izvorăsc toate pâraele 

adevăratei înţelepciuni; faţa lui Dumnezeu sin- 

gură e acea; faclă de unde ies” razele .ader. ăratei 
lumini; cuvântul lui Dumnezeu numai e acea ră- 
dăcină din care apar germenii adevăratei cu-: 
noştinţi. De aceea, fericiţi sunt acei, cari privesc.
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"aţa lui Dumnezeu, observă a sa gură și pri- 
mesc cu inimă al său cuvânt!. Căci aceasta e 
singura, adevărata și neînșelătoarea cale a adevă- 
ratei şi cternei înţelepciuni, fără de care nu e alta. 

11. 14). Nu trebue trecut cu tăcerea faptul, cu. 
câtă seriozitate a oprit Dumnezeu poporului său 
întrebuințarea monumentelor păgâneşti și ce s'a 
întâmplat acelora, car n'au ascultat de această 
poruncă. Domnul va distruge acele popoare din 
ochii săi etc.. „„Chipurile cioplite ale zeilor lor să 
te arzi in foc; să nu pojteşti aurul sau argintul de 
pe iânsele, ca săl ţii pentru tine, ca nu prin a- 
ceasta să te prinzi în cursă, că urâciune este a- 
ceusta înaintea Domnului: Dumnezeului tău. Și u- 
râciune în casa ta să nu aduci, ca să nu te faci, 
şi tu blestemat, ca acele lucruri. (V. Moise, 7, 22, 
25, 26). „După ce Domnul Dumnezeul tău va ţi 
stârpit naţiunile jereşte-te, ca să nu fii prins în 
cursă, urmându-le lor, după ce ei fură stârpifi 
dinaintea ta și să nu întrebi duți zeii lor zicând: 

" Cum serviră națiunile acestea zeilor io”, așa voiu 
face şi eu”. Ci: „„Tot cuvântul ce vă ordon cănu- 
taţi să'l faceți; nui adtogi și nui scade”. (V. Mor 
se 12, 29, 30, 32). Cu toate că Iosua le-a reamin= 
tit aceasta după victorie şi i-a sfătuit să întăture 
zeii streini (losua 24, 23), totuși ei n'au: ascul- 
tat, ci au căzut cu totul în idololatrie până la 
distrugerea ambelor. regate. Și noi să nu deve.- 
„im „înselepţi având înainte asemenea „exemple? 

Scrierile păgânismului sunt idoti). Insă 
scriorite nu sunt idoli va zice cineva. „Respuns: 
sunt resturi dela acele popoare pe cari: Domnul 
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Dumnezeu le-a distrus în prezenţa poporului său 
creștinesc ca. şi la Israiliţi; ele sunt însă mult mai 
periculoase ca acolo. Căci atunci au căzut nu- 
mai acei cari erau slabi cu ştiinţa (Eremia 10, 
14), aici din.contră pot să cadă şi cei mai mari 
înţelepţi (Colos. 2, 8)..Acolo erau opere ale mâi- 
nilor omeneşti, aici opere ale spiritului omenesc. 
Acolo turbură ochii strălucirea aurului şi argin- 
tului, aici orbește spiritul plăcerea înțelepciunii 
corporale. Și cum? Se tăgiduești, că scrierile pă- 
gânești nu sunt idoli? Cine a îndepărtat atunci 
pe împăratul Iulian dela Christos? Cine a luat 

mințele Papei Leon al X că socotiă ca o'legen- . 
dă istoria despre Christos? De ce spirit a fost 
însuflețit Cardinalul Bembo de a îndemnat. pe 

'Sadolet să nu mai cetiască scrierile sfinte (obser- 
vându-i, că pentru un bărbat aşa de.cult nu se 

“ cuvine asemenea nimicuri)? Cine face în zilele 
noastre, ca atâţia italieni înţelepţi să se arunce 

“în braţele ateismului? 

13. (Un refugiu). Dacă ar zice cineva însă, că 

abuzul să nu se inipute lucrurilor, ci persoanelor 
şi că se află creştini pioși, cari nu sânt corupți 

prin cetirea scrierilor profane, eu le răspund a- 

tunci cu Apostolul: „Șfirn, că idolul nu e nimic, 
însă nu fie cine poate si deosebiască aceasta. Ve- 

deţi însă, ca nu cumva libertatea voastră să fie 
scandal celor slabi (1 Cor. 8, 4, 7, 9). Aşa dar, 
cu toate că, bunul Dumnezeu a ferit pe mulţi de 
cădere, totuşi nu ne putem scuză, dacă tolerăm : 
cu știință și voinţă. asemenea atracțiuni (diferite
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invențiuni ale spiritului uman, sau ale perfidei pa- 
tanice) acoperite cu vălul fineţei şi eleganţei,. fi- 
indcă, e sigur, că 'multora, — ba, chiar celor mai 

mulţi, — li s'a răpit:mintea prin ele şi au căzut 
în lanţurile Satanei. Să ascultăm mai tire de Dum- 
nezeu, să nu aducem în casele.noastre idoli şi să 
punem alături de Dagon (un idol al Filistenilor) 
archa alianţei; să nu amestecăm acea înţelepciune, 
care vine de sus cu cea pământiască, animală şi. 
chiar satanică şi că în fine să nu dăm ocaziune 

de a deșteptă mânia, divină contra copiilor. noştri, 

145-(O comparațiune). Aici aparţine probabil 
şi acea întâmplare pe care ne-o istorisește Moi- 
se într'o alegorie. 

Nadab şi Abihu, fii ai lui Aron, cari erau no- 
vici în tagma” preoţiască (nu'şi cunoşteau servi- 
ciul bine) au pus în cădelniţele lor în, loc de foc 
sfânt, foc obicinuit spre a tămâcă înaintea -lui 
Dumnezeu. Pentru această faptă a lor au fost co- 
prinşi de focul lui Dumnezeu și mistuiţi” în faţa 

„lui:(ITI Moise, 10, 1 etc.). Și ce sunt cărțile cre- 
stinilor altceva, decât acea nouă preoție sfântă, 
sfințită spre a sacrifică lui Dumnezeu sacrificii in- 

felectuate (1 Petre, 4, 3)?. Dacă ump:em cădelni- 
ţele ei, adecă inimile cu foc strein, ce facem noi 
„altceva decât a deşteptă mânia divină contra noa- 
stră? Şi nu e strein tot ce primeşte inima creștină: 

din partea sp.ritului lui Dumnezeu? Aşa sunt măr- 
turiile celor mai mulţi filozofi şi poeţi păgâni 
(Rom; 1, 21, 22; Colos. 2, $, 9). Şi nu fără temei 
a fost numită poezia de către Ieronim, vinul spi- - 

. a 
! 
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ritelor rele (vinum daemonum) cu care îmbată şi 
adară inimile neprevăzătoare şi le produc în vis 
cele mai periculoase tentaţiuni şi cele mai detes- 
tabile patimi. “Trebue ori şi cine .să se feriască 

de un asemenea somn satanjc. 

13. (Să imităn 'pe Efeseni). Dacă nu ne su- 

punem sfatului Dumnezeesc care ne îndeamnă la 

aceasta, atunci vor mărturisi contra noastră, în” 

ziua judecății, Efesenii, cari, îndată ce li s'a făcut 
„cunoscută lumina înţelepciunji divine au ars toate 
cărţile ca nefolositoare pentiu ei ca creștini. 

(Fapt. Apost. 19, 19). Şi cu toate că strămoșii 

Grecilor de acum au fost consideraţi ca cel mai 

cult popor din lume și cu toate, că posedă scrieri 
filozofice și poetice, care sunt deja scrise în limba 

lor, totuşi biserica grecească de astăzi a interzis 

aderenţilor săi cetirea lor sub amenințarea ex- 
„cluderii. De aici a provenit, că, cu toate că prin 

desele năvăliri din, partea barbarilor au căzut în 

ignoranță şi superstiţiune, ei au păstrat totuși cre 

dinţa în Dumnezeu intactă de ori şi ce erori. In 

aceasta ei trebuesc cu totul imitaţi ca (în urma 

introducerii unui studiu serios al Sf. Scripturi) în-, 

tunerecul confuziunilor rămas din, păgânism să se 

poată îndepărtă. Căci numai în lumina lui Dum- 

nezeu vedem lumina. (Psalm. 36, 10). Cei din 

casa lui Iacob, veniți sii umblăni în lumina Don 

nului (Isaia 2, 5). | 

16. ( Obiecţiunile trebuesc combătute).. Să ob- 
servăm mai de aproape ce fel de argumente se a-. 
duc din partea raţiunii omenești contra celor zise,
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care se întoarce întocmai ca un şearpe, numai să 
nu fie prinsă de credință și'să se supună “lui 
Dumnezeu. Ea: afirmă următoarele. 

17. (ÎI Cu privire la marea înțelepciune. coprin- 
să în scrierile păgânilor). Înţelepciunea .coprin- 
stă în scrierile Filozofilor, Oratorilor şi Poeţilor 
e mare. Răspuns: denini de întunerec sunt acei, 
cari "şi îndepărtează ochii dela lumina. Se înţe- 
1ege, că. cucuvelei i se pare, crepusculul ziuă, 

- însă creaturile născute în lumină ştiu cu totul alt- 
fel. O, om ncînţelept, care cauţi lumina, clară în 
întunerecul concluziunilor omenești, deschideţi o- 
<hii! Din cer vine lumina adevărată, dela Părin- 
tele luminii. Dacă în lucrurile omeneşti luminează: 

ceva, apoi acestea sunt numai niște scântei, şi 
ce. nevoe avem noi de scântei dacă -avem facle 

arzătoare (cuvântul lui Dumnezeu) : ? In Sf, Scrip- 
tură explică stăpânul naturii cele'.mai mari mis- 
tere relative la operile sale, descoperind începu- 
tul şi finitul tuturor creaturilor, al celor. văzute: 
şi nevăzutel Când vorbesc filozofii despre Mo- 
-ralitate, fac întocmai ca pasările ale căror aripi 
“sunt cleite, adecă zboară, puţin cu mare sforţare, 
mai departe însă nu pot. Scriptura ne prezintă 
însă adevărata descriere a virtuţilor, îndemnuri 
pătrunzătoare şi exemple pentru toate. Atunci 
când păgânii vor să înveţe frica de Duninezeu, ei 
învaţă numai superstiţiune, fiindcă nu sunt iniţiaţi 
în cunoştinţă de Dumnezeu şi a voinţei sale. /n-" 
Junerecul acopere pământul, şi In nor desi peste, 

.
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popoare; dar asupra ta va răsări Domnul și n 
“rirea lui se va. arătă asupra ta. (Isaia 70, 2). 

Aşa dar, cu toate,că copiii luminii sunt liberi. - 
de a se apropiă, de copiii întuntrecului, ca ast- 
fel să poată vedeă şi ei deosebirea şi în urmă 
cu bucurie să umble în calea luminii şi să com- 
pătimiască pe acei cari umblă în întunerec, to- 

tuşi e o orbire nesuferită și nelegiuită contra lui 
"Dumnezeu şi a sufletelor noastre de a preferă, 
scânteile acelora contra luminii noastre. „Căci ce. 
folds e de a progresă în învățăturile umane şi a; 
regresă în cele divine, de a umblă după invenţi- . 
unile trecătoare şi a desprețui minunile cereşti, 
zice Isidor? Să se feriască ori şi cine de aseme- 
nea scrieri şi tin iubire către Sf. Scriptură să 

* ie înlăture ca unele 'ce impun şi atrag prin elo-. 
“cinfa cuvintelor, dar sunt seci în virtuți şi înfe- 
-fepciunie! Ce laudă adusă acelor scrieri! Sunt coji 
“fără miez. Filip Melanchton se exprimă astfel: 

* Ce- învaţă Filozofii în general şi anume acei cart 
“învață mai bine decât încrederea şi iubirea ce: 
“sine? Ciceroie în scrierea sa de „finibus bonorur * 
“ct malorum” prețueşte fiecare fel de virtute după 
iubirea de sine. Câtă 'mândrie şi vanitate nu se: 
află la Platone! După.a mea. părere un spirit în- 
“nalt, incă e ocupat cu cetirea scrierilor lui, nu. se 

pioate să nu fie până la un punct oare care corupt" 
de ambițiunea platoniană! Invăţătura lui Aristo- ' 
tel e în general un fel de tendinții spre ceartă şi de: 

aceea eu nu-i dau nici cel din urmă loc între scri- 
torii Zitozojiei 1 morale. (Conped. de teologice, cap 
despre păcat).



„359 

18. (Cu privire la necesitatea lor pentru, Filo- 
'zojie). Se zice mai departe: „Chiar dacă: nu se 

învaţă Teologia, totuşi se învați Filozofia, care 
mu se poate procură din Sf. Scripturii, ce serve- 
te numai spre mântuire”. Răspund: „Izvorul în- 
felepciunii e cuvântul lui Dumnezsu în Cer”. £Sir. 
1, 5). Adevărata Filozofie nu e altceva, decât a- 
desă ărata cunoaştere a lui Dumnezeu și a operi- 
lor sale, care nu se poate învăță. de nicăeri aşa 
de adevărat, ca din gura lui Dumnezeu. De a- 
«ceea fericitul Augustin lăudând Sf. Scriptură zice: 
„AICI e Fitozojia, “fiindcă cauzele tuturor creatu- 
zilor se află în Dumnezeu Creatorul. Aici.e E- 
tica, fiindcă o vieaţă .cinstită şi virtuoasă,. pu se 
“poate dobândi. altfel decât aceea .ce trebue iubit 
se iubeşte şi anume Dumnezeu și aproapele. Aici 

< Logica, fiindcă adevărul, lumina sufletelor ra- 
ţionale e Dumnezeu singur. Aici e ferici; ca sta- 

ului căci statul se conservă mai bine. pe teme- 
lia și piatra credinţei şi.a unirii solide, dacă se 

iubeşte bunul comun; cel mai înnalt şi adevărat 
bun comun e însă Dumnezeu. Acum chiar s'au, 
pronunţat unii, că temelia tuturor ştiinţelor filo- 
zofice şi cunoştinţelor adevărate, nu se află Ni- 
căiri mai bine ca în Sf. Scriptură, aşa că pro- 

fesoratul' Sf. Spirit trebue admirat, care, cu toate 
că caută să înveţe mai întâiu aceea ce.e nevă- 
zut şi etern, totuşi descopere şi ştiinţele aceea 
ce e natural şi aitistic şi oferă nume pentru ori 

“şi ce cugetare şi lucrare înţeleaptă. Despre aşa 
ceva nu se: află, nici o umbră la Filozofii păgâ-
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nilor. Aşa dar, dacă unul din teologi zice foarte 
“bine, 'că renumita înțelepciune a lui Solomon a. 

“constat în aceea, că el-a introdus legea lui Dum- 

nezeu în case, școli şi alte locale, atunci ce re îm-- 

pedică pe noi de a face să; se întoarcă iarăşi acea, 

înţelepciune Solomoniară, adecă o înţe! epciune 

„adevărată și divină? Dacă prezentăm tinnerimii . 

în loc de scrieri păgâne, legea lui Dumnezeu ŞI. 

se extrag din ea regulile necesare pentru toate re- 

laţiunile vieţii? In acea direcţiune voim not să lu- 

:crăm, adecă să avem în casele noastre ceva ce 

ne poate face înţelepţi, chiar cu privire la aşa. 

numita înţelepciune profană și care se numeşte: 

Filozofie. Să presupunem că ar sosi acele zile ne- 

fericite, când Israeliţii vor trebui să se pogoare 

“la Filisteni, ca să'şi ascuţă fierul, plugului lor, 

coasele lor, securele şi secerile lor, fiindcă! în tot. 

pământul lui Israel nu se află nici un, făurar. (1 

Samuel 13, 19, 20). Insă. Israeliţii: trebuesc ei 

oare. totdeauna astfel constrânşi şi: apăsaţi? Mai - 

cu seamă, că. aceasta "prezintă desavantagiul, că 

după. cum Filistenii oferiau Israeliţilor securi, 

însă nici întrun chip săbii contra lor însuşi, tot 

aşa şi Filozofii oferă felurite. reguli silogistice, şi 

frumuseți stilistice, nu însă 'și săbii şi ţepi pentru, 

combaterea necredinţei şi a „superștiţiunei. De. 

aceea voim mai bine acele tim puri solomonice şi 

davidice,: când Filistenii erau învinşi, iar Israel 

domniă şi se bucură de ale sale bunuri. 

19. “( şi mai depar te din « cauza eleganfei stinilui. 
a . . 1 + 

s-
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Primul răspuns). Școlarii trebue sii celiască pe! 
Terent, Plaut şi alții, cel puțin pentru stil. La a- 
ceasta răspund: 1), Voim noi să introducem pe 
copiii noştri să vorbiască ca în cârciumi, cafenele 
și alte locale de acest fel? Căci unde pot să con- 
ducă tinerimea un Terenţ, un, Plaut, un Catul, un 
Ovid, etc., decât în asemenea localuri necuviin- 
cioase? şi ce oferă, ei observaţiunii decât glume, 
necuviinţe, înșelăţorii şi alte asemenga lucruri 
dela care ochii şi urechile creştinilor trebua să se 
îndepărteze, chiar dacă li se prezintă numai din 
întâmplare? Credem noi oare că omul în' sine nu 
e destul de corupt şi de aceea: să i sc: ofere 
in afară fel de fel de mijloace imorale, ca să 
"se poată corupe cu intențiune? Se zice: nu to- 
Zut e-rău în acei scriitori. Răspund: răul se prin- 
de mai ușor şi a trimite tinerimea acolo unde răut 
e amestecat cu binele, e un ce periculos. Acei, 
cari voesc să răpiască vieaţa cuiva, nu-i dau o- 
travă simplă, căci nu pot aceasta, ci o amestecă 
cu mâncări şi băuturi excelente. Și totuși otrava; 
își face efectul și distruge pe acei cari.au luat'o.. 
Tot astfel procedează și acel vechiu omorâtor ce 
oameni, care dacă vreă să distrugă pe cineva, și 
amestecă otrava sa diabolică şi o îndulcește cu 
zahărul linguşirilor, ingenioase ale cuvânțării şi 
poezii. Şi noi care ştim aceasta să; nu-i înlăturăm 
tot aparatul? Se va zice încă: Au toți sunt imo- 
rali. Cicerone, Virgiliu, Orațiu și alţii sunt seri- 
și şi cu totul morali. Răspund: Totuşi şi ei sunt 
păgâni orbi, căci îndepărtează inimile cetitorilor
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delă adevăratul Dumnezeu la zei și'zeițe (ca Joe, 
Marte, Neptun, Venera, Fortuna și alte veităţi 
inventate). Dumnezeu a zis însă poporului său: 
„Numele zeilor să: nu“ amintiți şi să nu. se audă 
din gură voastră”. (Il Moise 23, 13). Căci ce 
châos de opiniuni contradictorii şi superstiţioase: 
şi de pofte lumești nu se află la cil Cu un alt- 
fel de spirit însufleţesc ei pe şcolari, de cum e 
spiritul lui Christos. Chrsitos învaţă abnegaţiu- 

nea de șine, ei însă iubirea de sine; Christos în- . 
deamnă: la umilință, ei. din contră la aroganță; 
Christos caută pe cei. buni la suflet, ei "i sălbă- 

-ticesc; Christos recomandă simplitatea porumbe- 
lului, ei oferă arta vicleniei în mii de' chipuri, 
Christos consiliază modestia, ei năvălesc cu glu- 
me. Christos iubeşte pe credincioşi, ei se arată 
ca neîncrezători, limbuţi şi încăpățânaţi. Și spre 
a încheeă cu- câteva cuvinte apostolice: „Ce u-: 
năre e între lumină şi întuneric? Saw ce potrivire! 
are. Christos cu Belial? Sau ce parte are credin- 

“ciosul cu necredinciosul?” (IL Corint. 6, 13). 
Foarte frumos se exprimă şi Erasn (în ale sale: 
cuvântări figurate): „„Albinele evită florile vește- . 
jite, tot asa şi scrierea cu un conţinut putred nu 
trebue atinsă”. Şi mal departe: „după mine - e 

foarte sigur de a dormi în trifoiu, fiindcă acolc: 
nu se află serpi, țot așa să se ocupe cineva cu Scri- : 
eri în care mare să găsiască otravă”. 

“20, (AL doilea răspuns). Afară de aceasta, ce : 
foloase prezintă acei scriitori profani față de cei. - 
sfinți ai noştri? Pricep numai ei oare să prezinte 

ş | 
y
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eleganță în expresiuni? Cel mai perfect maestru 
al vorbirii e acel, care a plantat'o; Sf; Spirit, ale 
“cărui vorbe sunt mai dulci ca mierea, mai! Pă- 
trunzătoare ca o sabie ascuţită, mai bogată în 
efecte ca focul ce topeşte metalele şi „mai grea 
ca ciocanul 'ce sfărâmă. stânci după cun ştiu și 
anunță, Sfinţii lui Dumnezeu. Oare numai păgâ- 
nii povestesc istorii remarcabile? Cartea noastră 
sfântă e plină; de istorii mult mai adevărate ŞI 
admirabile. Se află numiai la ei tropi, figuri, a- 
luziuni, alegorii, ghicitori şi zicători? Punctul cul- 
minat al lor se află totuși la noi. Bo/navă tre- 
Due să fie mintea aceluia care preferă apele dela, 
Damasc, Amana și Fartar, lordanului şi iapelor 
lui Israel (2 Cartea Reg. ş, 12). Intunecat tre- 
bue să fie ochiul aceluia căruia Olimpul, Elico- 
nul şi Parnasul îi oferă o mai plăcută privire de 

„cât Sinai, Sionul, Ermonul, 'Tabanul și Muntele 
Măslinelor. Surdă trebue să fie urechea aceluia, 
“căruia, “i sună mai bine lira lui Orfeu, Omer şi 
Virgiliu, decât chitara lui David. Corupt trebue" 
să fie. gustul aceluia cărui "i place mai mult Nec- 
"tarul şi Ambrosia poetică, 'decât. adevărata mană. 
cerească şi izvoarele lui Israel. Perversă e inima 
aceluia căruia numele zeilor, zeiţilor şi muzelor 
”i procură mai mare plăcere decât numele ado- 
-rabil al lui. Dumnezeu, al lui Christos și al di- 
feritelor binefaceri ale Sf. Spirit. Oarbă trebue 
'să fie acea speranţă care se plimbă; mai ales prin 
câmpiile Eliseului decât prin grădinele Paradisu- 
lui. Căci acolo totul e numai un mit, o umbră 

â 7
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a adevărului, iar aici totul e fapt, adevărul î însuși. 
21. (Al treilea riispuns). Să presupunem că se 

află la ei diferite cuvântări alese. pe care le-ant . - 
putea întrebuință şi anume expresiuni frumoase, 
zicători: şi observaţiuni morale asupra vieții. Şi 
pentru aceasta ar trebui să trimitem pe copii la 
ci? N e permis de a despoia pe Egipteni şi ai 
dezbrăcă de podoabele lor? Aceasta e 'permis. şi a- 
nume după porunca lui Dumnezeu. (Il Moisi 3, 
22). Căci cu drept se cuvine Bisericii toată po- 
sesiunea păgânilor, Aşa dar, e necesar, zici tu, 
ca să mergem să ni-o însuşim. Răspund: Manase 
şi Efraim, „cari au trebuit să cuceriască pentru 
Ismail ţara păgânilor, au plecat înarmaţi, dar nu- 
mai bărbaţii, lăsând acasă femeile şi copiii, la. 
loc sigur (Iosua 1, 14). Acelaşi lucru să-l facem 
şi noi. Să deiarmărn şi noi pe scriitorii păgâni, 
dar numai noi bărbaţii cari suntem 'tari şi solizi 
în cultură, judecată şi pietatea creştină; tineri- 
mea însă să n'o expunem la asemenea pericol. 
Căci ce s'ar întâmplă dacă tinerimea noastră ar 
fi ucisă, rănită. sau:captivată de ei? Exemple tri- 
ste avent destule şi anume câți n'au fost răpiți de 
la Christos de către Filozofia păgânilor şi pe câţi.“ 
pu i-a aruncat în ateism. Cel mai sigur lucru ar 
fi ca să trimitem bărbaţi bine înarmaţi ca să le 
Tăpiască aurul şi argintul şi să-l împarţă între 
moștenitorii Domnului. O7/ dare-ar Domnul Durm= 
nezeu, ca să deştepte spiritele eroice, care să adu- | 
ne toate frumusețile din acea câmpie pustie şi să 

de semene cu plăcere în gridinele Filozofjiei creş-
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tine, ca astfel să nu mai rămână nimic de dorit 
la ei. | 

22. (Al patrulea răspuns). Dacă ar fi în fine 
ca să se permită cetirea, scrierilor: unuia sau al- 
tuia din păgâni, apoi aceştia n'ar puteă fi decât 
un Seneca, Epictei, Platone sau alţi asemenga 
propoveduitori ai virtuţilor şi bunei cuviinţe și 
la cari se găsesc mai puţine erori şi opiniuni su- 

perstiţioase. Acesta a fost sfatul marelui Erasm: 
care a îndemnat ca tinerimea creştină să fie cre- 
scută în Sf. Scriptură şi a adăogat în fine: „că 
dacă, e ca să se ocupe şi 'cu scrieri profane, atunci 
'sfătueşte sti se ocupe cu acelea, care sunt rude 

mai de. aproape cu scrierile sfinte. Insă, şi în acest 
caz numai atunci să se permită tinerimei, când. - 
s'a observat că inimile ei sunt pătrunse de adevă- 
rurile creștinismului şi numai după ce scrierile 
s'au curăţit mai înainte, adecă după ce s'au înlătu 
rat numele zeilor şi tot ce e superstiţiune. Căci 
numai cu condiţiunea aceasta a permis Dumne- 
zeu că să iă Ebreii fete păgâne ca femei, după 
ce li s'a tăiat părul şi unghiile (V Moise 21, 12). - 
Aşa dar, spre a fi înțeles bine, eu nu opresc scri- 
erile păgâneșşti în gerieral, căci cunosc foarte bine 
privilegiul ceresc cu ajutorul căruia Christos a în- 
narmat pe ci săi credincioşi Spre a putea lua şerpi 
și otravă fără să fie vătimaţi. (Marcu 16, 18); 
ci vreau numai să iau măsuri şi vă rog şi vă 
conjur, să nu se atunce şerpi înaintea copiilor 
lui Dumnezeu,“cari sunt încă slabi în, credință și 
să, nu li se ofere ocaziune de a luă otravă. Căci
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spiritul lui Christos a zis că cu laptele cuvântu- 
lui lui Dumnezeu să se nutriască copiii lui Dum- 
nezeu. (1 Petru 2, 2; 2 Timot. 3, 15). 

'23: (A patra obiecțiune cu privire la greutatea 
Sf. Scripturi pentru prima etate). Insă: acei cari, 
cu neprevedere apără cauza satanei contra lui 
Christos, afirmă „că scrierile Sf. Scripturi sunt 
prea grele pentru tinerime şi de aceea să li se 

ofere alte, scrieri, până ce li s'a dezvoltat jude- 
cata”. (Intâiul răspuns). Răspund: Aşa vorbesc 
numai rătăciţii cari nu cunosc nici Scriptura, nici 
judecata” lui Dumnezeu, după cum voiu probă. 
Mai întâiu e cunoscută istoria despre renumitul 
Timoteu Muzicantul, care, de câte ori i sc pre- 
zentă un nou şcolar, aveă'obiceiu de a'l întrebă 
mai înainte dacă nu cumva a mai luat lecţiuni 
dela un alt profesor. Dacă i se răspundeă nega- 
tiv, atunci îl primiă pentru un onorariu mai mic, 

dacă din contră i se răspundeă afirmativ, a- 
tunci "i: îndoiă preţul, aducând ca motiv că in- 
strucțiunea unor asemenea școlari îl costă. îndoită 
muncă, căci p6 de 6 parte trebue să-i înveţe de 
a uită aceea ce a învăţat greșit, iar.pe de altă par- 
te să'1 înveţe adevărata artă. Şi de oare ce în [i- 
sus Christos posedăm pe învățătorul şi maestrul 
anunţat întregului neam omenesc şi afară de care 
nu trebue să mai căutăm un altul. (Mat. 17, 5; 
'23, 8) şi care a zis: lăsați copiii să vină la mine. 

și nu-i opriți (Marcu 10,.14), mai trebue să con- 
tinuăm spre a-i conduce contra voinţei sale către
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un altul? Ne temem cumva 'că Christos nu are 
nimic de făcut şi căii instruește foarte ușor în 
moravurile sale şi de aceea vrem să-i conducem, . 
mai întâiu în institute streine, ici: şi colea, sau. : 
după cum am mai zis prin cârciumi Şi cafenela 
sau alte asemenea localități şi după: ce s'au con- 
rupt, atunci să-i prezentăm lui Christos spre a 
și-i formă pentru sine?! Insă cine ar fi servită. 
mai rău decât nenorocita de tinerime; care nu 
e vinovată întru nimica! de aceasta? Căci ca va; 
trebul să lupte întreaga vieaţă pentru a uită a; - 
ceea ce i s'a inspirat în prima etate, sau va fi. | 
înlăturată de Christos şi încredinţată -diavolului 
spre. a fi instruită mai departe. Ceea ce e Con 
sacrat lui Moloch să nu fie o oroare pentru Dum- 
nezeu? Aceasta e.un ce îngrozitor, însă prea a- 
devărat. În numele lui Dumnezeu, vă rog, ca a- 
utoritățile creştine şi conducătorii Bisericei să în- 
grijească cu seriozitate ca tinerimea creştini năs- 
cută în Christos şi sfinţită prin botez, să nu mai 
jie sacrijicată de acum înainte lui Moloch. | 

24. (Al doilea răspuns). E greşită afirmaţiunea 
că Scriptura e prea grea peniru priceperea co-! 
piilor. N'a ştiut 'oare Dumnezeu să'şi acomodeze 
cuvântul său priceperei noastre? (V. Moise, 31, 
II, 12, 13). Nu mărturiseşte David, că legea 
Domnului oferă - copiilor înțelepciune? (Psalm, 
.19, 8). Nu zice Petru, că cuvântul lui Dumnezeu, 
e lapte dat pentri! copiii de curând născuți ai lui 
Dumnezeu, că să crească şi să se întăriască prin
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el?-(1 Petru 2,2). Vedeţi că cuvântul lui Dumne- 
zcu + e lapte, un nutriment în, adevăr delicat, dulce 
şi sănătos, pentru copiii de curând născuţi a ar 
lui Dumnezeul Aşa dar, pentru ce să contrazicem 
pe Dumnezeu, fiindcă învăţătura păgâniască din 
contră, e 'un nutriment vârtos care cere dinți şi pe 
care însă "i sfărâmă! De aceca chiamă Sf. Spirit 
prin David pe capii în școala sa: „„Veniți. copii, 
ascultați-mă, temerea de dânsul vă voi învăță”. 
(sal, 34, 12). 

3. (Al treilea răspuns). In fine mărturisesc, 
că să află în Scriptură aprofunzimi în care se 
încacă elefanții și meii înnoată, după cum se ex- 

primă foarte frumos Augustin, atunci când vrcă 
să. facă deosebire între înţelepţii lumii, cari se 
„reped cu multă îndrăzneală asupra Scripturei şi .. 
între copiii lui Christos, cari se prezintă cu un 
spirit plecat şi docil. Și de ce e necesar să pă- 

trundă cineva îndată în aprojunzimi? Se poate 
înaintă treptat. Mai întâiu să se înveţe:elemen- 
tele coprinse în Cafechism, după aceea, istorii bi- 

blice, sentințe morale şi alte asemenea, ce nu 

întrec puterea lor de pricepere, ci din contră i 
prepară de a pricepe altele mai grele. In fine vor 
fi în stare să pătrundă secretele credinţei. Ast- 
fel acei cari sunt instruiți din copilărie în, Sf 
Scriptură, vor fi feriţi de tentaţiunile lumeşti şi 

vor deveni înţelepţi spre fericire prin credinţă, 
care e în lisus Christos (2 Timot. 3, 13). Căci 
pentru acei cari sunt devotați lui Dumnezeu, stau 

CR II E
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ta picioarele lui Christos şi 'şi ţin urechea aple» 
<ată la înţelepciunea ce vine de sus, nu e altfel po- 
sibil decât să primiască spiritul graţiei spre a a- 
prinde în el lumina adevăratei cunoștințe și a'i 
arătă în lumină clară, calea mântuirei. 

26. Vreau să tac asupra faptului că acei scni- 
itori pe cari vor s&i prezinte tinerimei creştine, 
în locul Scripturei (ca Terent, Virgiliu, Cicero- 
ne, etc.), sunt fot aşa de grei și nepotriviți pen- 
ru priceperea copiilor. Căci ei n'au scris pentru 
copii, sci pentru bărbaţi cu mintea coaptă, cari. 
se mişcă pe tribuna vieții. Aşa dar, ei nu sunt 
de nici un folos pentru alţii, după cum se poate 
pricepe dela sine. Bine înţeles, că un, om în vâr- 
stă va căştigă din cetirea .unei singure opere «: 
lui Cicerone, mai mult decât dacă un copil ar 
voi să ?i înveţe pe din afară toate ale sale scri- 
eri. De ce nu se rezervă prin urmare pentru un 
timp mai potrivit spre a le puteă fi de folos, 
dacă pot aduce în genere vre un folos? Aceca 
ce am zis eu, are nevoe de o matură reflecţi- 
une și anume, că în școalele creştine trebue să 
se formeze cetăţeni pentru Cer, iar nu pentru lu- 
me şi de aceea să li se “dea astfel de învățători, 

cari le predau mai mult cele cereşti, decât cele 
pământeşti, mai mult cele sfinte, decât cele 
Jumeşti. N 

21. (Concluziune). Aşa dar, conchidem cu cu- 
vintele îngerului: „Wa poate să existe opera u- 
nei case omeneşti în locul unde începe sii se a- 
rute orașul Atot puternicului” (4 Ezdra 10, 54).
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“Și fiindcă Domnul vreă ca să ne numim arbori 
ai dreptății, sădire a Lui spre a se lăudă (Isaia 
61; 3), de aceea nu e necesar ca copiii noştri să 
fie elevi ai unei şcoli 'Aristoteliene, Platoniene Sau 
Terenţiene. In alt loc judecata e deja pronunţată. 
„Ori ce plantă, pe care ma plantabo Părintele 
meu cel ceresc, se va dezrădăcinâ” (Mat 15, 13). 
Aşa, dar, înfricoşază-te de a mai cârti şi a te ridică 
contra cunoștinței lui Dumnezeu (2 Corint. 10, 3).



CAPITOLUL XXVI 

Despre. disciplină. , 

1. (Disciplina în şcoală e necesară). Proverbul 
Toarte obicinuit în Boemia, că „o şcoală fără dis- 
ciplină e o moară fără apă” ce cu totul aderă: 
rat. Căci dacă se iă apa unei mori, atunci nu 
mai poate funcţionă și dacă unei şcoli îi lipse- 
şte disciplina, atunci totul e în dezordine. Și după - 
cum in locul, care nu e plivit crește neghina vă- 
tămătoare semănăturei, tot aşa şi arborii cari nu 
Sunt curăţaţi, cresc şi produc vlăstari nefolosi- 
tori. Totuşi din aceasta nu urmează, ca Şcoala să 
fie plină de -chinuri şi bătăi, ci din contră plină 
de privighere şi atenţiune din partea învăţători. 
Zor şi şcolarilor. Căci ce este disciplina şcolară: 
altceva, decât mijlocul sigur de a face din elevi 
adevăraţi şcolari? a 

2. (Trei lucruri trebuesc observate). Invăţăto- . 
rul să cunoască a) scopul disciplinii, b) materia şi 
al c) forma ei, ca astfel să nu fie necunoscător de 
nxodul pentru ce, când şi cum, să se întrebuin- 
țeze severitatea conform legilor artei. -
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3. (Scopul. disciplinii). E stabilit înainte de 
toate, cred eu, că disciplina școlari să se între- 
buinfeze contra acelora cari comit apte rele. To- 

fuşi, nu fiindcă vre unul a greşit (căci o dară 
ceva. întâmplat nu se mai poate face ca nein- 
tâmplat), ci ca.să nu mai greșiască în viitor. Așa 

dar, să se aplice fără patimă, mânie şi ură, cu 
o astfel de curăţenie şi sinceritate, încât pedep- 
situl să fie convins, că disciplina s'a întrebuin- 
at pentru binele său şi că, ea rezultă din dra- | 
gostea părintească a superiorilor săi şi de aceea. 

"să primiască pedeapsa ca un medicament amar 
prescris de medic. 

4. (Materia disciplinei). Disciplina. severă să 
- nu se aplice pentru studii, ci pentru pur fare. Căci 
dacă studiile sunt bine predate au în sine deja - 
destulă atracţiune şi atrag și răpesc pe toţi prin, 
plăcerea lor (excepţii numai monștrii). Şi dacă 
se întâmplă altfel, atunci e vina învăţătorilor, iar 
nu a şcolarilor. Dacă nu pricepem să atragenr 
cu artă spiritele la învăţătură, în zadar vom în- 

trebuință forța. Bătăi şi părueli n'au nici o pu- 
tere de. a însuflă spiritelor iubirea de carte, ci 
din contră o mai mare putere. de a le insuflă des- 
gust şi ură contra ei. De aceea, îndată ce se ob- 
servă un spirit desgustat de studii, să se trateze 
cu cumpătare şi cu mijloace plăcute, căci cu mij- 
loace amare. "l amărăşte și mai mult. Pentru o 
asemenea procedare înţeleaptă ne dă exemplu: 
soarele ceresc. El nu 'şi trimite razele sale ar- 
zătoare micilor şi delicatelor plante chiar din pri-:
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măvară, ca astfel să le usuce dela început, ci după 
ce le-a încălzit încet și pe nesimţite le-a făcut 
să crească şi le-a împuternicit, atunci 'și revarsă 
toată puterea sa asupra celor crescute, care "ŞI 
coc fructele și seminţele. Cu aceeaşi dibăcie pro- 
cedează şi Grădinarul, care tratează vlăstarii cu 
cruţare, arborii mai delicaţi cu delicateţă şi. nu 
întrebuinţeazii cuțitul şi foarfecile, căci nu por 
suportă rănile. Și dacă se întâmplă unui muzi- 
cant ca să, nu-i fie bine acordată chitara, harpa 
sau vioara, el nu dă cu pumnii în ca sau să o 
deă de părete, ci 'şi întrebuinţează arta sa atâta, 
timp până ce a acordato. Tot aşa trebue să 
procedăm şi noi cu- şcolarii până ce "i am în- 
duplecat şi le am inspirat dragostea de învăţă- 

„tură, dacă nu voim să facem din negligenţi, în- 
căpăţânaţi şi din adormiţi aproape tâmpiţi. 

3. (Cuna se pot îndemnă şcolarii la învăţătură). 
Dacă e însă trebuinţă, câte o dată de îndemn, și 

de emulaţiune, apoi aceasta se poate face mult . 
mai bine în alt chip, decât cu bătăi. Une ori cu; 
“câte un cuvânt aspru şi cu o mustrare publică, 
alte ori lăudând pe alţii astfel: observă acesta sau 
acela, cât e de atent! cât de bine pricepe toate! 
tu însă dormi! Câte o dată încă așa: fu simplu- 
le! cum se poate să nu pricepi o chestiune așa 
de uşoară?! Unde "ţi sunt gândurile? Se pot pe 
lângă acestea introduce lupte de emulațiune săp- 

“ tămânale sau cel puţin lunare pentru dobândi- 
rea unui loc de onoare sau a -unei laude, după, 
cum am ârătat în alt loc. Să se observe însă ca 
aceasta să nu decadă în formă de joc sau glu:
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mă, fără nici un, rezultat, ci din contră. iubirea 
de laudă Şi temerea de mustrare şi pierderea lo- 
cului să dezvolte emulaţiunea. De aceea e de 
mare importanţă, ca învățătorul să fie de faţă şi 
să procedeze cu toată seriozitatea și că acci care 
se observă, că sunt neglijenţi, Să se ruşineze, iar 
cei silitori să se laude în public, 

6. O disciplină mai severă şi mai aspră să se 
întrebuințeze contra acelor, cari păcătuesc din, 
punctul de vedere moral şi anume: 1) confra a- 
celora cari dau probe de frivolitate, ca de exem- 
plu, un blestem la adresa 'lui Dumnezeu, necu- 
Tățenie şi tot ce e contra poruncilor divine. 2) 
Contra încăpățânaţior şi resvrătitorilor, adecăi 
contra acelor, cari despreţuesc poruncile învă- 
țătorilor şi ale altor superiori şi aceea ce trebue. 
să facă, neglijează cu ştiinţă și voință; 3) Con- 
tra îngâmfaţilor și mândrilor, sau contra invidi- 
oşilor şi indolenților. Când. de exemplu vre unul 
c rugat de alți conșcolari să le ajute cu sfatu-- 
rile sale la învăţătură, iar el se opune. 

7. (Şi pentru ce aceasta? ) Fiindcă abaterile de' - 
primul fel vatămă majestatea lui Dumnezeu, cele 
de al doilea fel distrug temelia. tuturor virtuţilor 

(umilinţa, şi supunerea), iar cele de al treilea fel . 
împedică progresul repede în studii. Ce e Con 
tra lui Dumnezeu e o crimă. care trebue expiatăi 
cu cea mai aspră pedeapsă; aceea ce greşește 
cineva, către ceilalți oameni și către sine însuși 

„e o nedreptate ce trebue. reparată prin o mus--" 
trare aspră; aceea ce .se păcătuește contra lui 

* Priscian (un profesor de gramatică în timpul lui -
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Justinian şi care a publicat un tratat întitulat da 
arte gramatica şi care eră. introdus în şcoalele, 

“din Ev. mediu) e o pată ce se poate spălă cu; 
buretele unui cuvânt dojenitor. Cr un cuvânt: dis- 
ciplina să tindă într'acolo, ca să deștepte în toți 
supunere către Dumnezeu; obligațiune către a- 
Proapele, silință la învățătură şi pentru proble= 
mele. viefei şi să le dezvolte întrun incontinuu 
exercițiu. A 

8. Cea mai bună formă de disciplină ne o.o- 
feră soarele ceresc, care dă plantelor incontinuu 
1) lumină şi căldură, 2) adesea ploae şi vânt ŞI 
al 3) rar fulgere şi trăznete, cu toate că și a- 
cestea din urmă. sunt spre folosul lor. 

9. Dacă învățătorul imitează această procedare 
"a soarelui, atunci să tindă de a inspiră tiberi- 
mei supunere și anume: 

1) prin neîncetate exemple asupra accea ce 
vreă să-i conducă, prezentându-se însuși ca un: 
viu model. Fără aceasta totul e zadarnic; 

2) prin cuvinte edijicătoare, sfătuitoare şi câte. 
o dată, chiar dojenitoare. Totuşi învățătorul șă! 
fie foarte atent, ca din tot ce face el, adecă, din 
învățare, poruncire şi dojenire să reesă, că ei le 
face cu iubire părintească și pentru binele şco- 
Jarilor, iar nu pentru răul lor. Dacă şcolarii n'au 
putut să pătrundă în deajuns o asemenea inten-! 
ţiune a învățătorului şi nu s'au convins de ea, 
atunci disciplina nu va aveă efect asupra lor şi 
ei chiar i se vor opune. a | 

3) In fine, dacă observă învățătorul, că se gă- 
sesc şi naturi nenorocite pentru care această pro-
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cedare e neîndestulătoare, afunci sii se alerge la 
aite mijloace mai ejicace, ca astfel să nu se lase 
nimic neîncercat şi să nu se despereze, întocmai 
după cum se expermentează cu un loc dovedit ca 
incapabil cu totul de cultură. Căci pentru unii 
poate să-şi aibă. valoare aceea ce se zice, că „un 
Frigian se îndreptează numai cu bătăi”. Şi dacă 
o asemenea disciplină nu va folosi întru nimic 

”. celor disciplinaţi, va folos! totuși celorlalți prin 
frică. inspirată. Cu toate acestea să se feriască 

„ învățătorul de a ameninţă: incontinuu şi de a în- 
trebuinţă asemenea mijloace la ori şice ocaziune, 
ca să nu se sfârșiască aceste mijloace înainte de 

_a se ivi cazuri extreme, . 
10. Concluziunea a tot ce s'a zis până acum! 

şi a ce se va mai zice încă e aceasta: discipli- 
„na şcolară să, tindă, ca să formeze, să întreţie şi 
să fortifice în' acei ce se educă pentru Dumne- 
zeu şi Biserică o dispoziţiune sufletiască întocmai 
aceleia pe care o cere Dumnezeu dela, copiii săi 
încredinţaţi şcoalei lui Christos; să se bucure cu 
Jrică (Psalm. 2, 11); să lucreze la mântuirea lor 
cu frică şi cu cutremur (Filip. 2, 12); să se bu- 
cure în Domnul totdeauna (Filip.:4, 4); adecă să 
fie în stare să priceapă de a iubi! şi respectă pe 
învățători şi că ei nu numai să se lase cu plă- 
cere de a fi conduşi acolo unde vor ei, ci să 
tindă. Chiar cu stăruință spre aceasta. O aseme- 
nea dispoziţiune sufletiască nu 'se poate formă | 
cu alte mijloace, decât cu acelea pe care le-am: 
aamintit și anume cu exemple bune, cu cuvinte a- 
micale. şi cu un devotament sincer şi totdeauna
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jără rezervă. Cu câte un fulger şi tunct, însă nu- 
mal în cazuri excepţionale, dar Și atunci cu ten- 
'dință, ca severitatea totdeauna să se transforme 
pe cât e posibil în iubire, 

II. Căci cine a văzut vre o dată (spre a mai 
lămuri cele zise încă cu un exemplu) ca un bi- 
jutier să poată produce un obiect artistic numai 
cu ciocanul? De sigur nimenea. Aşa un, obiect 
mai bine sc toarnă, decât să se formeze cu cio- 
canul. Sau dacă ar fi să rămâe ceva nefolositor, 
atunci lucrăfroul dibaciu nu-l înlătură cu forţa, 
bătându-l cu ciocanul, ci lovindu-l încet cu un 
ciocănaș, sau '] îă cu cleștele, sau cu altcev a, însă. 
cu mare atenţiune, la urmă apoi "1 netezește și 
lpoleeşte. Și moi să ne închipuim, că figura Dum- 
nezeului celui viu, fiinţa raţională se poate formă 
cu violenţă oarbă? 

12. Şi Pescarul, care vrea să pescuiască în ape 
adânci cu un mare năvod nu-i atârnă numai 
plumb. spre a: '] scufundă și adânci, ci din conzră. 
şi bucăţi de plută care ţin năvodul de cealaltă: 
parte la suprafaţă. In același chip şi acei, cari se 
ocupă cu tinerimea la pescuirea virtuoșilor, tre- 
bue pe de o parte să "i apese cu severitate spre 
teamă și supunere umilită, iar pe de altă parte 
să-i înnalțe cu amabilitate spre iubire şi deștep- 
tăciune vioae. Fericiţi sunt acei învățători, cari 
pol să uniască pe amândouă! Fericili e lineri- 
“mea, care se poate bucură de asemenea învă- 
“"fători! - - . 

13. Aici se potriveşte şi părerea unui bărbat: 
insemnat, a lui Eilhard Lubinus, doctor în teo-
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logie, care se găseşte în prefața noului său tes- 
tament, unde vorbește despre îmbunătăţirea școa- 
lelor. El zice: „Tot ce se predă tinerimei spre în- 
vățare să fie astfel cerut 'de ea, încât să nu în- 
vefe nimic fără voie şi silită, ci toate, atât pe cât 

“e posibil, de bună voe şi din propria dorință, cu 
o anumită bucurie sufletiască. De aceea sunt ab. 
solut de părere, ca bătăile şi chinurile ce sunt 

demne numai pentru sclavi, iar nu pentru oameni. 
cum se cuvine, să se înlăture cu totul din şcoală, 
și să ste întrebuințeze numai față de sclavi şi de 
servitorii îndărătnici. Şcolari cu asemenea dispo- 
zițiuni se pot cunoaşte în- scoală îndată și să se 
înlăture fără întârziere şi anume unu numai. din. 
cauza îndărăthiciei aptitudinilor naturdle ce e de 
obiceiu proprie sufletelor sclavilor, ci şi din cauza 
corupțiunii unite cu ea. Şi dacă li se mai îm- 

“părtăşeşte şi învățătura şi arta, atunci ele pot să 
devie în mâinile unor asemenea oameni arme. 
Spre, a (e omori pe sine şi pe alții, Se găsesc alt- 

fel de pedepse. ce se pot întrebuință față de ȘCO- 
Jarii liberi, etc.”



CAPITOLUL XXVII 

Despre împătrita împărţire a şcoalei, 

„corespunzând celor patru trepte ale etăței și ale 

"progresului. p 

1. Meseriaşii stabilesc pentru învăţăceii lor a-! 
numiţi ani în cari trebue să termine tot cee de. 
învăţat în specialitatea lor şi după aceea numesc 
din ei ucenici, calfe şi din calfe maeştri. Acelaşi 
lucru să se facă şi în învăţământul școlar, încât 
pentru arte, ştiinţe și limbi 'să se introducă a- 
numite epoci de învăţare, astfe! ca în decursul 
-unui anumit număr de ani, să se termine între- 
gul curs al învățământului și din aceste stabili- 
mente de cultură ale omenirii să iasă oameni în 
adevăr culți, morali şi cu frica lui Dumnezeu. 
„2. (Pentru cultivarea omului să se intrebuin- 

feze tot timpul tinereței de 24 ani). Spre a ajun- 
ge acest scop, eu cer pentru cultura spiritelor în- 
treaga etate a tinereţii (căci aici se învaţă nu nu- 
mai o artă, ci totalitatea artelor libere cu toate 
ştiinţele și câteva limbi), din; copilărie până la a- 

- dolescenţă, adecă 24 de ani împărţiţi în anumite 
perioade. Natura însăși ne arată aceasta. Expe-
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rienţa ne învață, că corpul omenesc creşte până. 
la ctatea de 25 de ani şi nu mai mult, iar de 
aci înainte dobândește numai în forţă. 
Trebue să credem, că Provedinţa a făcut ca 

natura omeniască să, se dezvolte aşa încet (cor- 

pul mult mai mare al animalelor se dezvoltă nu- 
mai în câteva luni, sau cel mult într'unu sau doi 

ani) ca omul având mai mult timp, să se poată 
prepară pentru trebuinţele vieţii. 

3. (Să se împartă în 4 şcoli). Acei ani ai e- 
tăţii crescânde, vreau să-i împart în, patru trepte: 
copilăria, a doua copilirie, junețea şi pubertatea, 
dând fie cărei trepte şase ani şi o şcoală şi a- 
nume: pentru prima treaptă să fie ca şcoală Casa 

părintească; petru a doua, şcoala elementară, 

* sau şcoala populară ; pentru a treia şcoala latină 
sau Gimnaziul ; pentru a patra Academia şi excur- 
siunile. | e 

O şcoală maternă să se afle în fie care casă; 
"o şcoală elementarii în fie care comună, în fie care 
Sat; un gimnaziu în fie care oraş şi o universi- 
tate în fie care fară sau în fie care provincie. 

4. (Temele de lucru în aceste şcoli să se de- 
osibiască nu după fond, ci după formii). In aceste 
școli 'deşi diferite, totuşi să nu se trateze” ceva, 

diferit, .ci același lucru în diferite chipuri şi a-- 
nume tot ce e în stare să facă: pe om om, pe 

creştin creştin,. pe învățat învăţat, însă după 6- 

tate și după prepararea anterioară tinzând tot- 
deauna mai sus. Căci obiectele de studiu după! 
legile acestei metode naturale nu trebueec- deo- 
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sebite, ci învățate totdeauna în același timp, în- 
„tocmai ca un arbore, care creşte în, totul în di- 
feritele sale părţi în anul acesta, ca și în anul 
viitor şi atât timp, cât va trăi, chiar şi o sută 
«le ani. 

__5. Săi se observe însă o întreită deosebire: în- 
tâiu, ca în școalele elementare fotaz să se pre- 
deă mai mult în general, iar în cele superioara 
mai mult în speciai; întocmai după cum un ar- 
bore dezvoltă în fie care an mai multe ramuri 
și rădăcini, 'se împuterniceşte mai mult ŞI pro- . “duce mai multe fructe. Ie 

6. Al doilea, ca în școala maternă să Se exer- 
„Seze cu deosebire simțurile eterne, ca astfel să 
se deprindă de a-și întoarce atenţiunea asupra o- 
biectelor ce-i înconjoară şi a le puteă deosebi. 
In şcoala populară se vor exersâ' simțurile inter- 
ne, imaginațiunea şi memoria cu ale lor organe 
corespunzătoare, mâna şi limba şi anume prin 
cetire, scriere, desemn, cânt, numerație, măsura- 
re, cântărire și alte exerciţii memoriale. În Giru- Jaziu se va exersă priceperea şi judecata, tutu- - ror obiectelor pricepute prin ajutorul simţurilor 
şi anume prin; mijlocul Dialecticei, Gramaticei, 
Retoricei şi a altor ştiinţe reale pe baza a ce şi 
pentru ce a ştiinţelor şi artelor predate. Acade. 
iile vor cultivă cu deosebire aceca ce cade în: 
domeniul voinţei şi anume a face aceasta facul- 
Zățile căutând să producă armonia sufletiască în . 
modul următor: F7 ecologia inima, Filozofia 'spiri- 

7
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tul, Medicina corpul şi Dreptul bunurile externe. 

7. Aceasta e adevărata metodă de a cultivă. 

spiritele şi anume, ca mai întâiu să se prezinte 

simțurilor externe obiectele, însăşi spre a le intut 

nemijlocit. După aceea să se deprindă simțurile 

interne ca să poată exprimă ŞI reprezentă ima- 

ginile formate dela obiecte în, urma senzaţiuni- 

lor externe şi anume atât în interior cu mento- 

ria, cât şi în exterior cu mâna şi limba. Şi nu- 

mai după ce s'a dobândit aceasta îşi iă rolul spiră- 

tul, care prin o observaţiune justă, compară toate 

unele cu altele.și le examinează spre a cunoaşte 

- velaţiunile tuturor obiectelor din, care va rezultă 

o adevărată pricepere şi judecată asupra lor. In 

fine se deprinde voința a-şi estinde cu drept pu-+ 

terea sa asupra tuturor. A: vol. cineva să cultive, 

voinţa, înainte de priceperea lucrurilor, e o mun- 

(că pierdută. Și totuşi procedează așa acei, cari 

învaţă pe copii Retorica, Poetica,: Logica şi-Et- | 

ca, înainte. de a le face cunoscut lucrurile sen- 

zuale. Aceștia, Iucrează. întocmai ca acela, care 

vreă să înveţe pe un, copil de doui ani să Joace 

şi el, de abia poate să facă un pas cu ale sale 

picioare tremurânde. Pentru noi € stabil princi- 

_piul, că trebue să urmăm pretutindeni naturei, ca 

“conducătoare, cum își dezvoltă ea puterile ura 

după alta şi să observăm cu atenţiune cum se 

măresc. 
8. O a treia deosebire va stă în aceea ca 

- şcoala maternă şi cea elementară (şcoala popu- 

lară) să cultive finerimea ambelor sexe, școala la-
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„ Zină (gimnaziul) să curtive însă pe tinerii cari tind 
- ceva mai sus, decât învățarea unei meserii oare 

care; academiile din contră vor cultivă pe acei 
“cari vor fi înșiși învățătorii şi conducătorii alto- 
ra, ca astfel bisericele, şcoalele şi statele 'să nu 

„fie nici o dată în lipsă de oameni speciali. 
9. Aceste patru feluri de şcoli se pot compară 

Yoarte bine cu cele patru anotimpuri. Şcoala ma- 
Zernă corespunde plăcutei primăveri împodobită 
cu flori și verdeţuri de diferite mirosuri. Școala 
populară reprezinntă vara care produce câteva . 
fructe timpurii. Gimnaziul corespunde, toamnei; 
care adună fructele câmpiilor, grădinilor şi vi: 
ilor în hambarele spiritului. Universitatea în fine. 
ne „reprezintă. iarna, care prepară. fructele adu- 
nate la diterite întrebuințări, ca astfel să. fie un 
depozit prezinte din care să poată tră! în decursul 
Vieţii, 

10. Un asemenea mod de a instrui tinerimea; 
:ar puteă cineva să-l compare şi cu cultura gră= 
dinarilor. Copiii de Șase ani, cari sunt prevăzuţi. 
cu Îngrijirea paternă și maternă, pot să fie com» 
paraţi cu vlăstarii cultivați cu îngrijire şi cari în- 
-cep să-'şi dezvolte ramurele. Copiii de doispre-, 
zece ani sunt asemenea arborilor cari produc ra- - 

„muri şi frunze; aceea. ce e în ei însă, nu -e.vi- 
zibil, dar se va, arătă îndată. Tinerii de optspre- 
zece ani cari sunt deja introduşi în cunoştinţa 
“limbilor şi meseriilor, se aseamănă cu un, arbore 
bogat .cu flori, care prezintă ochilor o frumoasă 
privire şi nasului un, plăcut miros, gurii însă de
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sigur fructe. Bărbaţii în fine de douăzeci și pa- 
tru şi cinci de ani, cari s'au cultivat complect 
prin studiile academice reprezintă un arbore, ce 
e acoperit pretutindeni cu fructe și pentru care. 
a sosit timpul de a le culege şi a le întrebuinţă 

„la diferite servicii. 
Despre aceasta se va vorbi î însă mai în. amă- 

nunţime. '



CAPITOLUL XXVII 

Şcoala maternă. 

1. (Trebue să se învețe mai întâiu acceu ce a 
mai însemnat din obiectele de studiu ). Ramurile 
principale pe care le va aveă un. arbore, le pro- 
duce din trunchiu deja în primii ani, așa că mai: târziu n'are nevoe, decât de creşterea lor. io 

"astfel şi noi cu âceea ce voim să înzestrăm pe 
om pentru folosul întregei sale” vieţi, să-i infil, trăim în această primă școală. Și cum că acea 
sta-e posibil, se va arătă de îndată ce vom a- mint! felurile obiectelor demne de învăţat. Voiu 
arătă aceasta în scurt, = 

2. Aşa nuniita, Metafizică “şi face aici începu- tul. căci micilor copii li 'se oferă la început totul 
în contururi generale, — ondulante. Ei observă, 
că aceea ce văd, pipăesc, gustă, e ceva, fără însă. 
a. deosebi ce e în particular, și numai târziu Și 
are loc o mică deosebire. Așa dar, ei încep a: pricepe expresiunile generale: cevă, nimic, e, nu 
€, asă, astjel, unde, când etc. şi în genere no- 
țiunile fundamentale ale ştiinţei metafizice. 

3. Din Fizică poate copilul în acest interval 
: 25
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de şase ani să înseţe ce e apă, pământ, aer, foc, 
ploae, zăpadă, ghiații, piatră, fier, arbore, Plan 
tă, pasăre, pește, etc.. De asemenea va puteă să 
cunoască numele şi folosul membrelor corpului 
său, cel puţin a celor exterioare. Acestea se în- 
vaţă uşor în această etate şi oferă elementele 
ştiinţelor naturale. 

4. In Optică, capătă copilul un. început, dacă 
începe să cunoască și să numiască ce e lumină, 
întuneric, umbră, cum şi deosebirea colorilor 
principale: alb, negru, roşu şi altele: ă 

5. In Astronomie “va constă începutul în a- 
ceea, ca si ştie ce insemntază cer, soare, lună, 

„stele şi dacă observă că răsar şi apun. 
6. In Geografie” vor dobânai copiii primele e- 

lemente, dacă învaţă să priceapă ce e un munte, | 
o vale, câmpie, râu, sat şi orâs, supt locul în * 
care sunt crescuţi. 

7. În Cronologie se va pune baza, dacă, pri: 
cepe copilul ce e oră, zi, săptămână, jună, an, 
etc.; ce e.iarnă, vară, etc.; ce e: astăzi, eri; &- 
laltăeri, mâine, poimâine etc.. 

8. In Istorie se face un început, dacă poate 
să'şi aducă aminte ŞI să nareze ce s'a întâmplat 

„de curând, cum s'a: purtat unul s'au altul in cu- 
tare ocaziune; totuşi însă să nu fie decât ceva, - 
copilăresc. 
„9. Aritmetica prinde rădăcini, dacă pricepe 
copilul ce se înțelege prin, mult sau puţin; dacă 
poate si numere până la 10; dacă observă că 
trei e mai mult ca doui ȘI că unu adăogat la | 
trei dă patru etc..
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10. În Geometrie se va pune baza dacă ştie 
- copilul ce se înțelege prin mare şi mic, lung Și 
scurt, lat şi îngust, gros şi subțire; de asemenea, 
ce e Tinie, cruce, cerc etc., şi dacă. observă cum 
se măsoară ceva cu cotu, metru sau panglica. 

11. De asemenea şi în 'Statică se poate face 
un inceput, când observă cum se cântăresc o- 
biecre, Sau când ei însuși cumpânesc cu mâna, 

„dacă un obiect e greu sau ușor. 
2. În Mecanică „capătă cunoştinţe, dacă li se 

periiite sau sunt conduşi de a intreprinde tot- . 
deauna ceva, mutând un.obiect dela un loc la | 
altul, aşezându-l aşa sau altfel; de a clădi şi a 
strică; de a repară şi-de a distruge astfel cum le 
plac copiilor în această etate. -Şi fiindcă aceste. 
lucruri nu sunt altceva, decât osteneli ale „unor 
capete deştepte spre a produce diferite obiecte 
de artă, de aceea să nu se împiedica, ci să se. 
ajute şi să se conducă cu prevedere. 
| " Dialectica inteligenţei se- arată chiar aici 
şi duce rădăcini de indată ce copilul se de- 
prinde ca el însuși să intrebe şi să răspundă ceva: 

» observând că prin. întrebări : şi răspunsuri se pot 
țineă cuvântări, Ei trebuese conduşi de a între- 
bă cum se cade și de a răspunde imediat la în- 
trebări, ca astiel să sc deprindă de a rămâne a- 
tenți asupra uBgi teme propuse şi de a nu se 
abate. 7 

14. Gramatica copilăriască va constă în aceea 
* de a pronunşă bine limba maternă, adecă de a 
exprimă cu înţeles surietele, silabele şi cuvintele.



388 

„ 15..5e va face un început in Retorică, dacă 
copiii vor imită tropii şi i figurile coprinse în, lim- 
ba cc se vorbeşte în casă, cu deosebire î insă, dacă 
vor întrebuință o gesticulaţiune potrivită în vor-: 
bire pe lângă o întonare: corespunzătoare natu- 
rii vorbirii, astfel ca la întrebări să se ridice ul- 
timele silabe, iar la răspunsuri să se. coboare şi 
alicle. Aceasta ne inxaţă însăși natura și dacă 
se va întâmplă vre o abatere se poate înglreptă 
prin conducere înţeleaptă. 

16. Gust-pentru Poezie vor căpătăi dacă vor 
învăţa din cea mai fragedă cetate multe versuri 
și cu deosebire cu conținut moral, fie. ritmice 
sau metrice, după i cum' e deprinderea în, fie care 
lumbă. 

17. În Muzică se va face un, inceput, dacă co- 
pilul va învăță ceva ușor din psalmi şi cântări bi- 

NR sericeşti ȘI Care sc vor intrebuinţă i IN rugăciunile 
zilnice din, casă. . 

18. Bazele Economiei Casnice se vor pune, 
dacă copilul invață să cunoască numele persoa- 
nelor din, care se compune familia și anume'cine 
sc numeşte fa, mamă, servitor, chiriaş etc.. De 
asemenea și numele. părţilor din cari se com- 
punc casa, ca linda, cucnia, camera de! culcare, 
etc., cum și numele obiectelor din casă, ca măsa, 
cheia, cuțitul şi întrebuinzarea lor. - 

19. Din Politică li se pote dă puţine cuno- 
ştinţe, căci observaţia copiilor în, această ira- 

_gedă etate de abia se estinde peste cercul casei 
„Părinteşti. Totuşi c posibil, dacă observă că oare 
cari bărbaţi se adună la primărie și se numesc 

.
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consilieri comunali şi că unul din ci se numeşte 
primar și că un altul e-notar, etc.. 

20. Morala insă cu rleosebire trebue să ca- 
pete in această ctate o bazi solidă, dacă voim 
ca unei tinerimi bine educate, SĂI fie virtuțile cz 
și înnăscute. 

1) Cumpătarea prin aceca, că observă o mă: 
sură în mâncare și că o dată foamea și setea po- 

"tolite nu mai permite nici o mâncare sau băutură. 
2) Curăţenia în. timpul mesei, în îmbrăcă- 

minte și chiar la obiectele de joc. 
3) Respectul ce se cuvine superiorilor. 
+) Supunerea faţii de poruncă în ori şi ce timp. 
5) Cuviinţă în purtările sale,. nepermiţându- 

se copilului nici o dată de a minţi sau înșelă, 
fie în glumi sau în serios. 

6) Dreptatea o vor cunoaşte dacă nu li! se 
permite de a atinge ceva strein: contra voinţei 
proprietarului. dacă nu supără pe Bimeni, dacă 

nu inăidiază ete, 

7) Să ]i se înspire mai mult..lubirea, ca ast- 
fel să fie totdeauna gata de a face bine, când 
li se oferă ocaziune și chiar de ao căută, Căcu. 
e xirtutea creştină prine, xcelenţă 'ce ni se reco- 
mandă de. Christos, mai pe sus de ori şi ce Și 
va. fi în stare de a înflăcără inimile în această e- 
pocă de indiferență şi aceasta în interesul Bi- 
sericei. 

$) Să se deprindă copiii de asemenea cu Lu- 
crul fic in serios, fie în joc, spre a se înlătură, 
“plictiseala. 

) 

Î ..
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9) Să se deprindă î însă de a nu vorbi în con- 
tinuu de toate şi despre toate, ci încă de a fr 
cei, dacă. cere împrejurarea. Și aceasta mai ales. 
atunci, când vorbesc'alţii, dacă sunt de faţă per- 
soane însemnate şi dacă! o chestiune oare care 
cere tăcere. 

10) Să li se impuie cu deosebire în această. 
etate Răbdarea de care vor aveă necesitate în- 
treaga lor vieaţă, ca astfel efectele să: se înfrâne- 
ze înainte de a izbucni cu furie și de a prinde ră: 
dăcini şi să se deprindă de a se conduce cu ra- 
țiune, decât de iritaţiunile momentane, să-'şi, ție 
mânia mai bine în frâu. decât de ao lasă li 
beră etc.. 

11) Zelul şi devotamentul de a servi altora. 
„e o podoabă. distinsă: pentru tinerime şi chiar 
pentru întreaga vieaţă. În primii șase ani să se. 
exercite în acestea, ca astfel să nu se lase nici 
o împrejurare de a aduce vre un serviciu altora.. 
_12).La acestea să se adaoge şi o ținută cu- 
viincioasă, ca să nu facă nimic nedibaciu sau: 
stângaciu, ci toate cu o: conveiniență dibace, Aici. 
aparţin formele de rugăciune pe care le face ci.. : 
neva, răspunsurile de mulțămiri în urma unui: 
serviciu făcut, complimentele, sărutările de mâ- 
nă şi altele de. felul acesta.. 

21. In Religiune si Pietate în-fine, pot'să fie. 
puşi copiii de şase ani: în pozițiune de a cunoa-. 
şte pe_de rost catechismul, care e baza crești-. 
nismului și pe cât permite etatea de. a începe: 

“să priceapă! și să]. -pue şi în practică. ŞI -anu:: 
.
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me, să se deprindă. de a vedeă pe Dumnezeu 
pretutindeni ca prezent şi temându-l ca drept Tă- 
zbunător a tot ce e rău, să nu facă nici o faptă, 
rea şi iarăşi să-L iubiască, ca pe un prea bun re- 
-compensator a tot ce e bun, să-L onoreze, să-L 
laude şi să aştepte dela E compătimirea în vă- 
eaţă şi după moarte şi să nu negli; ijeze nici o fap- 
tă bună, care ştie că-i place și să trăiască ca şi 
înainzea ochilor lui Dumnezeu şi spre a. vorbi cu 
Scriptura, săi umble cu. Dumnezeu. 

22. Atunci va putea cineva să zică despre co- 
piii creştinilor, aceea ce zice evangheiistul de 
*Christos: „Că el creştea în înțelepciune, etate şi 
grație înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? 
(Luca 2, 32). | 

23. Aşa dar, acestea vor fi şelurile şi limitele: 
Şcoalei materne. Cum să se execute însă în spe: 
cial şi să se arate cu tabele, ce și cât să! se ter- 
„mine în. fie :care an, lună şi zi, nu se poate a- 
rătă în acelaşi chip ca la școalele următoăre și 

„aceasta din două motive. Mai întâiu fiindcă le e : 
aproape imposibil părinților, ca să ţie în, aface- 
„rile lor casnice o aşa de justă ordine, ca într'o 
şcoală publică, unde na e nimic de făcut altceva, 
«decât de a 'instru! tinerimea. Al doilea. fiindcă 
inteligenţa şi capacitatea se arată la copi: cu totul 
nepotrivite, la unii mai de timpuriu, la alţii mai 
târziu, Unii Xorbesc deja la etatea de doui ani 
şi sunt ageri pentu ori și “ce; alții din contiță 
nu se pot compară cu ei. decât la etatea de cinci 

„ani, aşa că prima cultură în prima etate trebue 
lăsată cu totul în îngrijirea părinţilor.



392 

24. (I. Căyticica şcoalei materne). Două lucruri 
se pot îns execută aici cu folos. Întâiu să se 
compună o cărticică pentru părinți şi guvernan- 
te, ca astfel să-'şi poată cunoaşte îndatoririle lor; 
In ca să se descrie toate Până în cele mai mici 
amănunţimi spre ce anume trebue instruiți co- 
piii, ce să se observe la fie care ocaziune și cu: 

„ce mijloace. şi după care reguli să. |i se inspire 
prin cuvinte şi mimică. O carte de felul acesta, 
şi care să poarte titlul de Informatoriul Școalei 
materne se va compune de mine. 

25. (IL. Un unijloc de deşteptare a senzuritor.),' 
Al doilea, aceea ce ar puteă să serviască exer: 
ciţiilor acestei şcoale materne va fi o Carte. cu. 
tablouri, care se poate dă câte o dată chiar în 
mâna copiilor.. Și fiindcă aici simţurile trebuese 
cu' deoscbire exersate spre a căpătă impresiuni 
dela obiectele zilnice şi din cauză că vederca « 
cea mai importantă între simțuri, vom reuşi, dacă. 
vom prezentă acestui simţ tot ce e mai înscm- 

"nat din Fizică, Optică, Astronomie şi Geometrie 
și în ordinea pe care am arătato. Aici pot să 
se desemneze munţi, văi, arbori, pasări, pești, 

“cai, boi, oi, oameni de diferite cetăţi şi forme. De 
asemenea lumină şi întunerec, Cerul cu soarele, 
tuna, stele şi nori, colorile principale. Mai departe 
obiecte de casă şi instrumente pentru meseriaşi şi 
anume: cafe; urcloare, ciocane, „cleşte etc.. Nu mai - 
puţin şi reprezentări de onoruri şi funcțiuni, re- 
gele cu sceptru şi coroană, soldatul cu arme, (ă- 
ranul cu plugul, vizitiul cu trăsura, diligența în 

pe Ă ,
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mers <u inscripţiunea deasupra de ce însemnea- 
ză: cul, bou, câine, arbore ctc.. . 

Serviciul unei asemenea cărţi cu tablouri va 
Îi întreit: 1) spre a ajută impresiunjle dela o- 
biecte, după cum s'a spus; 2) (de a atrage cape 
tele mai delicate spre a- căută în toate cărțile. 
aceea ce le place; 3) şi spre a'şi însuși mai uşor 
cetirea, scricrei. Căci, fiindcă deasupra modeluri- 
lor obiectelor să scriu și numele corespunzătoare, 
se va putcă face cu aceasta un început de cetire.





CAPITOLUL XXIX 

= Şcoala primară. 

. (Mai întâiu şcoli materne şi în urmă lati 
nești). Cum că toată tinpgrimea de ambele sexe 
trebue trimeasă în şcoalele publice, am arătat în. 
cap. IX. La aceasta mai adaog, că tinerimea, să 
fie trimeasă mai întâiu în școala elementară. Alţii 
sunt însă de părere contrarie. Zepper şi Alsted 
îndeamnă, ca să se. frimeată în şcoalele elemen- " 
tare fetele şi numai acei băeţi, cari se vor. dedă, 
mai târziu vre unei meserii; băeții î însă, cari după 
dorința părinților au să capele o cultură mai SU-. 
perioară, să ție trimişi de a dreptul în gimnaziu. 

- Alsted adaogă încă: poate să fie de altă părere. 
pri cine oreă, eu propun însă calea şi metoda, ce 

aș dori să fie folosite ide acei, pe cari aş vrea. să- - 
văd, cât mai bine instruiți”. “Metoda mea didac- 
uică, mă sileşte însă de:a fi de altă părere. ; 

„ Căci 1) eu am (în vedere o cultură gene- 
radă a tuturor cari sunt născuţi oameni spre tot 
ce: e omenesc. De aceea, ei trebuiesc instruiți îm- 

| preună, atât pe cât e posibil să. fie înstruiţi îm- 
preună, ca astfel să se 'poată îndemnă şi emulă!
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reciproc. 2) Eu vreau ca toţi să fie instruiți: în 
toate virtuțile, de asemenea și în modestie, unire 
şi obligafiune reciprocă. Prin urmare, să nu -se 
despartă prea de timpuriu unii de alţii şi să nu 
se deă unora. ocaziune.de. a se consideră pre 
sine mai mult și a respinge pe-alţii cu dispreţ. 
3) A stâbili la cetatea de şcase ani pentru ce 
chemare e capabil un copil Şi :anume pentru stu- . 
diu, sau pentru meserie, e o prea mare grabă, 
căci nu se pot arătă în destul, nici puterile in- 
telectuale, nici înclinaţiunile sufleteşti, în timp ce 
mai târziu se pot pune mai bine în evidență. în- 
tocmai după cum. într'o grădină nu se pot cu: 
noaşte, care plante să sc secere şi care ză se 
lase, cât timp sunt fragede, ci numai după ce 
au crescut. 

Copiii bogaţilor, nobililor şi funcţionarilor nu 
sunt născuţi numai ei pentru asemenea 'demni- 
tăți, ca astfel gimnaziile să fie deschise numai 
lor, iar toţi ceilalți să fie înlăturâţi, fără ori și 
ce speranţă. Vântul bate, unde vreă şi nu începe 
totdeauna de a bate întrun anumit tinp. 

3. Un al patiulea argument pentru mine e a- 
cel, că metoda mea universală nare în. ve dere 
numai limbă latină, — acea nimfă mult iubită, — 
ci caută calea pentru inştrucțiunea” uniformă în 
lHmba maternă a: fie cărui popor, “(ca astfel he 
care spirit să laude -din ce in. ce mai mult: pe 
Domnul) “intenţiune, care -nu. trebue: întunecată 
prin o aşa deconșiderare a limbii materne. 

4. Al cincilea: A voi. să înveţe pe cineva o; 
, 

2:
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“mb: streină înainte de a cunoaște bine pe a 
su proprie, e întocmai, ca şi cum ar vrei să-şi 
înveţe pe fiul siu călăria, înainte de a putăă să 
meargă în picioare, IE mult mai bine a se prob 
cedă „aşa, încât fie care lucru să fie la timpul, 

său, cum Sa arătat în Cap. NVI, principiul 4. 
Căci, dup cum afirmă Cicerone, că nimeni nu 
poate fi instruit în oraţiuni, dacă nu poate vor- 
bi, așa sună şi metoda mea, că acel, care pu. 
cunoaște limba maternă nu poate pricepe să prea 
deă limba latină, din cauză, că limba maternit 

serveşte ca conducătoare spre cen latină, 

In five al şaselea „cer din partea şcolari- 
lor şi o cultură reală şi aceasta se poate dobân- 
di ușor cu ajutorul scrierilor compuse. în limba 
maternă şi care conţin nomenclatura obiectelor. 

O dată dobândită aceasta, atunci „îşi pot însuşi 
cu atât mai uşor nomenclatura latină, fiindcă cu 

să o > ao la obiecte,cunoscute. 

. Aşa dar, după ce am arătat „părerea mea. 
esta im pătrita împărţire a şcoalci, trebue să; 
arăt acum mai de aproape, cc e școala primară. 

Scopul şi limita școalei primare. va constă în 
aceea, cu toată linerimea dela etatea de suse uiti 

până la etateu de doisprezece (sau treisprezece) 
ani, să fie instruită în tot ce se poate întrebuinfeă 

“în într eaga vieață. 

|. Să poatii ceti corect lot ce e scris și i tipărit 
în limba maternă. . . 

"IL. Să scrie frumos și repede, după legile ara
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maticei limbii materne, care trebue să, li se facă 
„Cunoscut și să li se explice în, aplicările lor. 

III. Să calculeze cu cifre din memorie, după 
trebuinţă. | | | 

IV. Si măsoare conform artei, lățime, tungi- 
me, etc.. o | 

V. Să cânte melodiile cele nai uzitate Şi cei mai 
talentaţi să cânte și bucăţi muzicale mai greie. 

VI. Să ştie pe din afară mai mulți psalmi și, 
cântări bisericeşti, după cum se întrebuințează în. 

„diferite localităţi, ca asttel fiind crescuţi în, lauda 
Domnului să poată pricepe (spre a vorbi cu A- 
postolul) de a se invăţă pe sine însuși şi de a-i îna 
demnă Să! cânte Domnului în inimile lor cu psalmi 
și alte cântări spirituale. | 

VII. Să știe bine pe lângă Catechism şi cete 
mai importante istorii şi proverbe din Sf. Scrip- 
tură, aşa încât să le poată spune pe de rost. | 
„VIII. Alorafa, rezumată pe scurt în reguli, să 

le-o explice cu exemple potrivit cu 'mintea lor. Ei 
trebue să le priceapă şi să înceapă a le aplică 
în vieață. Sa 5 
* 1X. Din Economia politică şi domestică să cu-" 
noască atât cât le trebue sbre a puteă pricepe di- 
ferite întâmplări zilnice, fie din' casă, fie din stat.: . 

X. Să învețe încă Istoria universală și anume 
cum Sa creat lumea, -cum Sa corupt, s'a resta- 
bilit şi cum se guvernează de înțelepciunea divi.. 
nă; până în momentul de jață. | 

„ Xlh De asemenea să li: se comunice ce & mai 
important din Cosmograjie şi în special despre în- 

S e > A
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nourarea cerului, despre forma sferică a pămân- 
tului, despre mări, despre forma lor şi a râuri- 
rilor, despre continente, despre imperiile mai în- 
semnate ale Europei şi mai cu seamă despre 0- 
ruşele, munții şi râurile patriei etc., — şi tot ce e 
mai important. 

NII. Jn sfârşit, trebue să cunvuscă tot ce mai 
însemnat din meserii, fie aceasta cu scopul de a 
„nu fi în necunoştință, cu ceea ce se petrece în vi- 
eaţa omeniască, fie că să se poată arătă mai cu 
uşurinţă inglinaţiunile naturale către ce e cineva 
atras. - 

7. Dacă. toate acestea s'au tratat cum se cadz 
în această şcoală primară, atungi se va întâm- 
plă, ca nu numai tinerii, cari intră în școala la- 
tină să nu întâlniască nimic despre ce n'ar fi a- 
uzit aici, ci Şi acei cari se dedau agriculturei, co- . 
merciului sau meseriilor, aşa că tot ce intâlnesa 
în ocupațiunea lor, tot ce aud în. predici sau aiu- 
rea, tot ce cetesc în cărți, Du va fi altceva, de 

cât o explicaţiune mai amănanțită, sau o deo- 
sebire mai specială a tot ce au învățat mai îna- 
inte. Astfel că ei se vor simţi în, realitate mai 
apți de a observă toate mai bine, dea le ju- 
decă şi execută. N RE 

8. Spre'a ajunge acest scop, să se intrebuin- 
ţeze următoarele mijloace: | 

TI. (Clase). Totalitatea elevilor din şcoala ele- 
mentară cari au să învețe șase ani, să se dividă 
în șase clase. (Pe cât e posibil în, camere sepa- 
rate spre a nu se împiedică: unji pe alţii). 

, 

1!
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II. (Cărfi). Se vor alcătui cărți: a purte pen- 
(ru fie care clasă, cari să coprindă tot ce e ne- 
cesar pentru o clasă. (Coprinzând material lim- 
bistic, din morală şi religiune). Așa, ca școlarii 
în tot timpul cât Sunt instruiți în acest dome- 
niu, să maibă trebuinţă de alte cărți, cu ajuto- 
rul cărora însă să ajungă negreșit la scopul .ho- 
tărât. Va fi necesar ca aceste cărţi să coprindă 
şi întregul material al limbii materne, ca de-cx.: 
toate numiiile lucrurilor ce pot pricepe copiii la 
ctatea lor; mai departe toate expresiunile mai. 
principale şi mai uzitate. | 

9. Dupti numărul claselor vor fi așa dar sase 
cărți care se: vor deosebi unele de altele nu atât 
"dugă conținut, ci după formă. Căci toate cărțile 
trebue să trateze. despre tot; cea precedentă însă 
Să cojirindi ce e mai general, mai cunoscut, mai 
uşor; cea următoare ce e mui particular, mai ne- 
cunâscut, mai.greuj; sau să prezinte un nou. chip 
de a studia aceleaşi lucruri, spre u puted procu- 
ră Spiritului o-nouă plăcere, după cum se va a- 
rătă îndată. 

10. Să se îngrijiuscă, ca în uceustă scoală toate: 
să se acomodeze spiritului copiliiresc, care e atras 
die tot ce e plăcut, glumet şi zburdalnic şi înspii- 
mântat de tot ce e serios și aspru. Spre a-i în-" 
văţă aşa dar, accea ce e serios şi care le va to- 
losi în vieață și să învețe uşor şi cu plăcere, tre- 
buc să se amestece pretutindeni utilul cu plă- 
cutul, ca cu chipul acesta, spiritele să fie inconti» 
nuu atrase şi aduse acolo, unde toim. 

EN
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„Aceste cărți să fie prevăzute ȘI cu titluri, 
cari Dea să atragă tinerimea și să exprime pe 
cât se poate de exact ŞI conţinutul. Asemenea 

titluri se pot împrumută dela feluritele grădini, 
care coprind tot ce poate îi mai plăcut din ceca 
ce cunoaște tinerimea. Căci, dacă se compară 
școala cu o grădină, de ce nu s'ar numi cartea 
primei şcoalc pat de viorele, cartea celei de a 
doua gard de roze, cartea celei de a treia [oc aco- 
pierit cu iarbă deasă, etc.? 

12. Despre aceste cărţi însă, despre conţinu- 
tul și forma lor, voiu vorbi mai aminurţit altă 

dată. Aici mai adaug numai, că ele fiind scrise 

în limba maternă şi terhenii tehnici să fie ex- 

“primaţi tot în ea, iar.uu în cea latină sau. gre: 

cească. Căci 1) noi căutăm a face, ca tinerimea 
să priceapă toate, fără întârziere. Ce e sfrein însă, 
trebue mai întâiu explicat, înainte de-a fi pri- 

ceput. Şi însăși ceeu ce e explicat nu se pricepe, 

ci se crede numai că însemnează, uceeu ce în 

semnează în realitate şi se conservă nurmui CU Os- 

teneală în memorie. Şi fiindcă în limba maternă 
nu se explică, altceva, decât lucrul arătat prin 
vorbă; de aceea sc pricepe şi se imprimă memorii 
în cuvinte. Trebuesc aşa dar înlăturate din acest 

prim învățământ greutăţile şi chinurile ca totul 
“să“decurgă cu succes. 2). Afară de aceasta noi 
voim să cultivăm limba maternă, nu însă după 
metoda Francezilor, cari au întrebuințat o mul- 
țime de expresiuni latinești și grecești neprice- 
pute de popor pentru care-i dojeneşte Stevin, ci 
exprimând toate cu cuv inte ce sunt „întrebuințate, ” 

- , 26
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pretutindeni. Tot aşa-a recomandat Belgienilor ȘI 
Stevin, care a şi realizat aceasta in Matema- 
tica. sa. 

13. Se poate obiectă, ceea ce se şi face, că: 
nu toate limbile sunt bogate ca să se poată redă. 
în ele destul -de fidel din latinește -și greceşte. 

“Şi chiar dacă. s'ar putea. "face aceasta, învățații 
tot nu star desvăţă de expresiunjle obicinuite. 
In fine, că ar fi mai bine, ca copiii cari încep: 
cu limba latină să se  deprindă cu limba savan- 
ților, ca mai pe urmă să nu mai fie trebuinţă de 
a învăţă din.nou termenii tehnici. 

14. ( Răspuns Ia prima obiecţiune ). La aceasta 
„trebue să explic: 1). Că'nu e viva limbilor, ci 
„a oamenilor, dacă o limbă: se găseşte că e în- 
"tunecată, incomplectă, imperfecfă spre a pute; 
exprimă lucrurile cele mai necesare. Tot aşa au 
trebuit ca și latinii și grecii să-'şi formeze mai, 
întâiu vorbele, înainte de a:le întrebuinţă şi ele 
li s'au părut întunecate şi aspre, aşa că chiar ei 
se îndoiau, dacă se vor puteă cultivă. O dată, 
însă întrebuințate, nu e nimic mai nimerit, ca 
ele. Aceasta se poate zice despre expresiunile 
enS, essentia, substantia; Accidenş, Qualitas, Qui- 
dițas, etc.. Nu va, lipsi aşa dar nici unei limbi 
ceva afară dacă cumva nu-"i va lipsi omului 
sârguinţa. 

15. ( Răspuns ia a doua „ obiecţiune ). În ceea ce 
priveşte punctul al doilea, se cuvine ca învăţa- 
ți, Să-'şi păstreze expresiunile. pentru ei. Noi
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” % 
“vrem acum Să îngrijim pentru protani ŞI anume, 
în ce chip pot să ajungă, la priceperea artelor şi 
ştiinţelor, căci se înțelege dela sine, că nu putem 
să le vorbim în limba străină. 

16. ( Răspuns ia a treia obiecţiune). Acei din-: 
tre copiii în fire, cari vor învăţă maj târziu di- 
ferite limbi, nu vor suferi. nici cel mai mic nea- 
juns, dacă vor cunoaşte expresiunile artistice în 
limbă ţării lor, tot aşa, fiindcă se. roagă lui Dum- 
nezeu Tatăl mai întâiu în limba lor, decât î în cea 

- latină. 

17. (Oua trela voință e o bună metodi. Patru 
egi pentru aceasta). O a treia cerinţă e o ynetodi 
ușoară de a prezentă aceste cărți tinerimii: acea- 
Sta o vom dezvoltă în următoarele observaţiuni. 

I. Wumai patru ore să se întrebuințeze zilnic 
pentru studiile publice; două înainte de“ prânz şi 
doui după prânz. Celelalte se vor întrebuinţă' 
pentni diferite. servicii casnice (mai cu seamă. 
la cei săraci), sau pentru recreaţiuni folositoare. 

II. Orele de dimineaţă se vor întrebuință pen- 
Zru cultivarea minții şi a memoriei, iar cele de 
duțiă prânz pentru exersarea .mânei şi a vocej. 

III. In orele de dimineaţă învățătorul va ceti şi 
".receti lecțiunea, în timp ce şcolarii ascultă şi dacă 
vre o chestiune va avea nevoie de explicare, s'o. 
explice cât se poate de clar şi lămurit, ca să 

poată pricepe toți. După aceea va chiemă rând pe 
„rând pe fie care să cetiască, aşa că atunci când 
“unul ceteşte tare şi cu înţeles, toți ceilalți se uită .
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în cărți şi 1 urmează în tăcere. Și dacă aceasta se 
face până Ja mijlocul orci: cum şi mai mult, a- 

„tunci vor încercă cei mai distinși să reciteze fară 
carte şi în cele din, urmă și cei mai puţin si- 
litori. Temele să fie scurte, potrivit cu timpul şi 
cu puterea de pricepere a minţei copilului. 

IV. Acestea se pot întări și mai mult în orele 
de după prânz, în care nu se va frătă. nimic nou 
ci se va jace numai repetiţie şi anume, parte prin 

„transcriere div, aceleași cărți tipărite, parte prin 
emulaţiuni, care va fi în, stare să reproducă mai 
iute decât alţii cele învăţate, care va putcă scrie 
mai corect și frumos, vă cântă, va socoti etc. 

"18. (Pentru ce se îndeamnă, cu tute cărțile, 
destinute pentru diferitele clase, să jie transcrise 
de mâna școlarilor ). Sfătuim nu fără intenţiune 
ca toţi copiii să transcrie cât se poate de curat 
cu propria lor mână toate cărţile tipărite. Acea- 
sta va servi mai 1), ca ori şi ce să se Întipă-. 
riască. mai bine în memorie, dacă senzurile se 
ocupă mai mult timp cu 'acelaşi lucru; 2) Prin 
astfel de exerciţii zilnice de scriere vor căpătă 
desteritate în scrierea frumoasă şi repede. care 
e foarte necesară -penţru studiile viitoare şi pen-- 
tru nevoile vieţii; 3) acesta va fi cel mai puter- 
ic argument pentru părinţii copiilor, că în școală. 
se învaţă, ce trebue învăţat. 

IQ. (Sfat pentru amânurea studiului limbilor 
streine), “Tot ce e mai special, ."1 lăsăm pentru ... 
alt timp.: De o cam dată vrem să amintim, că, 

„dacă unii copii trebue să se ocupe cu învăţarea
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timbilor popoarelor vecine, aceasta să se facă in 
al zecelea, al unsprezecelea şi al doispreze celea 
an Şi anume între şcoala inaternă şi cea latină. Și 
aceasta se poate face foarte uşor, dacă îi trimit 
acolo, unde nu se vorbeşte limba lor maternă. ci 

„aceea, pe care vor s'o învețe. Dacă cetesc căr- 
ticica şcoalei materne (și care le e deja cunoscută; 
mai dinainte după coprins) şi în noua limbă. o 
transcriu și o încredințează memorici și și-o în-! 
Sușesc pe deplin prin, exerciţii, luate din câ, îie 
înscris, fie oral.





CAPITOLUL XXX S 

Şcoala latină (Gimnaziul). 

1. (Scopul acestei şcoale e învățarea a patiur 
timbi și enciclopedia artelor). Pentru această 
școală am stabilit ca scop învăţarea a patru limbi 
şi a enciclopediii artelor. 

Terminând toate clasele acestei şcoli îi vom. 
iace: 

I. Gramatici, adecă vor fi în stare să cunoa- 

scă complect toate regulile limbii materne și la» 
tine şi atât cât e necesar din cea grecească și: 
ebraică. 

II. Dialectici, adecă vor fi capabili de a deo- 
- sebi noţiunile şi de a argumentă. 

III. Oratori sau vorbitori, adecă apți de a vor- 
bi frumos asupra ori şi cărui subiect dat. 

IV. şi V. Matematici (aritmetici şi geometrici) ., 
și anume parte pentru feluricele trebuințe ale vi- 
“ţii, parte fiindcă aceste ştiinţe sunt în stare cu 

deosebire de a deşteptă şi a ascuţi spiritul: pen- 
:zu alte lucruri. 

VI. Muzicanţi cu cultură atât teoretică, cât. şi. 

practică.
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VII. Astron6mi, cari cunosc cel puţin primele 
teorii, adecă mișcarea corpurilor cereşti şi cal- 
cularea lor, căci fără acestea, atât fizica, Ges- 
grafia şi o mare parte din Istorie, sunt oarbe. 

2. Acestea vor fi acele mult Jăudate șapte arte 
libere, a ciiror cunoștință, dupit părerea mulțimii, 
“fac pe Magistrul în Filozofie. Cu toate acestea 
Şcolarii noștri, ca să se poată ridică mai sus, tre- 

*bue să fie: 

VIII. Fizicieni, cari cunosc organizmul lumii, 
puterea elementelor, feluritele animale, proprietă- 
țile plantelor şi metalelor, construcțiunea corpu- 
lui omenesc etc., —şi anume atât în general cum 
sunt în sine și pentru sine, cât și în întrebuin- 
'ţarea specială a creaturilor pentru folosul vieţii- 
noastre, — cunoștința ce coprinde o parte din me 

„ dicină, agricultură şi a altor arte mecanice. 
IX..Geografi, cari canuosc harta lumii, mările 

„Şi insulele, râurile și imperiile, ete... 
X. Chronologi, cari cunosc împărţirea secolilor 

în perioade dela începutul lumii. 
NI. Istorici, cari pricep. să enumere cele mai 

însemnate schimbări ale neamului omenesc, ale 
imperiilor, cum şi ale bisericii şi feluritele obice- 
iuri şi: întâmplări ale e popoarelor şi ale oameni: 
lor, etc., ' . | 

XII. Mor aliști, cari pricep să “deosibcas scă bine 
felurile și deosebirile virtuţilor şi vițiilor; cari pri- 
cep să fugă de unile şi să caute pe celelalte, 
atât în teorie, cât şi în aplicarea lor specială în 
iieaţa , politică Și bisericească etc.. ” 

?
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XIII. In fine vreau ca să fie şi feologi, dar nu: 
numai că cunosc temeinic principiile credinţii lor, 
ci sunt în stare de a le probă cu argumente din 
Scriptură. 

3. In toate acestea doresc, ca tinerii după ter- 
minarea acestui curs de șase ani, să devie . dacă. 

nu perfecţi (căci perfecțiunea n'o permite cetatea, - 
de oare ce e trebuință de o mai îndelungată ex- 
perienţă. spre aşi consolidă teoria prin practică | 
şi e imposibil de a termină în curs de şase ani 
întregul ocean al învățăturii) fotuși si dobândia- 
scă o temelie solidă pentru o cultură viitoare. 

4. (Calea spre ucele scopuri duce prin şase cla- 
se). Pentru o cultură uparte de şase ani e tre- 
buință de şase clase speciale, cari enumărate de. 
jos în sus vor purtă următoarele numiri: 

I. Gramatica. o 
II. Fizica. a 

“III. Matematica. 
IV. Efica. 

V. Dialectica. 
VI. Retorica. 

5. (Pentru ce clasa de retorică şi dialectică nu 
vine îndată după clasa de gramatică). Fiindcă în- 

cep cu Gramatica, sper că nimeni nu va replică; 
se vor miră însă acei cari pun preţ pe deprin-. 
dere, 'ca pe o lege, că, cum pun cu Dialecta şi: 

Retorica aşa departe în urma ştiinţelor reale. Insă 
așa trebue să fie. Căci cu am arătat deja, că o- 
biectele trebuiesc cunoscute înainte de ale lor 

particularităţi, adecă materia înaintea formei și
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că singură această metodă e aptă de a face pre= 
„grese temeinice şi fără întârziere, ca noi să fim 
mai întâiu iniţiaţi în cunoştinţa lucrurilor, înainte 
“de a judecă asupra lor şi de a le exprimă cu 
cuvinte alese. - 

In cele din urmă poate cineva să fie înarmat 
'cu toate mijloacele logice ide a discută temeinic a- 
Supră unui obiect oare care, dacă e însă lipsit 
„de maţerie de examinat și discutat, ce se va pu- 
teă oare examină şi discută? Nimeni nu poate să 
discute raţional asupra unui lucru, dacă nu e mai 
dinainte iniţiat în cunoaşterea acelui lucru. Lu 

„crările sunt în sine aceea ce sunt, cu toate că 
le lipsește răţiunea și limba; limba însă și raţi- 
“unea să învârtesc numai în jurul lucrurilor şi de- 
pind de ele; fără lucruri sau ar dispăreă în ma 
mic, sau ar fi sunete fără înțeles, —o încercare 
stupidă şi demnă de râs. Di 

- Aşa dar, fiindcă gândirea și vorbirea se. inte- 
meiază pe lucruri, e nevoe să se pue mai intâiu 
temelia. * - . 

6: (Pentru ce studiul moralei vine după al şi 
“înțelor reale). Cum că ştiința însă despre lucru- 

rile naturale trebue să precedeze științei despre 

ducrurile morale, cu toâte că mulți procedează 
din contră, au probat cu argumente bărbaţi în- 

semnaţi. Aşa de exemplu, Lipsius1) în Fiziologia 
“sa cartea I, cap. 1 scrie: "Mi 'place opiniunea băr- 
„baților însemnați şi v aprob și anume ca științele . 

„naturale să.se învețe în primul loc. Această parte 

4) Profesor lustus Lipsius născut 1547 Î 1606, 

N
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« filozofiei prezintă o mai mare plăcere şi e în: * 
stare de a atrage şi a captivă, De asemenea și 
»aioarea ei e mai mare și a ci splendoare deş- 
icaptă în noi admirafiunea. In fine spiritul se pre= 
"ară şi se cultivă spre.a ascultă cu cel inai mare 
succes Etica. 

7. (Pentru ce'studiul Alatematicei nu sc face: 
înaintea Fizicei; așa “după cum procedau cei 
“echi?) Asupra clasei matematice poate ţi cineva 
în îndoinlă, dacă e să procedeze 'sau să. urmeze 
celei fizice? Cei vechi începeau, ce'e drept, ob- 
"servarea lucrarilor cu studii matematice, de aceea 
le au şi dat numele de Ştiinţe (uziruăzov). iar Plas 

„to nu voia să primiască în Academia sa pe cei 
necunoscători de Geometrie (Are uzepfjzav) Mo- 
tivul e evident: fiindcă acele ştiinţe, cari se o- 
cupă cu numărul şi mărimea se întemeiază mai 
mult pe senzuri şi de aceea sunt mai ușoare şi 
mai sigure, formează și întăresc imaginaţiunea și 
în tine prepară şi stimuicază şi spre aite lucruri 
ce nu cad sub senzuri. - - - 

S. In general aceasta e adevărat, totuşi trebue: 
să adaog: 1), că eu am recomandat ca în şcoala 
primară să se exercite. senzurile şi să se deștep- 
te spiritul prin intuiţiune senzuală, cum și: prin. 

„exerciţii cu numerile. Aşa dar, școlarii noștri nu. 
se mai pot numi necunoscători de geometrie. 2), | 
Metoda mea procedează totdeauna treptat. Ina- 
inte de a se ajunge la cercetări superioare asu- . 
pra măriinilor, se introduce învăţarea despre lu=.. 
crurile concrete şi anume despre Corpuri spre a 

' 
!
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-putcă formă treapta pentru o pricepore mai a 
profundată a acelor lucruri abstracte. 3). Clasei 
matematice "i dau ca temă, multe şi din domeniui 
artei, care nu se poate-dobândi de cel fără cunoa- 
şterea naturii. Prin urmare, cu am început cu a- 
ceasta. "Totuşi, dacă probele altora, sau practica 
au condus la altceva mai bun, intenţiunca mea 

nu e de a lucră contra. Pentru moment cu "mil am 
arătat părerea,conform cu probele prezentate de 
inc. 

9. Metajizica trebue.să precedeze Fizicei). Du- 
pă ce s'a dobândit oare care dexteritate în limba 

„latină, sfătuesc, să se predeă școlarilor știința cea 
„mai generală, ce se numeşte .prima înţelepciune, 

de obiceiu insă Metafizică. Ea trebue să desco- 
“pere primele: şi cele mai adânci temelii ale na- 
turii, adecă atributele și deosebirile tuturor lu- 

crurilor pe lângă ale normelor cele mai generale . 

ale lor, ale definiţiunilor și axiomile cum şi ale 
ideilor și legăturei lor. După cunoaşterea aces- 
tora se poate trece la studiarea a tot ce e par- 
ticular, ca astfel în cea mai mare parte să nu 
rămână nimic necunoscut, decât întrebuințarea a 
tot ce e general lă ceca .ce e particular. Îndată 
-după acest studiu, care va dură peste un sfert 
"de an, se poate trece Ja studiarea lumii vizibile 

ca. admirabilele opere ale naturii să ni se des- 
copere din ce în ce mai mult, mai întâtu în exem-, 
plele particulare ale ci. Cu acest studiu se va 0« 
cupă clasa jizică. 

: 

10. (Ciusei de fizici îi urmează cea de mate 

ps



413 

maticii, iar aceştia cea de eticii). Dela observa- 
ţiunca naturii lucrurilor, se va trece la examina 
rea exactă a însuşirilor întâmplătoare ale lucru» 
rilor şi pe care o numim clasa matematică. 

11. În urmă se va oferi şcolarilor spre obser - 
vaţiune or însuși cu lucrările voinței sule [i- 
bere, întocmai ca un domn al lucrurilor, ca să 
înveţe. a observă ce e supus puterii şi voinţei 
noastre Şi ce nu, și cum sc conduc toate după, 
legile Universului ete,. Acestea se vor învăţă în 
anul al IV-lea, în Clasa etică. Insă acestea nu se 
vor învăţă în mod istoric prin ajutorul lui 
(ce) cum s'a urmat în şcoala elementară, ci prin 
ajutorul lui p2eie (pentru, ce) că să se poată 
deprinde aşi îndreptă atențiunea asupra cauzce 
lor şi acţiunilor lucrurilor, Totuşi, să se feriaseii: 
de a se ocupă,în aceste patru clase prime in 
controverse, fiindcă rezervăm clasei a: cincea 
care urmează acum. E 

12. (Ctasa de Dialectică). In scoala diclectică, 
după. ce s'au prezentat regulile principale asu- pra silogismului, se vor discuti subiectele fizice, matematice și etice, cum Şi toat» controversele 
mai înainte ce au loc între învăţaţi. Aşa dar, aici 
se poate înrifă, cure e cauza controversei, în te 

 Sfare se află, cara e teza și antiteza ei, cu ce. ar- gumente adevărate sau probabile se poate upără 
una sau alia. După aceea să se descopere eroa- 
rea autitezei, cun și cauzarea erorei, falşitatea argumentelor, tăria lor pentru adevărata ajirnu- 
fiune ctc., sau, dacă amândouă ajirmațiunile con- 
fin adevăr, care e împăcarea? Aşa că cu una şi 

- u 
aŢ!
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aceeaşi lucrare se poate repetă aceea ce s'a in- 
Văţat şi se poate lămuri aceea ce nu s'a price- 
put, şi-arta de a trage concluziuni, de a căuta 
ce e necunoscut, de a explică ce e întunecat, de 
a decide ce e îndoios, de a limită ce e general, 
de a apără singur adevărul cu armele veritiitii, 

"de a combate neadevărul și în fine de a aşeză ce 
e în dezordine, se poate învăţă în mod „concis pe 
căi uşoare și: temeinice. 

13. (Clasa de Retorică). Ultima clasă va fi Re: 
torică în care se: va excrsă întrebuințarea ade- 
vărată, ușoară şi pliicută a tot ce s'a predat până 
aici, Din aceasta se va arătă, că .şcolarii au în- 
Văţat ceva şi că mau fost îi -zadar în şcoală. 

„ Conform zicătoarei lui Socrate; vor beşte ca să te 
văd, vreau, ca după ce'sa format spiritul spre | 
înțelepciune, să se formeze şi limba spre o elo- 
cinţă înţeleaptă. 

14. După ce.li s'au predat câteva reguli con- 
cise şi clare asupra elocinței,-să se freacă la exer- 
ciții şi anume la imitarea 'celor mai. buni mae- 
ştri în arta .oratorică. Totuşi să nu rămână, la 
una şi aceeaşi materie, ci să facă excursiuni pe 
toate terenurile adevărului și ale feluritelor: lu- 
cruri, pe câmpiile înverzite ale virtuţilor omeneşti 
şi în paradisul înţelepciunei divine, că astfel zor 
ce ştiu ca adevărat și bun, ca folositor, plăcut şi. 
cuviincios, sl poată ex pune frumos şi dacă e ne-. 
voe a-l susține cu tărie. În acest „scop. sunt înar- 

_maţi cu mijloace nu tocmai de despreţuit ŞI a- 
„nume cu o cunoștință, excelentă a feluritelor lu-



o. 415 

cruri şi cu o aprovizionare abondentă de cuvinte, 
zicători, proverbe, istorii etc.. | 

13. (Studiul Istoriei să se împar (ă în toate cla- 
sele). Despre aceasta însă, dacă e nevoe mai, a- 
mănunţit în alt loc, căci experienţa va oferi re- 
stul dela sine. 

Trebue adăogat numai: fiindcă după cum e 
ştiut, curioașterea Istoriei formează partea cea 
mai frumoasă a învățământului şi chiar conducă. 
forul întregii vieți, de aceea să se 'predeă în toate 
clasele în cei șase ani, ca astfel '$colarii să nu ră- 
mână în necunoștință de tot ce s'a făcut şi pro- 
nunfat mai însemnat. în antichitate. E de dorit 
însă, ca acest studiu să distribue în așa mod. 
încât să nu se îngreuneze lucrările şcolarilor, ci 
“să le uşureze şi să fie un fel de condiment pen- . 
iru studiile serioase, 

10. (Şi în ce chip).:Eu cred, că pentru fie care 
lasă se poate alcătui o carte specială, coprin- 
zând anumite fapte, astfel că cea pentru clasa 

Il va cuprinde un extras din /storia biblică; 
Cea pentru clasa II Istoria lucrurilor natur ale; 
Cea pentru clasa, III Istoria ar fei, care va tra- 

tă despre invenţiunea lucrurilor; | 
Cea pentru clasa IV. /storia imorală, tratând 

despre cele mai însemnate modele “de virtute; 
Cea pentru clasa 'V /storia obiceiurilor, <um 

sunt la diferite 'popoare etc.; 
Cea pentru clasa VI /storia universală. a în= 

tregii lumi, a celor mai'îni nsemnate popoare, cu
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deosebire însă'a patriei, cât se poate de concis, 
fără a ge neglijă ce e important. 

17. Despre metoda specială, ce se va între: 
buinţă în aceste şcoli voiu spune numai, că cele 
patru ore publice să se dividă aşa, că cele douii 
de dimineață să se întrebuinţeze pentru științe 
sau arte de unde 'şi poartă clasa numele. Prima 
oră după amiazi să se consacre Istoriei, în cea de 
a doua pentru exercițiile de stil, de scris etc. 
după cum va cere materia claselor rzspective,



CAPITOLUL XXI 

Academia (Universitatea). 

. (De ce se tratează aici despre Academie). 
ce e drept, până acolo. nu se extinde metoda 
mea; cu toate acestea, ce ar strică, dacă amin- 
tesc, până unde merg şi aici dorinţele mele? Am 
zis mai sus, că complectarea tuturor științelor şi 
studiilor mai înalte! se lasă cu drept cuvânt pe 
seama acadermniilor. 

2. (Trei dorinte pentru aceasta). Eu dosesc 
așa dar, 

I, Ca acolo să se predeă studii în adevăr unti- 
versale, ca astfel să nu existe nimic în ştiinţe şi 
în sfera înțelepciunii omeneşti, ce nu sar studiă. 

Il. SE se întrebuințeze o metodă ușoară și te- 
meinică spre a inarmă pe toţi acei, cari vin aici, 
cu, O cultură solidă. 

III. Să se distingă cu titluri onorijice publice 
namitai acei, cari şi-au ajuns :cu, succes scopul lor 

2 Sunt abili Și demni de a li se încredință con- 
ducerea afacerilor omeneşti. „Ce cere tie care din 
„aceste - dorinţe ale mele, volu arătă pe scurt în 
armătoarele: - 

27:
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„Pentru ca studiile academice să fie Univer= 

sale, e nevoe 1, de profesori, cari cunosc toate 

ştiinţele, artele şi limbile şi sunt în stare să le 

comunice și altora; 2, 0 bibliotecă cu diferiţi a- 

utori' însemnați şi care să fie la dispozițiunea 

„tuturor. 
4. Lucrările academiei vor - progresa cu uşurinții 

și succes I, dacă se vor trimite să studieze aici 

numai spiritele cele 'mai alese — floarea omenirii: 

ceilalţi însă să se trimeată Ja-plug, la meserii sau 

„comerciu, fie care la ce e născut. 
$, II, dacă fie care se dedică studiului la care 

ta destinat natura. Căci după cum prin impul- 

sul natural, unul poate deveni un mai- bun mu- 

zicant, preot, naturalist etc., decât altul, tot aşa 

unul poate fi mai apt pentru, Teologie, Î Medicină. 

şi Ştiinţele naturale, decât altul. Contra acestui 

fapt se păcătueşte însă foarte adesea, când se 

caută de a se face din ori şi ce lemn o statue 

lui Mercur, contra inclinaţiunilor naturaie. De 

aceea se întâmplă, că-nu putem produce nimic 

de valoare, dacă începem studii contra chemării 

noastre şi că adesea ori valorăm în lucruri secun- 

dare mai mult, decât în propria noastră chemare. 

De aceea ar fi bine ca la terminarea gimnaziu“ 

lui de către şcolari să se ţină un examen pu- 

plic de către conducătorii şcoalei şi: să decidă, 

cari din tineri pot urmă cursurile universitare şi 

cari să se ocupe cu altceva. Acei cari îşi vor 

continuă Teologia, parte cu: Dreptul şi Medicina, 

fie care după inclinaţiunile naturale sau după, ne- 

voile bisericei - şi ale” statului, t
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6. 47 treilea, trebue ca spiritele distinse să se 
„îndemne spre toate, ca astfel să nu ţie lipsă de 
“bărbaţi . mult știitori (zoiuadiis)a tot Ştiitor (zau. 
waizis) şi a tot înţelepţi (zdooze:) 

7- Să se îngrijiască însă, ca Academiile să e- 
duce numai şcolari silitori, morali şi zeloşi. Pseudo 
studenții din contră, cari îşi întrebuinţează ave- 
rea şi timpul în lenevie şi lux şi servesc altora 
ca exemplu corupător, să nu se tolereze. 

Unde nu e epidemie, nu poate -fi contagiune, 
dacă toţi își îndreaptă atenţiunea asupra lucră- - 
rilor lor. 

| 
8. Am zis, ca în Academii să se Studieze scri- 

itori de tot telul. Ca aceasta să nu devie însă 
prea obositor, de și folositor, ar fi de dorit, ca 3 

oamenii învăţaţi, ca filologii, filozofii, teologii, 
medicii etc., să se hotărască de a arătă tinerimii - 
studioase aceeași favoare, pe care o oferă şi geo- 
grafii studenților de geografie, desemnându-le pe 
tablă provincii întregi, regate, continente, încât 
pot să intuiască de o dată cele mai îndepărtate 
țări şi mări. Căci, de ce nu s'ar reprezentă un Cicerone, Liviu, Platon, Aristotel, Plutarch, Ta- 
cit, Celsius, Augustin, Ieronim, etc., în același 
chip după cum reprezintă pictorii, țări, case, o- raşe și oameni? Și nu numai prin extrase de pa- sage şi zicători din scrierile Jor (după cum fac unii), ci prin sisteme, cari să coprindă cugetările „lor fundamentale, : 
„9. Asemenea extrase din autori var fi de un
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mare fotos, a) pentru acei, cari n'au timp da 
ceti toate cu deamănuntul şi ca, prin aceasta să- 
procure o cunoștință generală de diferiţii autori; 
b) pentru acei, cari (după sfatul lui Seneca) do- 
resc să se ocupe cu mintea cu unul mai în spe- 
cial (căci nu toate se se potrivesc în acelaşi Ghip 
pentru toţi). ca astfel să poată face cu ușurință 
ȘI cu rațiune o alegere, după ce a examinat și 
apreciat mai mulţi, va căpătă plăcere de unui 
sau altul; c) pentru acei cari au să cetiască a- 
utorii în întregul lor vor servi aceste extrase ca 

o. preparare excelentă. spre a-i puteă ceti cu fo- 
los. Intocmai ca unuia care: doreşte să călăto- 
riască, îl va fi de folos și cunoască mai de îna- 
inte poziţiunea locului din geogratie, spre a pu- 

„teă observă mai cu uşurinţă, siguranţă şi plăcere 
„toate amănunţiinile, ce se vor. oferi mai târziu o- 
chilor săi. In fine, vor fi de folos tuturor pen- 
titu o repetițiune a autorilor la cari 'se poate afli 
totdeauna ceva, ce. poate atrage şi trece in carne: 
ŞI sânge. ! 

EL
 A,
 

p 

10. Asemenea compendii se pot „publică se- 
parat pentru şcolarii săraci şi.pentru acei ce nu 
sunt în stare de.a ceţi cărţi întregi sau se. por 

adăogă autorului respectiv ca astfel, acel care 
vreă să cetiască, să capete mai întâiu o privire 
generală. | 

11. (Sfat cu privire la colegiul Gelian).. În ceea 
ce priveşte exercițiile: academice, cred că ar fi 

bine să se facă cercetări comimne după jelul cole-
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:giului Gelian. (Aulus Gellin scriitor latin din se- 
col al 11). Şi anume: îndată ce un profesor ţine o 

* prelegere asupra unui subiect oare care, să reco- 
mande studenţilor să se cetiască toţi autorii mai 
însemnați, ce au scris asupra acestui şubiect. Şi 
despre.ce a vorbit profesorul in public: în orele 
a. m. să mai revie încă o dată în întreaga adu- 
nare în orele p. m. Se poate, ca studenţii să: 
:pue întrebări profesorului, fie că unul n'a înţe- 
les bine, sau că are vre o bănuială, fie că altul 
.a găsit ceva contradictoriu în autorul său înte- 
.meiat cu argumente şi altele de felul acesta. Cu 
„această «ocaziune, fie care student va fi hber de 

.a răspunde (bine inţeles după o anumită ordine) 
:Şi alții de a decide şi răspunde dacă întrebarea 
.a fost bine discutată. Şi în fine, profesorul ca. 
„președinte va aveă dreptul de a termină discu- 
jțiunea. Cu chipul acesta, tot-ce s'a citit în co- 
mun, nu numai că devine spre. folosul tuturor, 
dar se poate intipări mai puternic spiritului, spre 
„a tace progrese adevărat solide i in teoria, ŞI prac- 
tica ştiinţelor, 

12. Prin. astfel de exerciţii comune se poate 
«dobândi aceea ce am dorit noi şi doresc toţi oa- 
menii de bine şi anume, ca să fie încoronați cu 
«onorurile publice numai cei demni. Aceasta se 
poate realiză după părerea rhea, dacă această! 
„atacere nu va depinde de hotărârea unei per- 
soane sau a alteia, ci de cunoştinţa publică şi 
«de mărturia tuturor. O dată în an aşa dar, să 
:se facă și în Academii o inspecţie de către un 

ă Li Pi
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trimis al Regelui sau al Statului, intocmai după 
cum se fac da şcoalele inferioare de „către ins- 
pectorii şcolari... 

Şi cu această ocaziune să se examineze, cum. 
îşi îndeplinesc datoriile atât învățătorii, cât și 
şcolarii şi acelora cari s'au distins mai mult prin 
sârguința lor, să [i se recunoască aceasta: în pu» 
blic, “acordânduoli-se- titlul de doctor sau magistru. 

13, Spre a se înlătură însă ori ŞI ce. inşelă» 
ciune, va- fi foarte nimerit la disputaţiunile pen- 
tru dobândirea unui grad, ca candidatul (sau mai 
mulţi) să se aşeze în mijloc, fără ca să aibă ci- 

neva preşidenţia. Atunci să i se facă diferite o- 
biecțiuni, de către bărbaţi învăţaţi şi experimen- 
taţi şi tot ce. cred ei, ca să poată cunoaşte va- 
loarea sa științifică atât în teorie cât și în prac- 

„tică.. De ex.: diferite întrebări din text (din Sf. 
Scriptură, din Ipocrat, din Corpus juris etc.). 
Unde e scris aceasta sau aceea? Care sunt opi- 

„ iunile candidatului asupra acestei sau acelei che- 
sfiuini? Cunoaşte cineva vre un scriitor, care are 

altă opiniune? Şi care e? Ce argumente star pu=- 
teâ opune acesteia? Şi în jine, cum 's'ar puteă re-- 
zolvâ? Şi altele de felul acesta. In practică tot 
aşa: I se vor prezentă candidatului diferite cazuri. 
de conștiinți, de boale, de drept. Cum va procedă 
în cazul acesta sau acela? Și de ce aşa? 1 se vor: 
„propune în fine diferite'cazuri şi i se vor face: 

* diferite obiecțiuni, până ce se va dobândi convin- 
gerea, că e în stare să judece solid asupra ori şi 
cărei chestiuni etc. „Cine. nu va speră atunci, că. 

- +
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acei cari ştiu că au să treacă un examen public 
aşa de serios, așa de sever, nu'şi vor depuna 
toată, silinţa? | | | 

14. Despre plimbări (cari am spus să se.facă 
in acest interval de şase ani, sau după trecârea | 
lui) numai am nimic de zis, afară poate, că opi- 
niunea lui Platon îmi place foarte mult și că co- . 
respunde argumentelor mele, dacă nu permite 
tinerimii să călătoriască mai înainte de ce n'a în- 
Lăturat cu desăvârșire “vanitatea jocului tineresc 
Șă ma ajuns în stăpânirea :prevederii_şi dibăciei * 
„necesare pentru plimbări. 

13. (Despre şcoala $coalelor şi care e felul şi 
Jolosul ei). Numai e nevoe de amintit, cât de ne 
cesar ar fi un Collegium didacticum, înfiinţat 
întrun anume oraș, sau dacă nu e nici o spe- 
ranţă între învăţaţi. câri sunt destinaţi şi în acest 
mod de a lăsă la creşterea gloriei lui Dumne:= 
zeu, — cel puţin din partea corporâţiunilor, cari 
pot să rămână acolo unde sunt, însă să fie în 
comunicaţiune spirituală. Silinfele unite ale lor 
să findă întracolo, de a studia din ce în ce mai 
mult bazele ştiinţelor spre a clarifică mai bine lu- 
„mina înțelepciunii şi de a o răspândi cu un re- 
zultat mai fericit asupra neamului omenesc, ca să” 
poală progresă afacerile omenirii prin invențiuni 
noi şi folositoare. Căci dacă nu voim să stăm pe 
loc, sau să dăm înapoi, atunci trebue să ne gân- 
dim asupra progresului lucrului bine început. Și 
fiindcă pentru aceasta nu e de ajuns un singui | 
“om, sau 0 singură epocă, de aceea trebue ca mai - 

1,
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mulţi împreună .şi succesiv. să lucreze Ja conti= 
nuarea lucrului început. Acest colegiu universal 
va fi pentru celelalre şcoli, același lucru ce e sta- 
macul pentru membrele corpului și anume un la- 
boratoriu de vieaţă, care oteră tuturor, energie, 
vieaţă și tărie, | 

16.. Să ne întoarcem iarăşi Ja aceea ce mai 
avem de zis asupra şcoalelor.



i CAPITOLUL XXX Ă 

Despre un adevărat regulament şcolar. 

. ( Recapitularea celor tratate până acum); 
Despre necesitatea unei reforme a școalelor și 
despre felul ei,.am vorbit în deajuns. E de interes 

însă de a recapitulă dorinţele şi propunerile mele 
asupra” acestei chestiuni, cari sunt următoarele: 

2. Eu 'doresc să vid metoda de învățământ adu- 

să Ja o astfel de perjectiune, încât, între jelul de a 

învăfă, obicinuit până acum şi între. cel nou, să 

jie o aşa deosebire pe care 0 observăm, că e în- 
tre arta obicinuită altă dată de a înmulfi cărțile 

și între arta de a imprimă, inventată mai târziu. 

și întrebuințată acum. Căci, deşi arta de a im- 
primă e ma! grea, mai costisitoare, mai obosi- 
toare, totuși e mult mai potrivită de a produce 

cărți mai iute, mai sigur şi mai frumos. Tot așa 
şi noua metodă, deşi la inceput înspăimântă prin 
greutăţile ei, totuși o dată. primită, servește de 

a instrui mai mulți școlari şi cu un succes mai Si- 

gur, decât lipsa de metodă obicinuită până acum. 

'Şi poate închipui fourte uşor cineva, cât 

7
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de puțin folositor puteă să pară incercarza. pri- 
mului inventator al literilor de tipar, în compa-- 
raţie cu întrebuinţarea liberă şi simplă a conde- 
elor în uz. Experienţa a arătat însă câte foloar 
se aduce o asemenea invenţiune. Căci înfâiu, doi 
tineri pot să producă prin tipar mai multe exem- 
plare din o scriere, decât pot în acelaşi timp a- 
proape două sute cu condeiul. A/ doilea, acele: 
litere de mână se vor deosebi foarte mult unele- 
de altele după. număr, formă, poziţiunea foilor, 
a paginilor, a liniilor; cele de tipar însă vor se--. 
mănă întocmai unele cu altele, așa cum un ou 
nu poate semănă unul cu altul, după cum vor: 
semănă toate aceste exemplare, — lucru ce ada-: 
ogă miâlt la frumuseţe şi, splendoare. Al freilea, 
nu e sigur, dacă: aceea ce e scris cu condeiul e. 
corect sau nu, până ce nu s'a observat cu în- 
grijire totul, nu s'a: comparat şi îndreptat, — ceea. 
ce nu se poate face fără multă muncă şi dezgust. 

La operile tipărite prin îndreptarea unui sin- 
gur exemplar se îndreptează toate celelalte, chiar: 
dacă ar apare o mie; poată să se pară unui ne- 
cunoscător de artă ca de necrezut, şi totuși e 
foarte adevărat. A/ patrulea, spre a puteă scrie: 
cu condeiul nu e bună iori şi ce hârtie, ci nu- 

“-mai una solidă, ca să nu- pătrundă prin ea, pen- 
tru tipar însă, e bună ori şi ce hârtie. Cu aju- 
torul tiparului: pot în fine să obţină o carte fru- 
moasă și acei, cari nu sunt în stare să scrie fru- 
imos, fiindcă ei, bine înţeles, execută lucrarea nu. 
cu mână proprie, ci cu litere anume lucrate. 

,
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4, Aşa ceva va rezultă, dacă tot ce aparţine 
nouii metode universale, '] vom dispoză mai bine 
şi anume că'1) cu un număr mai mic de învăţă- 
tori se vor instrui mult mai mulți școlari, decât 
după metoda, care se întrebuihţează acum; 2) 
că vor eşi în adevăr cultivați; 3) cu o cultură 
solidă; 4) că un asemenea învăţământ va fi po- 
trivit și pentru acei cari sunt mai puţin talentaţi 
ȘI. dotați cu o pricepere greoae; 5) în fine, vor 
fi în stare să predeă cu succes și acei pe care 
natura nu i-a dotat destul de bine spre a învă- . 
“ţă pe alţii, fiindcă învățătorul, aceea ce are să! 
“predeă și cum are să predeă nu scoate din pro- 
priul său spirit, ci inspiră tinerimei, materia pre- 
parată cu mijloacele de învățământ, ice "i sunt 
la dispoziţiune. Căci, după cum un muzicant exe- 
cută o melodie oare care după note pe care, fie 
că n'a compus'o însuşi, fie că n'o puteă execu: 
tă din memorie cu vocea sau cu instrumentul, 
tot aşa, și un învățător poate de sigur să instruias- | 
că în toate, dacă are înaintea sa materialul de 
învăţământ şi metoda, întocmai .ca o bucată de 
muzică, 

3. O dată hotărâtă asemănarea cu imprimeria, 
să căutăm prin comparaţiune de a stabil mai lă- 
murit în ce constă procedarea armonică! a aces- 
tei noui metode, spre a se arătă, cum că ştiin- 
ţele se pot comunică inteligenței în acelaşi chip, 
cum se prezintă în exterior pe hârtie. Din acest 
motiv n'ar fi nenimerit, dacă s'ar dă acestor noui
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„metode numele de Didachograjia, făcând -aluzi.- 
une la Tipografiă. Să privim însă chestiunea maj. 

“deaproape. Ma 
6. Imprimeria cere materialul său: propriu și: 

lucrarea sa proprie. Materialul principal constă 
- din hârtie, litere, cerneală şi presă.. Lucrarea.con- 
stă în așezarea hârtiei, în culegerea literitor după 
“materialul dat, în îndreptarea erorilor, în fipă- 
rire, etc.. Totul își are felul său de procedare,. 
care dacă se observă, lucrarea merge bine: 

7, În Didachografie (dacă păstrăm expresiu-- 
nea) lucrul stă așa: hârtia sunt şcolarii, ale căror: 

Spirite trebue să fie însemnate cu semnul; ştiinţei. 
Literile sunt cărţile şi alte mijloace: de: învăţă- 
mânt cu ajutorul cărora obiectele de învățământ. 
se -pot prezentă spiritului cu uşurinţă. Cerneala 

"e cuvântul vioiu al învățătorului, .care: transmite 
-senzul lucrurilor din cărţi în spiritul. auditorilor. 

„ Presa e disciplina, care prepară şi îndeamnă pe 
toți să fie gata de a priimi învăţătura. | 

8. Ori ce fel de hârtie se poate întrebuință; cu 
cât e însă mai curată şi mai albă, cu atât se: 
poate imprimă mai bine. Aşa şi metoda. aceasta 

poate să serviască tuturor inteligenţilor; totuşi 
„poate să ajute cu succes celor mai talentați. 

9. Literile de metal au o frumoasă analogie 
cu cărţile de studiu. Și anume 1), după cun: li 
Zerile trebuesc întâiu turnate, după aceea potri-. 
vite pentru întrebuințare înainte de: a se începe- 
tipărirea unei cărți, tot şa și accesoriile: aces
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tei metode trebuesc mai întâi procurate, înainte 
dd a incepe cu întrebuinţarea ei, 

10. E trebuință de o anumiti proviziune de 
jitere spre a fi indestulătoare penun iucrări; tot 
aşa e trebuință de cărţi și de mijloace de învă- 
țământ, căci ar fi greu, vătămător, de'a se în- 
cepe o lucrare și prin lipsă de mijloace să fie 
inpedicat de a continuă dezvoltarea ei. 

„11. O imprimerie complectă dispune de tot fe- 
ud de litere, aşa ca să nu se regrete nimic da ce 
ar ave frcbuință. Tot așa şi cărţile noastre să co- 
prindă tot ce e necesar pentru cultura complectă 
a spiritelor, ca astfel fic care să poată invăţă prin 
asemenea mijloace, tot ce e demn de i învățat. 

12. Liferile pentru a i totdeauna la îndemână 
„să-nu fie răspândite ici și colo, ci să fie așezate 
cu îngrijire în anumite cutii și despăr firi. Tot aşa 
și cărțile, aceea ce oferă spre învăţare, să nu fie 
în dezordine, ci pe cât e posibil totul să fie îm- 
părţit exact în teme, după ani, luni, zile şi ore. 

13. Din cutii se iau numai acele litere, cari 
se întrebuințează, celelalte rămân nsatinse. Tot 
aşa și cu cărțile. Sâ se pună, la dispoziţiunea co- 

- piilor numai acele cărţi de cari au trebuinţă în 
clasă, ca nu cumva să fie atrași de celelalte şi 
să e incurce. 

. În fine, după cum 1 culegători au , totdeauna 
la dispoziiuite anumite linii cu ajutorul. cărora 
formează din litere cuvinte, din cuvinte: rânduri 
și din aceste coloane, ca să nu se abată nimic de
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la proporțiunea regulată, tot aşa să se pună la 
dispoziţiunea: educatorilor copiilor norme după 
cari să se, conducă în lucrările lor, adecă să se 
compună pentru trebuința lor cărfi instructive, 
„din cari să înveţe cum Şi când să se trateze ceva 
tărăl a face vre o greşeală. 

15. (Două feluri de cărți). Două feluri de cărţi 
să se compună. Cărţi cu conținut real pentru şco- 

„Jari și conductorii: pentru învăţători, ca să -poată 
invăţă, cum Să se întrebuințeze materialui coprina 
în cele dintâi. - i 

16. Cuvântul învățătorului Pam numit cerneala 
didactică. Căci, după cum lirerile sub presă se 
imprimă pe hârtie, totuşi lasă urme neînsemnate. 
cari dispar mai în urmă, dacă însă se spolesc cu 
cerneală, atunci procură imagini clare şi cari se 
pot şterge. Fof așai e și cu aceea ce se oferii scola- 
ritor din partea bcelor învățători-imuţi, — din par-. 
tea cărților, —ce e în adevăr mut, întunecos şi 
necomplect; dacă intervine însă și cuvântul învă. 
fătorului (care face ca totul să fie priceput după 
capacitatea școlarilor), atunci totul devine vioiu 
şi se imprimă adânc Spiritului, aşa că numai a- 
tunci pricep școlarii ce au învățat şi.au conştiinţă 
de ce știu. Totuşi, după cum se deosibeşte cernea- 
la de tipar, de aceea de scris, căci nu e preparată 
cu apă ci cu uleiu'(și acei care voesc să se re- 
comande mai mult în arta tipografică. întrebuin- 
ţează uleiu curat cu praf de cărbune), tot aşa 
trebue, ca și cuvântul învățătorului să pătrundă
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în spiritul şcolarului cu ajutorul unei metode'sim- 
ple și plăcute, — asemenea uleiului celui mai 
tin, —și în acelaşi timp să introducă ŞI materia 
de invăţat. 

17. In fine, ceca ce. e în imprimerii presa, a- 
celași luciu e in școală disciplina, care. singură 
e în stare de a face ca 'fie care şcolar să pri- 
miască cultura. După cum acolo, ori şi ce hârtie 
spre a deveni carte trebue să treacă pe sub presă, 
Tot așa şi acel care. merge la şcoală, spre a se 
cultivă, trebue să se supună disciplinei comune, 
Treptele ei șunt înfâiu, o supraveghere continuă. 
Căci, fiindcă nimeni nu se poate încrede: cu sia 
guranţă în silinţa şi nevinovăția copiilor, (nu sunt 
oare urmașii lui Adam?),. de aceea trebue să îi 
insoţiască totdeauna cu privirea, ori unde s'ar în- 
toarce. A/ doilea, dojana contra acelor, cari ies 
din ordine și să fie rechemaţi imediat pe calea 
raţiunii şi a supunerii. /n fine, pedeapsa contra 
acelor, cari nu se supun avertismentelor. Totul 
însă cu precauţiune şi spre nici un alt scop, de 

"cât de ai deșteptă și a'i face dispuși de a exe- 
cută toate cu supunere. 

18. Am zis încă, că se cer anumite lucrări și 
o anumită procedare. Şi aceasta vreau să o a- 
răt în câteva cuvinte, 

19. Câte exemplare trebuesc dintr '0 carte 1 oare: 
care, atâtea coale să se ia de o dată spre a le 
imprimă cu acelaşi text, cu aceleaşi litere. Şi se
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va păstra acelaşi număr de coale dela incepu 
Până ta Sjârsitul cărții, jâră adaos, jări scăziă. mânt. Altfel unele exemplore ar fi incomplecte. 

Tot așa cere și metoda noastră cu stricteţă, 
Că o serie de școlari să fie instruită numai de un învăţător şi după anumite reguli, ca ea să poată fie instruită. treptat dela inceput până la stârşit, ne mai priimindu-se nici un şcolar după deschi. - derea cursului şi nelberându-se nimeni inaințe de închidere. Astfel se va puteă. dobândi. ca un singur învăţător să fie în deajuns pentru un. mare 
număr de școlari și că toți vor învăţă ori și ce fără lipsă, fără lacună. Așa dar, e necesar, ca 
toate școalele publice să fie deschise și închise o 
dată în an (după părerea mea aceasta ar trebui 
să se. facă în toamnă, iar nu în primăvară sau 
în alt timp), ca materia de invățământ a fie cărei 
clase să se dezvolte anual și toţi de o dată ! dacă 
tâmpenia unora n'ar pune vre o pedică) să a- 
jungă la ţel, ca toţi de o dată să promoveze in 
clasa următoare; după cum în imprimetii de în- 
dată ce s'a tipărit coala „A se trece la coala B 
şi apoi la C, D,E şi așa mai departe. 
"20. Cărţile cele mai bine tipiirite au capitole, 

coloane, paragraje cu unumite distanțe la nargi- 
ne şi între rânduri. Așa - și metoda de invăţă- 
mânt trebue să 'şi aibă perioadele sale de mun: 
că și repaus pe lângă anumite stadii pentru con- 
vorbiri oneste. Căci ea 'și are temele sale CHU, 
ale, lunare, îilnice şi pe oră, Dacă se observă a- 
cestea cu stricteță. atunci -nu e altceva posibil, de
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cât ca fie care clasă să-'și termine cursul său ŞI. 
să-'și ajungă țelul anual. Din motive temeinice 
se poale recomandă, ca: să nu se întrebuințeze. 
peur u învățământul public mai mult, decât patru 
oră şi. anume două a. m. şi 2 p. m. Dacă se lasă 
Sâmbătă după amiazi liberă pentru serviciul di- 
vin, atunci se vor intrebuință săptămânal 22 de 
ore, anual însă aproape rooo! (ţinându-se seamă 
ŞI de vacanțe). Ab! cât nu s'ar învăţă în aceste 
ore, numai dacă s'ar procedă metodic! 

21. După ce s'au aşezat literile se iă coala de 
hârtie şi se desțace ca să fie gata la dispozifiune, 

ca nâmic să uu împedice lucrarea. In același chip 
işi aşează învățătorul școlarii în faţa sa, ca să-i 
poată vedeă pe toţi şi să poată fi văzut de toţi. 

Cum trebue să se. tacă aceasta, a arătat'o 
in cap. XIX, întrebarea 1. 
„22. Pentru ca hârtia să se facă mai proprie 
de a Priimi scrierea, se obicinueşte de ao udă şi 
a 0 muiă. Aşa şi in școală trebue ca şcolarii să 
se stimuleze totdeauna la atenţiune şi anume cu 
mijloacele pe care le am arătat, - 

3. După ce sta ficut aceasta, atunci se Spo- 
asc : literile de metal cu cerneală, pentru ca jore 
mele lor să se imprime hârtii în mod distinci. 'Lot 
aşa şi învățătorul să explice totdeauna obietul 
de invășat, citindu'l, recitindu-'l şi sistematizân- 
du'l, până s'a priceput bine de şcolari. 

24. După aceea se pun sub presă coalele de 
hârtie una după alta, pentru ca forma literilor 
să se imprime fie cărei din ele. Tot așa ȘI Învă-: 

, 23



434 

„Hătorul. După, ce a explicat bine înţelesul și a: 
arătat cu exemple -ușurinţa reproducerii, cere şi 
el același lucru dela fie care şcolar, ca și ei să. 
se siliască de a reproduce în acelaşi chip cum 
li sa arătat, ca astfel să devină şi ei ştiitori. / 

235. Hâr zia o dată tipărită să se expună la der" 
şi vânt. spre-a se usca. Şi în şcoală să se in- 
troducă un fel de ventilațiune a spiritelor prin 

„repetițiuni, examinări şi emulațiuni, până cână 
_S'a convins, că aceea ce s'a predat e bine pri 
ceput. , 

26. În fine, după ce s'a terminat tipărirea se 
ia coală cu coală şi se așează în ordine spre a 

“se putea observă, dacă se formează -exemplare 
comlecte şi fără defect şi și dacă sunt în stare de a 
fi vândute, de a fi legate şi întrebuințate. Acelaşi 

„lucru ”l vor produce examenele publice dela. fi-- 
nitul anului, dacă se vor examină de către au- - 
toritățile școlare progresele făcute de elevi şi a- 
nume cât sunt de solide şi în legătură unele cu - 

| altele. Şi aceasta se face cu scopul de a stabili, 
că s'a învăţat aceea ce trebuiă să-se înveţe. 

27. ( Concluziune ). Trebuie zis în general, că a- 
ceea ce e particular să se iconomisiască pentru 
ocaziuni particulare. In prezent s'a arătat în de- 

“ajuns că în același chip după cum prin invenţi- 
unea tiparului, cărțile, -—pârghia principală a cul- 
turii, —Sau înmulţit, tot aşa prin invenţiunea di- - 
dachograției sau a metodei universală numărul. 
cărturarilor poate să .se înmulțiască pentru un 
mai bun mers al afacerilor omenești, după cum
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„se zice, că dacă numărul înțelepților e mare, acea- 
sta e spre fericirea lumii (cartea ințelepciunei c. 

6, 26), Şi fiindcă cu tind de a înmulți cultura 
creştină pentru a implantă' tuturor sufletelor de: 
dicate lui Christos; temerea de Dumnezeu, Ştiin- 
țele şi bunele moravuri, atunci se poate speră a- 
ceea, ce oferă profeția dumnezeiască de a spe- 
ră, că „pământul va fi plin de ştiinţa lui Dum: 
nezeu, după cum: marea e acoperită e cu apă. (- 
saia 11, 9).





CAPITOLUL NXXIU 

Despre cerinţele necesare spre.a putea. 
începe aplicarea practică a acestei metode uni- 

” „versală, 

- (Plângeri, că cete mal bune intenţiuni nu se: 
ot totdeauna îndeplini). Nimeni nu se va află, 
cred eu, care după ce a reflectat în deajuns a» 
supra acestei afaceri, să nu fi ajuns la convin- 
serea, că starea regatelor. şi a statelor ar fi fe- 
ricită, dacă ar fi prevăzute cu astfel de şcoli, cum 
doresc eu. Trebue adăogat încă, ce e de făcut, 
ca acele observaţiuni să nu rămână numai sim- 
ple observaţiuni, .ci să poată fi aduse o dată la 
un anumit rezultat. Căci nu fără temei se miră 
Joan Ceciliu Frey Și e mâhnit, că în decursul a- 
tâtor secole ma îndrăznit nimeni să înlăture obi- 
ceiurile barbare de pe la universităţi. 
„2. Ce e drept, s'au ridicat multe plângeri de- 

mai bine de o sută de ani asupra neorândueli- 
:or în şcoli şi în metodă, cu deosebire însă în 
aceşti treizeci de ani din urmă, s'a deliberat mult: 
asupra mijloacelor de îndreptare, Insă cu ce re- 
zultat? Școalele au rămas tot aşa, ca şi mai ina-
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inte. Dacă cineva întreprindeă ceva, fie în par 
ticular, fie într'o anumită școală, n'avea nici un 
succes. El eră, sau luat în râs de către ignoranţi, 
Sau primit cu neîncredere de rău voitori, sau în 
tine cădeă singur sub povara muncii, fiind lipsit 

“de ori ce ajutor, aşa că până în prezent. totut 
s'a redus la nimic, 
„3. Trebue așa dar, să se caute şi să se afle - 
"0 procedare cu ajutorul căreia maşina constru- 
ită în deajuns spre mișcare, sau cel puţin pusă 
"pe bune baze, să se miște cu ajutorul lui Dum- 
nezeu, după ce s'a înlăturat ori şi ce pedică, ce 
s'a Opuş mişcării până acum și care să poate o- 
pune încă mai târziu, dacă nu sar, înlătură. 

4. Pedici de felul acesta se pot observă câteva, 
„De exemplu, întâiu lipsa de bărbaţi anume pre- 

gătifi, cari să poată conduce școalele ce se înfi- 
ințează, ca 'un astfel de succes, cum îl doresc eu. 
"(Căci şi asupra scrierii mele „Poarta de intrare 

„în studiul limbelor” (Ianua linguarum ), care s'a: 
“introdus deja în şcoli, am priimit plângeri din 
„partea unui judicios bărbat,. că. îi lipseşte: ceva 
foarte important și anume bărbaţi, cari să pri- 
ceapă 'd'a o predă tinerimii. | 

;1*.5: ŞI chiar dacă sar află asemenea învățători, 
„sau s'ar formă, așa încât să-'și îndepiiniască _cu 
“înlesnire misiunea lor, conform: metodei cerute, 
de unde să se poată retribuă, când 'e nevoe să se 
întrețină în toate oraşele şi satele şi acolo unde. 
se nasc şi»se educă oameni în Christos? 

6. Cunr.să se iă măsuri încă ca şi copiii să- 
„racilor să poată si se dedice şcoalei? 

4
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7. Înainte de toate însii, e de temut vanitatea - 
şi tenacitatea așa uumiților învățați de moda ve- 
che, cari fin cu o adevărată pliicere la fot ce e 
vechiu și desprefuesc apoi ori și ce idee nouă, — 
şi alte obstacole de mai puţină importanţă din 
partea lor. Contra acestora se pot găsi însă mi)-- 
oace cu înlesnire. 

$. Un obstacol însă e foarte mare, căci poate 
să împedice mersul întregei maşine şi s'o pună 
în mișcare, dacă există, şi anume o proviziune 
complectă de” scrieri pan-metodice. Şi în ade- 
văr, după cum e uşor, de îndată ce avem im- 
primeria, să se găsiască bărbaţi, cari să poată şi. 
să voiască 'de a o utiliză, procurând mijloace pen- 
tru tipărirea de cărți bune şi folositoare; cum şi 
de aceea cari să cumpere. asemenea cărți eftine- 
însă de-muare folos, numai cu câţiva bani; tot așa 
ar fi uşor, după ce s'au procurat! mijloacele ne- 
cesare pentru pandidactică, de a găsi .pentru ca. 
protectori, promotori şi conducători. 

9. Punctul principal al întregei chestiuni con-- 
stă numai în compunerea de scrieri panmetodice,; 
iar aceasta în unirea mai multor bărbaţi învăţaţi, 
cari să lucreze, în de acord pentru realizarea u-!' 
nui aşa sfânt plan. Căci aceasta nu poate să fie: 
opera unui singur om, mai ales, dacă mai e o- 
cupat şi cu altceva, şi dacă nu e înarmat cu toate:. 
cunoştinţele pe care trebue să le coprindă acea-- 
stă metodă universală. O etate nu e încă în de- 
ajuns spre a produce ceva complect. De aceea 
e nevoe de unirea mai multora. 

10. Spre a se putea. face o asemenea stu.
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nire, e nevoe de o convocare sau de o zene- 
roasă protecţiune din partea unui rege, principe 
sau stat, de un loc liniştit, departe de ori te 
zgomot, de o bibliotecă și de altele. E incă ne- 
cesar, ca nimeni să nu se împotrivească unui aşa 
sfânt plan, care are de scop prea mărirea lu: 
„Dumnezeu și binele neamului omenesc, ci din 
“contră, fie care să tindă de a fi servitor al graţiei 
divine, pentru a cărei comunicare lesnicioasă, am 
preparat, mijloace şi căi noui. | 

II. Așa dar, voi o.iubiţi părinţi! cărora v'a în- 
credinţat Dumnezeu spre îngri jire cele mai scuni- 
pe comori ale „sale, create după chipul şi asemă- 
narea sa, mișcați-vă! Când auziţi că se discută 
astfel de mijloace salutare, nu încetaţi de a rugă - 

„pe A tot puternicul Dumnezeu pentru un rezul: 
tat fericit. Să stăruiţi la aceasta şi pe lângă 
mat marii și învățații lumei cu rugăciuni, dorin- 
ţe, impulsiuni. În același timp educaţi-vă și co- 
piii voştri cu pietate în frica Domnului şi prepa- 
raţi în modul: acesta calea pentru cultura uni- 
versală, . E | Sa 

12. Tot așa şi voi, o învățători ai finerimuii, 
cari v'aţi dat toată silința în plantarea şi udatea 
plantei Paradisului, rugaţi-vă cu umilință, ca a- 
ceste mijloace lesnicioase pentru ostenelele voa- 

„stre, să se întrebuinţeze cât mai repede şi în ge- 
neral. Căci ce poate fi mai plăcut pentru voi, | 

"cari sunteţi chemați de a planta cerul şi u înte- 
„meia pământul (Isaia 31, 16), decât a privi cele 
mai bogate fructe ale .ostenelei voastre? 

A



sal 

Aceasta e așa dar chemarea voastră cereas- 
că, că încrederea pe care o pun părinții în voi, 
încredințându-vă depositele iubirii lor, să fie fo- 
cul în membrele voastre, care să nu vă lase în linişte și prin voi pe alţii, până ce în focul ace- 
stei lumini să scântee şi să lumineze întreaga 
ţară. - - 

13. Şi voi ceilalți invăţaţi, pe care va înzes- 
trat Dumnezeu cu înţelepciune -şi judecată age- 
ră. ca să puteţi judecă asupra unor astfel de lu- cruri Şi ceea ce vi se pare ca bun, să-l puteţi 
dispoză mai bine cu sfaturi înțelepte, — îngrijiţi, 
Să nu ezitaţi de a întrebuință scânteele voastre, . ba ceva mai mult, —luminele Şi compentenţa 
voastră, spre a aprinde acest foc sacru. Fie cine 
să 'și aducă aminte de cuvintele lui Christos: Foc 
em venit să arunc pe pământ, şi ce vreau, dacă 
arde. deja? Luca 12, 49). Dacă vreă ca focul 
său să ardă, vai de acel, care ar putea să con-: tribue de a animă aceste flacări și nu produce 
nimic, decât nori de invidie, de selozie şi de o- 
punere, Aduceţi-vă aminte, ce fel de recompen- 
să promite el servitorilor pioşi şi credincioşi, cari întrebuinţează talanţii -ce li s'a dat spre justiți- care, ca să căștige cu ei alţii Şi cum mustră pe cei leneşi, cari 'şi au ascuns pe ai lor! (Mar. 25). 
Ferițivă așa dar de q fi numai voi instruiți; con- 
duceți şi pe alții la aceasta cu toate puterile vor- stre! Exemplul lui Seneca să vă fie ca un în- 
demn. El sună astfel: „Doresc ca tot ce ştiu eu, 
să pot predă și altora”. Și: „Dacă mi sar dă 

1
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înțelepciunea cu condiție de a o avea numai pen- 
tru mine şi a 1P0 comunică altora, atunci âş res- 

„pinge-o”. (Epistola 27). Aşa dar, nu refuzaţi po- 
porului creştin înţelepciunea şi ştiinţa, ci ziceţi 
mai bine cu Moise: „Dea Domnul, ca toți din 

poporul său să fie profeți». (IV. Moise, 11, 29).. 
Cici a îngriji cum se cuvine de tinerime, însem- 
nează a îngrijl și a reformă biserica şi statut și 
noi, cărora ne este cunoscut aceasta, să stăm în: 
lenevie, în timp ce alții lucrează ? | 

14. Eu mă rog, ca un spirit să ne însufleția- 
scă pe toți de a lucră Pentru un Scop atât de ge- 
neral şi folositor, cu sfatul, exemplu, admoniți- 
„une, îndreptare, îndemn, şi să uu înceteze de a lu- 
-cră cu zel pentru Dumnezeu şi posteritate şi ca 
nimeni să nu crează, că așa ceva nu-l priveşte. 
“Căci, dacă vre unul ar crede, că nu e născut 

” pentru școală, sau dacă din cauza ocupaţiunilor 
sale bisericești politice sau medicale, ar fi tim- 
pedecat dela aceasta, totuşi e în eroare, . dacă 
crede că. poate fi exclus de a luă parte la în- 

_grijirea generălă pentru reformarea, şcoalelor. Şi 
:dacă ai convingerea, că serveşti cu credință che= 
mării tale, aceluia care te a chemat şi acelor cătru 
“care eşti trimis, apoi în tot cazul eşti dator de 
a servi nu numai lui Dumnezeu, bisericii şi pa- 
Zrii, ci de a îngriji cu atențiuiie, ca şi alții sa 
fe imiteze, | se consideră ca o laudă lui Socra: 

"te, că atunci când i sa oferit ocaziune de a fi 
folositor patrii prin ocuparea unui post public, 

.
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„el a preferat să se dedice instrucţiunii! tinerimii. 
căci zice: „jolosește statului mai mult, dacă face- 
pe mai mulți apți pentru ajacerile statului, decât: 
dacă Par conduce el însuşi”. 
13. Mă rog încă şi conjur în numele lui Dum: 
NezeU, ca nu cumva vre un mare învăţat să de-. 
spreţuiască aceste lucruri, fiindcă sunt suşţinute 

* de un bărbat mai. puţin învăţat căci „câte o dată 
Chiar un grădinar a Spus ceva „folositor. Ceea ce: 
nu știi tu, știe poate un inculb” zice Chrisip. Şi 
Christos zice: „Vântul sujlă unde vrea și tu ae. 
uzi suflarea lui, dar nu știi de unde vine şi în. . 
colro merge”. Eu mărturisesc înaintea lui Dum-. 
nezeu, că n'am. simţit împins de- a întreprinde . 
aceasta, nici întemeindu-mă pe puterile mele in- - 
telectuale, nici din dorinţa de glorie, nici din vre 
un alt folos particular, .ci iubirea de Dumnezeu 
şi dorinţa de a îndreptă afacerile omenești atât. 
publice, cât şi private, m'au însufleţit, ca aceea. 
ce un instinct ascuns 'mi: pune incontinuu la: dis- 

. poziţiune, să .nu-'l pot acoperi cu tăcerea. Așa. 
dar, dacă cineva s'ar opune şi ar combate do- 
rințele și întreprinderile mele,. cu toate că i-ar: 
fi folositoare, să ştie, că nu mie îmi declară, răz-. 
boiu ci lui Dumnezeu, conștiinței sale şi legilor 
naturii, cari vor ca bunurile publice, să aibă va-., 
loare și întrebuințare generală. 

16. Şi către voi mă adresez, o Teotogit căci 
știu foarte bine, că prin autoritatea voastră pu- 
teţi să faceţi; sau să,reuşiască întreprinderea mea, 
sau să cadă. Dacă veţi alege partea. din urmă,
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atunci se va implini aceea ce obicinuia să zică . 
Bernard 1): „Christos ma avut alți înimici mai ve- 
ninoşi, decât pe acei cari ?i servesc şi mai ales pe 
aceia cari între ei au primul rang”. Sper însă 
dela voi ceva mai bun.şi aceasta pentru dem- 
nitatea voastră. Cel puţin să vă gândiţi, „că Dom- 
nul a 'dat iui Petru să-i. pască nu numai oile sale 
că și melușeii săi şi mai întâiu de toate pe me 
luşei” (loan 21, 13). Şi aceasta e natural, fiindcă 
păstorii” pasc mai cu înlesnire oile, decât meii, 
de oare ce ele sunt deprinse „cu vieaţă de pă- 
“Șunat prin ordinea turmei. Căci dacă cineva pre- 
teră auditori nedisciplinaţi, prin aceasta „dă pro- 
„be de neştiinţă::Ce argintar nu e oare vesel, dacă 
obţine din turnătorie un aur cu totul curat? Care 
cizmar nu doreşte să aibă pelea fină? Aşa dar. 
:să fim şi noi copii ai luminii, prudenţi în lucră- 
rile noastre şi să dorim, ca şcoalele să ne pro- 
cure auditori cât se poate de cultivați. 

17. Invidia să nu coprindă inima nimănui din- 
tre voi, o servitori ai Dumnezeului celui viul Căci - 

„voi sunteţi altora conducători spre iubire, care 
nu e geloasă, nul e egoistă, nu doreşte nimic rău 
etc. Prin urmare, nu vă uitaţi chiorâș. dacă alţii 
fac ceea ce vouă nu v'a venit în minte. Ba ceva 
mai mult, să luăm fie care exemplu dela altul şi 
să căutăm, după cum zice Gregoriu, „ca cu -tofii, . 
plini de credință, să tăudăm pe Dumnezeu de & 

. 

1) Bernhard de Clairvaux, acel, care a inițiat a doua cru- 
ziadă (1147).
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putea fi priviți ca instrumente ale adevăruluo”, 
18. Către voi mă îndreptez acum, —voi cari 

conduceţi afacerile omeneşti în numele lui Dum- 
nezeu, — voi sfăpânitori ai popoarelor și voi au- 
forităţi politice; către voi mai ales sunt adresate : 
Cuvintele mele. Voi sunteţi acel Noe, căruia în 
„acest timp de corupţiune generală, vi s'a încre- 
-dinţat din cer construirea Arcii pentru conser- 

"“varea sfintei seminţe. (Moise 6). Voi sunteţi acei 
"Principi; cari trebue să contribuiţi înaintea tu: 
turor la construirea Sanctuarului, ca astfel arti- - 
Ştii, pe care i-a ispirat Dumnezeu cu Spiritul său 
Spre a inventă ce e artistic să nu înceteze în lu- 
crările lor (2 Moise, 36). Voi suntefi acei David 
şi Solomon cari sunt datori de a căută zidari spre 
a construi templul Domnului şi a le dă ce e de 
trebuinţă. (1 Reg..6, 1; Cronic. 29). Voi sunteţi 
acele" căpetenii, pe care îi va iubi Christos, dacă 
şi ei vor'iubl pe copiii săi fi le va zidi şcoli. 
(Luca 7, 5). a “ | 

19. Vă rog și vă conjur în numele lui Chri- 
stos şi pentru binele posterităţii, fiţi atenţi! E un 
lucru. foarte serios, care - priveşte mărirea lui 
Dumnezeu şi binele comun al popoarelor. Eu 
'Sunt, o părinţi ai patriii, convins de iubirea voas= 
“tră de ţară. NE Ă 

Dacă ar fi cineva, care să vă propună. mijloa= 
-ce, cum să se poată întări toate oraşele noas- 
„re cu puţină cheltuiasă; cum să se poată instrui 
“Întreaga tinerime în arta războiului ; Cum să se
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facă toate râurile noastre navigabile; şi în fine: 
cum să se înbunătăţiască poziţiunea întregei po-- 
pulațiuni şi a fie cărui individ în parte, aducân- 
d'o într'o stare de înflorire şi siguranţă; voi nu. 
numai, că-l veţi ascultă | Cu atenţiune, ci îi veţi 

mulţămi chiar, ca unul care îngrijeşte aşa de mult 
pentru. vol şi pentru binele a lor voştzi. Aici a 
însă ceva mai mult. Se va arătă calea adevărată 
și sigură, cum se poate formă mulțimea unor asta- 
fel de bărbaţi, cari cu ajutorul invenţiunilor de - 
mai sus şi a altora, să poată servi patriii până 
în infinit, unul după altul. Lufher, de pioasă adu-- 
cere aminte, se exprimă foarte bine în procla- 
maţiunea adresată către oraşele Germaniei: „Da- 
că pentru creări de orașe, castele, statui şi ara 
senale se întrebuinţează un singur galben, să se 
întrebuinţeze o sută pentru a instrui cum se cade 
pe un singur tânăr, care ajuns bărbat, să poată fi. 
altora ca conducător spre tot ce e bun. Căci un. 
bărbat bun şi înţelept e cea mai prețioasă co- 
moară! a întregului stat, în .care se află mai mult 
decât e în palatele luxoase; mai mult decât în 
grămezi de aur şi argint; mai mult decât în porţ?. 
de bronz și încuetori de fier etc”. Dacă susţi- 
nem, că el vorbeşte înfelepțeşte, când cere să nu - 
se facă nici o economie spre u aducă cuni se cade 

, 

numai un singur tânăr: . să nu se zică aceasta ŞI. 

„atunci când se deschid. porţile pentru o instru- 
ire generală și sigură a tuturor? Când Dumne=- 
zeu ne promite darurile sale nu picătură cu pi-, 
cătură, ci în formă de torente? Când mântuirea. . .
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ni se pare a fi aşa de aproape, că gloria sa lo- 
cueşte cu noi pe pământ? | | 

20. „Deschideţi boeri porțile voastre, deschide- | 
fite, ca să intre împăratul măririi”. (Psalra 24, 7). 
„Aduceţi Domnului “mărire şi laudă, o voi fii ai 
„celor puternici! Fie care dintre voi să fi acel Da- 
vid: „Care jură Domnului şi promise puternicue 
dui Iacob, că nu va intră în cortul casei sale, nu 
se va urcă în patul de culcare, nu va dă somn 
-ochitor săi, nici pleopelor sale dormitoare, până 
nu va află un loc pentru Domnul, locaş puterni- 
cului lui Iacob”. (Psalm 132, 1—5). Să n'avey 
in vedere cheltuiala: daţi Domnului şi el vă va. 
răsplăti înmiit, Căci” deşi cere cu drept când zice; 
„al meu e argintul, al meu e aurul (Hag. 2, 9), 
totuși adaogă cu bucurie (atunci: când îndeam- 
„nă pe popor -la construirea templului): „Cercaţi- 
Jă, dacă nu vă voiu deschide ferestrele cerului și 
4 Voiu vărsă peste voi binecuvântarea în dea- 
juns*”: (Mal. 3, 19). pf a 

24. Tu însă Domnul Dumnezeul nostru, dă-ne 
-o inimă deschisă spre a servi gloriei fale, atât cât 
poate fie care. Căci a ta este mărirea și puterea, 
cinstea şi victoria! Tot ce e în cer şi pe pământ 
e al făul; A ta e împărăția şi :tu eşti peste toţi 
domnii mai mare! A ta e bogăția, a ta e cinstea, 
Puterea şi mărirea! In mâna ta stă de a face pe. 
fie care mare. şi puternic. Căci ce suntenit noi cari 
an priimit toate numai 'din a ta mână? streini și 
„oaspeți suntem noi înaintea ta, ca.şi toţi părinții 
-NOȘtrii. Vieaţa. noastră pe pământ e trecătoare, *
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întocmai ca o umbră. Doamne, Dumnezeul no- 
stru, tot ceea ce facem noi spre mărirea numelui ' 
fău cel sfânt e dela fine, dă Solomonilor tăi o inj- 
mă dreaptă, ca să facă tot ce e preparat spre 
gloria ta (1 Cxonic, 29). lutăreşte o Doamne, tot 
ce ne-ai dat. (Psalm. 68; 29). Arată 'servilor tăi 
faptele tale şi mărirea ta copiilor lor. Şi bună» 
tatea ta Doamne Dumnezeul nostru, să fie asu- 
pra noastră şi întăreşte peste noi fapta mâinelor 

„noastre? (Psalm 40, 16, 17). La tine e speranță 
noastră, o Doamne! Astfel că uu vom rătăci nici. 
o dată. Amin, | 

POST-SCRIPTUM 3 | ! E 

Ca tot ce e .coprins în această scriere, astfel 
după. cum am compus'o la început şi am comu: 
nicat'o numai la câţiva în secret, spre a o pă- 
stra pentru o aplicare în viitor, să nu rămână: 
fără nici un rezultat, am început să compun și 
scrierile speciale potrivit cu principiile aici” sta- 
bilite, cu totul să fie gata, atunci când Dumne» 
zeu va voi să trimiţă timpuri mai bune asupra 
patrii. Am început aşa dar să compun: 

l. „Prescripțiuni pentru şcoaa marernă“ spre 
a se educă mai bine copiii în casă de către pă- 
rinți şi a se prepară pentru şcoala publică. 

Il. Cărți necesare pentru şcoala primară cu 
ajutorul cărora să se inspire intreguiui popor și 
celui de jos, învățături mântuitoare, adevărata te- 
mere: de Dumnezeu şi moravuri bune.
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11]. cele ce frebue să serviască pentru gimna- 
zii (scoala latină) ca să se poatii predă şi învăță 
mai bine şi cu înlesnire limbile necesare pentru - 
un european. 

Scrierea întitulată: Şcoala pentru copiii mici 
(conţinând sfaturi adresate părinţilor) a fost tra- 
dusă 'din limba cchi în cea germană în anul 1633, 
fiindcă Graful Rafael din Lisa, Voivod regesc de 
Pelz, vreă să rcorganiseze școalele din provincia 
sa. Ea a fost tipărită aici şi dedicată renumitu: 
lui protector sub ale cărui auspicii şi în -urma 
voinței lui, au început să se tipăriască aceste scri- 
eri didactice. Imediat după aceea s'au tipărit în 
Lipsca şi Porn în limba polonă și în anul 1053 
au apărut în limba latină, pentru uzul şcoalelor 
Uuigureşti, . . 

Cu toate că acum observ foarte bine, după ce 
le-am citit iarăşi, 'că multe ar fi putut să se dez- 
volte mai complect (căci în fie care zi se învaţă 
ceva nou), totuși le prezent publicului și sub for- 
ma aceasta, căci pot speră, că şi aşa vor fi de 
folos. Să se lase şi altora grija de a iacră, com- 
plectând și îmbunătăţind. ” 
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